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 مراكز الغسيل الكلوي  عنوان املرفق

 

 الغسيل الكلوي:شروط مراكز أو وحدات 

 أو أن يكون يمكن أن تكون وحدة الغسيل الكلوي نشاطا في مستشفى أو مجمع طبي  (1
 
  مركزا

 
 .مستقل

  .الكلوي  الغسيل مراكز وتشغيل وتجهيز إلنشاء القياسية تحقيق املعايير (2

 أن يكون املشرف على الوحدة طبيب استشاري في تخصص الكلى متفرغ تفرغ (3
 
  ا

 
 .كامل

  .كمال الحد األدنى من الكوادر الطبيةاست (4

 .االلتزام بما ورد في نظام املؤسسات الصحية الخاصة والئحته التنفيذية (5

أو  التعاقد مع أحد املستتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتفيات القريبة الستتتتتتتتتتتتقبال مر تتتتتتتتتتتتق الغستتتتتتتتتتتيل في الحاالت الطارئة و ل  للمراكز املستتتتتتتتتتتتقلةيجب   (6

 .املجمعات الطبية

 .ب مر تق املركز في حال تعطل الخدمة ألي سببآخر الستيعاكلى توأمة مع مركز غسيل  عقد يجب توفير (7

 .الوحدة إضافةباملنطقة أو املحافظة على  موافقة الشؤون الصحية (8
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 مقدمة 

حيث باتت الخدمات الصحية  –حفظه هللا  –يحظى القطاع الصحي باململكة باهتمام خاص من حكومة خادم الحرمين الشريفين 

املتطورة واملقدمة للمر تق بشكل عام ومر تق الفشل الكلوي على وجه الخصوص تنافس مثيلتها في دول العالم املتقدمة ومرآة 

 يشه اململكة العربية السعودية. تعكس مدى التطور الصحي الشامل الذي تع

وبناء  عليه فقد أعدت الوكالة املساعدة لشؤون املستشفيات واللجنة اإلشرافية على البرنامج الوطني لرعاية مر تق الفشل الكلوي 

 املزمن باململكة هذا الدليل لتحسين وتطوير مراكز ووحدات الغسيل الكلوي في جميع القطاعات الصحية لضمان أداء عالي

 املستوى وفق املعايير العاملية. 

 ألعلى 
 
يتضمن هذا الدليل معايير قياسية إلنشاء وتجهيز وتشغيل مراكز ووحدات الغسيل الكلوي لتصميمها بأسلوب علمي وفقا

إلى  املعايير الصحية العاملية من حيث التخطيط اإلنشائي واملعماري واملساحات الداخلية لتسهيل حركة العاملين واملر تق يضاف

  ل  وسائل الترفيه ليقضتي املراجع ساعات الغسيل دون كلل أو ملل مع الطاقم الطبي الذي يقدم له الوسائل العلجية الحديثة. 

يحتوي الباب األول على نظرة عامة للمعايير اإلنشائية والتصميم واملساحات القياسية ويركز الباب الثاني على املعايير القياسية 

 ملتطلباتها من املواصفات الفنية لألجهزة واالحتياجات الخاصة بالناحية للقوى العاملة ا
 
 دقيقا

 
للزمة ويوفر الباب الثالث تفصيل

التشغيلية كما يشتمل الباب الرابع على معايير االعتماد القياسية واملعتمدة من املجلس املركزي العتماد املنشآت الصحية )سباهي( 

 وحقوق املر تق. 

يل إال من أجل النهوض بالخدمات الصحية املقدمة ملر تق الفشل الكلوي لتأمين العناية الطبية والعلجية املتميزة وما هذا الدل

 للمواطنين في جميع مناطق اململكة والذي سيتم تحديثه بصفة دورية منتظمة بإ ن هللا. 

  

 اإلشراف 



 

 

 معايير اإلنشاء والتصميم 

 

 

 

 مقدمة:  1-

 لكلوي: تعريف: وحدة / مركز الغسيل ا -

)أ( مركز الغسيل املستقل )خارج املرفق الصحي(: هو عبارة عن مرفق غسيل الكلى املرخص للمر تق غير املنومين وحالتهم 

االكلينيكية مستقرة  ويقوم بتقديم الخدمة الطبية للغسيل الكلوي للمر تق املحتاجين لذل  على أساس قصير األجل أو لحالة 

 املنزلي.  مزمنة أو التدريب لغسيل الكلى

)ب( وحدة الغسيل الكلوي باملستشفى: هي عبارة عن وحدة داخلية مصممة ومجهزة تعمل على تقديم إجراءات علج الغسيل 

 الكلوي كما تعمل على توفير خدمات التدريب لغسيل الكلى أو زرعها حسب الحاجة. 

يل الكلوي الدموي وخدمات الغسيل الكلوي تستخدم وحدات الغسيل الكلوي من قبل املر تق الذين يحتاجون إلى الغس -

 البريتوني أو التحضير لعمليات زراعة الكلى. 

التقنية الدموية هي علج للفشل الكلوي في مراحله النهائية حيث يتم استبدال الوظيفة الحيوية للكلى إلزالة املواد الضارة  -

، ويتطلب إجراءات العلج ارتباط املريض بجهاز التنقية مدة والسوائل الزائدة من الدم بواسطة جهاز تنقية مصمم لهذا الغرض

 على األقل. وتتم هذه العملية في مركز الغسيل 
 
ال تقل عن أربعة ساعات لكل جلسة غسيل دموي بمعدل ثلثة أيام أسبوعيا

 الكلوي. 

ائل الزائدة من خلل الغشاء البريتوني الغسيل البريتوني هو بديل للغسيل الكلوي الدموي، ويتضمن إزالة املواد الضارة والسو  -

 أو بمساعدة جهاز. 
 
 في البطن بواسطة سوائل معقمة تترك في البطن في أوقات عديدة كل يوم إما يدويا

عادة ما يتم إجراء الغسيل البريتوني في املنزل، ولكن يتم التدريب على تقنيته وحل املشكلت املتعلقة به في مركز الغسيل  -

 ستقل أو الوحدة باملستشفى. الكلوي امل

 الغرض من هذا الدليل:  1-2

تحديد املتطلبات القياسية لجميع مراكز / أو وحدات الغسيل الكلوي لضمان إتباع الطرق املناسبة لتصميمها بحيث تكون  -1

جراء تحديثات مستمرة  ات كفاءة قصوى و ل  يتطلب تلبية جميع االحتياجات الضرورية القانونية والتنظيمية. ومن املتوقع إ

 لهذه املعايير بمرور الزمن. 

 ترخيص وحدات ومراكز الغسيل الكلوي بالقطاع الخاص.  -2

 العمل بنظام تحسين الجودة الشاملة بمراكز الغسيل الكلوي والوصول بها للعتماد الوطني والدولي.  -3

 دور وحدات الغسيل الدموي: 1-3

 ألسس منتظمة توفير بيئة خدمية آمنة سهلة الو  -
 
صول حيث يمكن للمر تق الحصول على خدمات الغسيل الكلوي طبقا

 بمعايير عالية الجودة. 



 

 عن املر تق الذين يعانون من نوبات مرضية غير عادية بينما  -
 
االلتزام بتقديم خدمات معتمدة للمر تق املنتظمين فضل

 يتعافون من أمراض أخرى. 

 نون من األمراض املعدية. تقديم العلج لألشخاص الذين يعا -

 يتوخى في كل جانب من جوانب تصميم الوحدة أن يتم االلتزام بنظم الوقاية من العدوى.  -
 

 السياسة العامة لوحدات الغسيل الكلوي الدموي:  1-4

ياجات الحالية تتجه السياسة الراهنة للوحدات لتوفير ما يكفي من القدرة على إجراء عمليات الغسيل الكلوي لتلبية االحت -

 واملستقبلية للمر تق. 

 ينبغي الرجوع إلى توجهات وزارة الصحة.  -

 وصف الوحدات:  1-5

 معظم وحدات الغسيل الكلوي تقوم بعلج البالغين فقط مع خدمة األطفال في بعض الوحدات.  -

 وظائف وحدة الغسيل الكلوي هي: 

 إلى الوحدة أو تقديم الخدمة للمر تق بأقسام التنويم في املستشفى. تقديم خدمات الغسيل الكلوي لألشخاص الذين أحيلوا • 

 توفير التدريب ألفراد املجتمع وأقارب املر تق على اإلجراءات املتعلقة بالغسيل الكلوي الدموي و/أو الغسيل البريتوني. • 

 ية في مجال الكلي. تعتبر وحدة الغسيل الكلوي بمثابة مورد للمجتمع فيما يتعلق بمتطلبات الخدمات الصح• 

 التخطيط: 

 نماذج مراكز الغسيل الكلوي:  1-6

 ينبغي األخذ بعين االعتبار في وضع النمو ج اإلنشائي لتنفيذ وحدة / مركز الغسيل الكلوي ما يلي: 

 اختيار املوقع املناسب:  1-6-1

 

 بالنسبة للوحدات داخل املرفق الصحي -ب بالنسبة للمركز املستقل  -أ

 لوصول للمركز. سهولة ا

 القرب من مستشفى لعلج الحاالت الحرجة. 

 

 سهولة الوصول للوحدة. 

 القرب من قسم الطوارئ. 

 توفر مخارج ومداخل للوصول ألقسام الخدمات املساندة. 

 

 

 تقدير املساحات:  6-2-

 للفئات التالية: 
 
 يتم تقدير املساحات حسب السعة السريرية للوحدات / املركز طبقا

سعة ال

 السريرية 

(5 ) 

 كراستي

(10 ) 

 كراستي

(20 ) 

 كراستي

(30 ) 

 كراستي

(40 ) 

 كراستي

(50 ) 

 كراستي

 ( 50أكثر من )

 كراستي

 

 

 تخصيص املساحات خارج املبنى وداخله:  1-6-3



 

 املساحات خارج املبنى:  -

 تخصص مساحة فضاء مواجهة للمدخل الرئيستي لتنقل املر تق من وإلى وسائل النقل.  -

 مساحة كافية ملواقف السيارات تتناسب مع عدد املراجعين والفريق الصحي.  تخصص -

 تخصيص مساحة للمنحدرات الخارجية لذوي االحتياجات الخاصة.  -

 تخصص مساحة كموقف لسيارة اإلسعاف.  -

 تخصص مساحة فضاء مواجهة للمخزن الرئيستي من الخارج.  -

 متر مربع( / كرستي )اختياري( 10 – 5تخصص مساحات خضراء )حدائق( تقدر بت ) -

 املساحات داخل املبنى: 

 )تخصيص املساحات داخل مراكز الغسيل الكلوي(.

 املوقع م

:
ً
 املناطق العامة  أوال

 املدخل الرئيستي / مكتب االمن 1

 املدخل الرئيستي / استقبال  2

 املدخل الرئيستي / انتظار الرجال  3

 املدخل الرئيستي / انتظار نساء  4

 نساء(  –دورة مياه عامة / حمام )رجال  5

 دورة مياه عامة بها خدمات للمعاقين  6

 مصلى  7

 ( مصعدين / طابقين 2.0× م 1.4مصاعد املر تق ) 8

 ( مصعدين / طابقين 2م2.0× م 1.2مصاعد الزوار ) 9

 بوفيه )لتقديم مشروبات(  -نساء(،  –انتظار فرعي للمر تق )رجال  10

 كراستي املعاقين انتظار 11

 انتظار عربات / التروللي  12

 املمرات  13

 نقطة فرز بصري ملحق بها غرفة كشف للمر تق املشتبه بهم وملصقة لغرفة الضغط السالب أو الهيبا فلتر 14

 املستشفيات يشترط وجود غرفة ضغط سالب 15

 هيبا فلتراملراكز املستقلة ضرورة وجود غرفة ضغط سالب أو غرفة مجهزة ب 16

 :
ً
 املناطق العالجية ثانيا

 غرف العلج )سرير أو كرستي + جهاز الغسيل الدموي(  1

 محطة التمريض )كاونتر(  2

 غرف العزل  3

 أحواض غسيل األيدي للغرف العلجية والعزل  4



 

 غرفة االستشارات / الفحص  5

 غرفة العمليات الصغرى  6

 منطقة تطهير األيدي 7

 ية الصيدل 8

 املختبر  9

 محطة تمريض )فرعية(  10

 :
ً
 مساحات خدمات الفريق الصحي واإلدارة ثالثا

 استراحة(  –مكتب املدير )+ غرفة اجتماعات + أرشيف صغير  1

 غرفة األطباء  2

 مكتب رئيسة التمريض  3

 داري(مدير إ –محاسبين  –أخصائي اجتماعي  –سكرتارية  -اإلدارة )مكاتب املوظفين:  4

 مكتب شؤون املر تق  5
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 غرفة التدريب )للمر تق و ويهم على تقنيات الغسيل البريتوني( 8

 غرفة طعام لطاقم التشغيل  9
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ً
 الخدمات املساندة والدعم رابعا

 مستودع للبياضات النظيفة  1

 مستودع للبياضات املتسخة 2

 وتزيد حسب السعة السريرية(  2م9غرفة محطة معالجة املياه )الحد األدنى  3

 مستودع للعلجات يومي  4

 مستودع للعلجات أسبوعي 5

 مستودع للعلجات عام 6

 مستودع التخلص من النفايات  7

 مستودع األجهزة )مستودع لصيانة وتعقيم ماكينات الغسيل الدموي(  8

 مستودع لإلمداد بسوائل النظافة  9

 مستودع لحفظ وإعداد محاليل الديلزة 10

 مطبخ صغير  11



 

 غرفة مضخة املياه  12

 غرفة مضخة مقاومة الحريق  13

14  )
 
 غرفة التحكم )بها قواطع كهربائية + مولد كهرباء احتياطي يعمل أوتوماتيكيا

 غرفة الغازات الطبية  15

 ورشة إصلح األجهزة والكراستي  16

 غرفة الدعم  17

 غرفة املؤن  18

 غرفة النظافة  19

  

 تحديد دور املستشفى املرتبط بوحدة الغسيل الكلوي:  1-7

الطبيعة األساسية للخدمات في الجهتين هي نفسها إال أن هناك متطلبات مختلفة للخدمات لتقديم  على الرغم من أن -

خدمة مرجعية على مستوى عالي، وتل  التي تقدم بمراكز الغسيل الكلوي املستقلة، وتخطيط دور املستشفى املرتبط 

النسبة ألنظمة الدعم املقدمة من قبل بوحدة الغسيل الكلوي سوف يؤثر على مستوى الخدمة املقدمة كذل  األمر ب

 شبكة خدمات أمراض الكلى املرتبطة باملستشفى واملنتمي إليها الخدمة. 

 األدوار األكاديمية والتعليمية بمراكز الغسيل الكلوي:  1-8

 . هذا العامل سيؤثر على االحتياجات اللزمة لقاعات االجتماعات ومساحات املكاتب والشؤون اإلدارية بالوحدة

 هيكل املوظفين: 1-9

هيكل املوظفين بوحدة الغسيل الكلوي له مردود على حجم وطبيعة ومكان فريق العمل واملكاتب واملساحات اإلدارية، ومرافق 

املوظفين مثل غرف املوظفين، ودورات املياه واملساحات العلجية، وينبغي وضع الهيكل الوظيفي للوحدة املقترحة، و ل  قبل 

 ية وحدة جديدة. التخطيط أل 

 طبيعة مرض ى الفشل الكلوي:  1-10

 قبل التخطيط إلنشاء  -
 
ينبغي أن يكون هناك فهم واضح لطبيعة املر تق الذين يحصلون على الخدمة وأن يكون  ل  واضحا

 وحدة جديدة، ويجب أن تؤخذ بعين االعتبار العوامل التالية: 

 اختلف املجموعات العمرية للمر تق والجنس. • 

 النواحي النفسية واالجتماعية للمر تق. • 

 شدة املرض في مجموعات املر تق املقترحة )حدة املرض(. • 

 األمراض املشتركة التي يمكن توقعها في املجموعات املرضية. • 

 معدل اإلصابة باألمراض املعدية التي يمكن توقعها في املجموعات املرضية. • 

 السياسات التشغيلية: 1-11

لتشغيلية لها تأثير كبير على متطلبات املرافق والتكاليف الرأسمالية واملتكررة للوحدة وينبغي لهذه السياسات أن السياسات ا

تكون واضحة حتق يتسنق تصميم منشأة من شأنه أن يعزز املمارسات الجديدة املقترحة لهذه الخدمة في حين أنه من غير املمكن 



 

ية املطلوبة لجميع الوحدات الجديدة، وفيما يلي دليل للمراجعة وتكييف األوضاع توقع مجموعة كاملة من السياسات التشغيل

 عندما يقترح إنشاء خدمة جديدة أو عند إعادة تصميم خدمة قائمة. 

 الوصول للوحدة من الخارج:  1-12

إلى علج منتظم للوصول  ينبغي توفير سهولة الوصول لوحدة الغسيل الكلوي وأن يكون  ل  في متناول املر تق الذين يحتاجون  -

 )املصاعد والسللم املتحركة(. 
 
 أو رأسيا

 
 إلى الوحدة بالسيارة، وينبغي توفير الوصول السهل واملريح إما أفقيا

 توفير مواقف كافية للسيارات ومناطق مغطاة بالنسبة للمر تق عند نزولهم من السيارات على مقربة من نقطة دخول املبنق.  -

احات لنزول املر تق أو ركوبهم سيارات اإلسعاف بطريقة اعتيادية أو عاجلة والحاجة ألن تصمم مساحات ينبغي توفر مس -

 كافية ومغطاة لوقوف سيارات اإلسعاف املعينة لهذا الغرض. 

لوحدة سهولة وصول كميات منتظمة وكبيرة من املنتجات املستهلكة واللوازم التي سيتم تسليمها في غرفة التخزين الرئيسية با -

 عن طريق الرافعة امليكانيكية. 

ينبغي سهولة وسرية توصيل املواد الغذائية وغسل امللبس وغيرها من اإلمدادات إلى وحدة الغسيل الكلوي، وحمل النفايات  -

 عن الغسيل املتسخ عدة مرات في اليوم الواحد دون تعطيل للوحدة. 
 
، فضل

 
 العامة والنفايات الطبية بعيدا

 صول للوحدة من الداخل: الو  1-13

)إ ا كانت الوحدة داخل املستشفى( يجب أن يتوفر سهولة الوصول إلى موقعها عبر أقسام املستشفى  ات الصلة مثل أقسام 

التنويم والخدمات املساندة مما يسهم في تنفيذ جميع املهام بسهولة في بيئة آمنة، ويشمل هذا توفير مخرجين من كل غرفة 

 تشاور / علج. 

 التكيف واملرونة:  1-14

في حين يتم تحديد وظائف للعديد من األماكن األساسية في الوحدة، يجب أن يكون هناك درجة عالية من املرونة في التصاميم 

الحديثة لتلبية املتطلبات املتغيرة على سبيل املثال، يجب أن يكون هناك درجة عالية من املرونة في التصاميم الحديثة لتلبية 

تطلبات املتغيرة على سبيل املثال، قد تستخدم مناطق التخزين لألعمال املكتبية، والعكس بالعكس، ويمكن استخدام غرف امل

 التشاور كمساحات للتدريب، واالجتماعات واملقابلت. 

 وسائل الترفيه للمرض ى:  1-15

 ر تق الذين يتلقون العلج وينبغي أن تتضمن ما يلي: يجب توفر املرافق اللزمة داخل الوحدة أو على مقربة منها من أجل راحة امل

 أماكن للستحمام. •  دورات مياه مجهزة. • 

 وسائل الترفيه السمعية والبصرية. •  (. wi fiشبكة  –وسائل اتصال )هاتف • 

 الكتب التثقيفية واملجلت والصحف. •  الحصول على املواد الغذائية واملشروبات. • 

 

 ترفيه للموظفين )فريق العمل(: وسائل ال 1-16

توفير مجموعة من الوسائل والخدمات من قبل املوظفين ليتمكنوا من أداء واجباتهم على املستوى األمثل، ويمكن توفير هذا  -

 ضمن مرافق الوحدة أو قد تكون مشتركة مع منطقة أخرى مجاورة للوحدة؛ مثال: 

 مرحاض. • 

  مكان لألغذية وإعداد املشروبات.• 

 أماكن للتسلية والترفيه وقضاء فترات الراحة. • 

 وصلت كهربية الستخدام الكمبيوتر والفاكس وطابعة. • 



 

 مكان لشراء االحتياجات بسعر مناسب في بيئة آمنة.• 

 غرفة اجتماعات. • 

 وصلت لشبكة اإلنترنت داخل وخارج الوحدة. • 

 مكتبة طبية علمية. • 

 : وسائل الترفيه للزوار 1-17

 أفراد األسرة واألصدقاء سيحتاجون لتزويدهم ببعض وسائل الترفيه التي تشمل: 

 دورات مياه مخصصة للزوار. • 

 مكان إلعداد املشروبات. • 

 الوصول إلى غرفة املشاورات. • 

 مناطق انتظار مريحة بها وسائل تثقيفية ووسائل ترفيه سمعية وبصرية. • 

 نظام االستدعاء:  1-18

 االستدعاء التالية مطلوبة في الوحدة: أنظمة  -

 على أن يكون على مرأى ومسمع من • 
 
نظام نداء للمر تق إلى محطة الطاقم الطبي والتمريض إ ا كان كل شخص ليس قادرا

 املوظفين في جميع األوقات. 

 أزرار نداء في دورات املياه وغيرها من املناطق التي قد يحتاج املر تق إلى طلب املساعدة. • 

 نداء الطوارئ في محطة الطاقم الطبي والتمريضتي )إ ا كانت الوحدة جزء  من املستشفى( لتوفير استجابة سريعة وملئمة. • 

 التنبيه باإلنذار بالخطر في محطة الطاقم الطبي والتمريضتي لتوفير استجابة سريعة وملئمة. • 

 خدمات التغذية / أمان األطعمة:  1-19

مر تق الذين يتلقون العلج وإتاحة تقديم املشروبات ويجب أن تتمشتق عملية تقديم الطعام واإلعداد له توفير وجبة خفيفة لل

 مع متطلبات معايير الوصفة الغذائية وسلمة األغذية. 

 متطلبات التنظيف / التطهير: 1-20

  -تتطلب الوحدة مستوى  عالي من النظافة للوقاية من العدوى على النحو التالي:

، ويتم تنظيف غرف العزل على األقل مستو • 
 
يات عالية من النظافة في تطهير الوحدة بما في  ل  إجراء تنظيف شامل يوميا

 مرتين في اليوم الواحد. 

 أن تكون جميع األسطح سهلة التنظيف وال يوجد بها لحامات وثنيات تتجمع فيها البكتيريا. • 

 بكل املناطق العلجية. أن يستعمل الفينيل الذي يتطلب غسل املاء ال• 
 
 دافئ وال يتطلب التلميع يوميا

 أن تغطى الحواف لتجنب تجمع األوساخ في الزوايا. • 

 تطبيق دهانات مانعة للبكتريا وقابلة للغسيل لجميع الجدران واألسقف. • 

 لتوصيات الشركة أن تكون الوحدة مكيفة الهواء، ويتم صيانة املكيفات بصفة منتظمة أو استبدال املرشحات وتن• 
 
ظيفها وفقا

 الصانعة. 

عدم استخدام األجهزة املحركة للهواء مثل املكانس الكهربائية ومجففات اليد بالهواء أو التقليل من استخدامها ملنع تطاير • 

 الجسيمات التي يحملها الهواء. 

 املحافظة على نظافة النوافذ والزجاج وغيرها بحالة نظيفة. • 

 ورات املياه بالسيرامي  حتق الجدران بطريقة سلسلة لسهولة التنظيف. تغطية مناطق د• 



 

 أن يبقى املطبخ نظيف بما في  ل  األجهزة مثل امليكروويف والثلجات. • 

 كفاءة استخدام الطاقة:  1-21

االستخدام الفعال يجب األخذ بعين االعتبار عند تصميم الوحدة وضع النظم الهندسية املشمولة ملواكبة الخدمات املطلوبة و 

 للطاقة للحد من االستهلك وتقليل تكاليف التشغيل. 

 التحكم في العدوى:  1-22

يشمل التحكم والوقاية من العدوى تحديد العوامل املعدية والتدخل للحد من انتشار هذه العدوى وينبغي األخذ في االعتبار عند 

 من السيطرة على العدوى في جميع جوانب املمارسة اإلكلينيكية. تصميم جميع جوانب الوحدة الحاجة إلى ضمان مستوى عال 

 العوامل الرئيسية التي ينبغي أن تؤخذ في االعتبار هي: 

 أن تكون جميع األسطح والتركيبات بالوحدة مصممة لتمكين سهولة التنظيف الشامل بشكل منتظم ومتكرر. • 

ية غسيل اليدين بسهولة من قبل الفريق الصحي وغيرهم من يجب أن يضمن تصميم الوحدة مستويات عالية من إمكان• 

( وحدات معالجة وكذل  في 3األشخاص و ل  من خلل وضع مريح وملئم ألحواض غسيل اليد بمعدل حوض واحد لكل ثلثة )

 جميع مجاالت املعالجة املنفصلة، ومناطق االستعمال، واملراحيض والحمامات. 

ين )موزعات الكحول( املستتتتتتتتعمل لغستتتتتتتيل اليدين عند مدخل كل غرفة علج، وداخل كل ينبغي وضتتتتتتتع عبوات تطهير اليد •

 منطقة علج ليسهل الوصول إليها من قبل الفريق الصحي.

( بوحدات الغستتتتتيل الكلوي داخل 5ينبغي توفير غرف للعزل بمعدل غرفة عزل واحدة إلى كل خمستتتتته مستتتتتاحات علجية ) •

]هي غرفة  S( مستتتتاحات علجية )أستتتترة( باإلضتتتتافة إلى غرفة من الفئة 6ليصتتتتبح املجموعة ستتتتتة )املستتتتتشتتتتفيات أو املراكز املستتتتتقلة 

واحدة مع دش/ مرحاض )جناح خاص( ال يوجد متطلبات خاصتتتتتتتة لنظام تكييف الهواء ولكن ينصتتتتتتتح بتوفر حوض لغستتتتتتتيل اليد، 

 ومعدات الوقاية الشتتخصتتية ستتتقدم للمنطقة العلجية مباشتترة خا
 
رج الغرفة مثال القفازات والنظارات الواقية، وباب يغلق  اتيا

 
 
وأقنعة الوجه، والستتتتتتتتتتترات الوقائية وعبوات تطهير اليدين )موزع الكحول( لغستتتتتتتتتتيل اليدين بالفرك، ويمكن أن يكون هذا مشتتتتتتتتتتتركا

 بين كل غرفتي عزل[.

 من التهويتة الطبيعيتة للوحتدة، ويتم صتتتتتتتتتتتتتتيتانتة جميع مرشتتتتتتتتتتتتتت•  
 
حتات تكييف الهواء وتنظيفهتا ينبغي توفير تكييف للهواء بتدال

 بمعدل يتفق مع متطلبات الشركة الصانعة.

يجب تبطينها بالفينيل وأن تكون ستتتتتتتتتتتهلة التنظيف ومقاومة إلجراءات التطهير وال يتم فرش مناطق املعالجة  -األرضتتتتتتتتتتتيات:• 

 لكهربائية.بالسجاد، وينبغي أن تكون األرضيات بمناطق إعداد الطعام مقاومة للماء والزيوت والشحنات ا

الحواف: ينبغي أن تكون مغلقتتتة بتتتإحكتتتام مع الجتتتدار وختتتاليتتتة من الفراغتتتات عنتتتد قواعتتتد الجتتتدران وفي املنتتتاطق العلجيتتتة • 

 ال يتجزأ من األرض، ومغلقة بإحكام ضتتتتتتتتتتتتد الجدار وأن تشتتتتتتتتتتتتيد 
 
واملطابخ وغرف االستتتتتتتتتتتتتعمال النظيفة ودورات املياه وأن تكون جزءا

 في الحمامات على طول الجدار لحماية جميع املناطق الرطبة من نفا  املاء املحتمل. بدون فراغات، وينبغي أن تمتد

 الحوائط: يجب أن تكون الجدران مقامة للح  ومقاومة للماء.• 

األسقف: جميع األسقف وهياكل السقف العارية يجب أن تكون سهلة التنظيف، ويجب تغطية جميع املناطق التي تمثل • 

 ألنظمة البناء املفتوح.مشكلة محتملة بالسق
 
 ف املستعار مثال القنوات واألنابيب طبقا

املفروشتتتات بالنوافذ: الستتتتائر القابلة للغستتتيل أفضتتتل من األغطية العادية ألقها تحتفظ بأقل الغبار وأستتتهل في التنظيف • 

 وغير قابلة للشتعال.



 

 تقنية املعلومات: 1-23

 يل الكلوي:ينبغي توفير األنظمة التالية في وحدة الغس

 الهاتف والفاكس وأجهزة الكمبيوتر.• 

 الشبكة الداخلية السلكية واللسلكية واالتصال بشبكة اإلنترنت.• 

 الوصول إلى جميع نظم إعطاء األوامر والتسجيل بسهولة والتي تتبعها منطقة الخدمات الصحية لعرض وجمع البيانات.• 

 يق الفيديو وتوفير وسائل الراحة التي من املفيد الحصول عقد املؤتمرات املباشرة، واملؤتمرات عن طر • 

  على املعلومات أو تقديم معلومات عن طريقها.

 الدوائر التلفزيونية املغلقة لضمان إشراف الفريق الطبي على نقاط الدخول والخروج.• 

ا الصتتحية عن بعد مثل الحصتتول ينبغي اتخا  قرار في وقت مبكر في عملية التخطيط بشتتأن الحاجة إلى تكنولوجيا الرعاي• 

 على األشعة الرقمية أو نظم الباثولوجيا.

 إدارة املغسلة: 1-24

ينبغي توفير أماكن لتخزين ملبس نظيفة على نحو منظم باملناطق املناسبة بوحدة الغسيل الكلوي بحيث يسهل الوصول 

س في مكان آمن قبل جمعها، وينبغي من الناحية إليها، وكذل  تخصتتتتيص مستتتتاحة لتخزين امللبس والغستتتتيل املستتتتتخدم دخل أكيا

 في محيط خارجي للوحدة بحيث ال نحتاج في  ل  إلى دخول الوحدة.
 
 املثالية أن يكون هذا املوقع موجودا

 الصيانة: 1-25

يجب أن يكون لدى الوحدة خطة كاملة وموثقة وضتعت لضتمان صتيانة املعدات وأن يتم تنفيذ الصتيانة على أستاس وقائي 

 من إستراتيجية واسعة داخل املستشفى. لج
 
 ميع املعدات والنظم الهندسية، حيث ينبغي أن تكون هذه الخطة جزءا

 إدارة السجالت الطبية: 1-26

 تحفظ السجلت الطبية لجميع املر تق الذين يتلقون العلج في الوحدة في موقع مركزي وينبغي تأمينها بشكل مناسب.• 

 من املستتتتشتتتفى ينبغي أن تكون الستتتجلت الطبية متكاملة مع الستتتجلت األخرى  في حال كون وجدة الغستتتيل• 
 
الكلوي جزءا

 لكل مريض كجزء من نظام السجلت الطبية املتكاملة.

في حتال عتدم تلقي املريض للعلج بوحتدة الغستتتتتتتتتتتتتتيتل الكلوي يجتب أن يعتاد الستتتتتتتتتتتتتتجتل الطبي الختاص بته إلى اإلدارة املركزية • 

 إلدارة السجلت.

، فإنه يجب مشتتتتتتتتتتتتتتاركة نظام وحدة الغستتتتتتتتتتتتتتيل حيث• 
 
ما يتم العمل بنظام امللف اإللكتروني إلدارة الستتتتتتتتتتتتتتجلت الطبية مركزيا

 الكلوي إلدارة املعلومات في هذا النظام.

 إدارة األدوية: 1-27

مخزن  يتم حفظ جميع األدويتتتة في صتتتتتتتتتتتتتتيتتتدليتتتة مخزن مقفتتتل في غرفتتتة الختتتدمتتتات النظيفتتتة، ويتم تخزين األدويتتتة املقررة في• 

 ملتطلبات نظام السموم.
 
 الصيدلية وفقا

 ساعات العمل: 1-28

  7عادة تعمل وحدات الغسيل الكلوي بين الساعة ..:• 
 
مساء  في اليوم الواحد مما يسمح بإنجاز دورتي غسيل  30,4-صباحا

 دموي لكل ماكينة غسيل في اليوم الواحد.



 

 على احتياجات مجموعة املر تتتتق، وتوافر املوظفين هناك مجموعة واستتتعة من االختلفات في ستتتاعات التشتتت• 
 
غيل اعتمادا

 وعدد املاكينات العاملة وطلب االحتياج للغسيل الكلوي والذي يحدد بعده عدد جلسات الغسيل الكلوي.

 اإلنعاش: 1-29

املريض بطريقة  يجب على جميع املواقع في وحدة الغستتتيل الكلوي والتي مكن الوصتتتول إليها من قبل املر تتتتق القيام بإنعاش

 -مناسبة وهذا يتطلب:

 .توفر موقع وسطى )متاخم للمحطة املركزية للفريق الطبي( لعربة اإلنعاش 

 .توفر مساحة كافية في كل مساحة علجية/ غرفة إلجراءات اإلنعاش التي يتعين القيام بها 

 .أو عن طريق وحدات متنقلة 
 
 توفر وحدة الغازات الطبية والشفط إما مركزيا

 توف.
 
 ر نظام نداء الطوارئ للحصول على استجابة سريعة من موارد الدعم اإلضافي، كما هو مشار إليه آنفا

  حصول جميع الكوادر الطبية باملركز على شهادة االنعاش القلبي الرئوي األساستي 

 السالمة: 1-30

خصتتتتتتتتية للمر تتتتتتتتتق مراجعي الوحدة يجب أن تتوفر في جميع جوانب وحدة الغستتتتتتتتيل الكلوي املعايير املطلوبة للستتتتتتتتلمة الشتتتتتتتت

 وكذل  الفريق الصحي بالوحدة، والقضايا التي تحتاج إلى النظر فيها ما يلي: 

 تطبيق معايير الصحة املهنية والسلمة لجميع مكونات الوحدة.• 

 توفير مساحة كافية للتمكن من القيام باألنشطة املطلوبة بطريقة آمنة.• 

ون الخدمات املقدمة قد يكونوا بدرجات متفاوتة من اإلعاقة الجستتدية والحستتية التي مراعاة أن املر تتتق الذين يستتتخدم• 

 تتطلب مراعاة  ل  خلل إقامتهم.

يجب أن يكون الوصتتتتتتتتتول لوحدة الغستتتتتتتتتيل الكلوي في متناول املر تتتتتتتتتتق املستتتتتتتتتتخدمين للكراستتتتتتتتتتي املتحركة أو الذين ينقلبون • 

 بواسطة عربات املر تق أو األسرة.

 وازم وتجهيزات الوحدة قوية و ات تصميم أمن للوقاية من اإلصابة.يجب أن تكون ل• 

على أستتتتتتتتتتتتتتتتتاس  يجب اختيار القطع الكبيرة من املعدات مثال )أجهزة الغسيل الدموي( واألثاث )كراستي الغسيل( • 

 عن خصائص تصميمها املناسبة.
 
 سهولة تنقلها بواسطة الفريق الصحي فضل

 لضوابط بيانات سلمة املواد.يتم التعامل مع املواد الكيميا• 
 
 ئية واملركزات املستخدمة في الوحدة وفقا

 األمن: 1-31

 يجب توفير بيئة آمنة تتوافق مع تعليمات الئحة وزارة الصحة والدفاع املدني. 

 -وامللمح الرئيسية التي تحتاج أن تشمل هي ما يلي:

 لصحي لجميع املساحات الرئيسية بالوحدة.يجب أن يوضح تصميم الوحدة خطوط الرؤية الجيدة للفريق ا• 

 التحكم في الوصول على النحو املطلوب من خلل تجميع املساحات الوظيفية أو املسافات.• 

 تقليل عدد أبواب الدخول والخروج وضمان أن تكون مناطق املوظفين على النحو األمثل.• 

 لإلشراف على نقاط الدخول والخروج.• 

 قدرات على اإلنذار للطوارئ وعمل اإلجراءات اللزمة لذل .توفير موظفين لهم ال• 



 

 

 للمر تتتتتق والفريق • 
 
 أو يشتتتتكلون تهديدا

 
 عدوانيا

 
يجب أن يكون هناك أنظمة للتعامل مع األشتتتتخاص الذين يستتتتلكون ستتتتلوكا

 الصحي بالوحدة.

 امها.يجب أن تحفظ ملفات املر تق في بيئة آمنة تمنع وصول األشخاص غير املصرح لهم باستخد• 

 غير قابلة لإلزالة على جميع املعدات بالوحدة أعله.« أرقام كودية»يجب توفر • 

 الحفظ اآلمن للمخدرات الخطرة في غرفة الخدمات النظيفة.• 

 توفير خزائن لألغراض الشخصية للفريق الصحي في بيئة آمنة.• 

تتاف•  يتتتة للمنتتتاطق الختتتارجيتتتة، وينبغي النظر في  لتتت  خلل التتتدائرة التليفزيونيتتتة املغلقتتتة قتتتد تكون مطلوبتتتة لتوفير مراقبتتتة كت

 مرحلة التصميم.

 التخزين )املستودع(: 1-32

يتم تستتتتتتتتتتتتليم كميات كبيرة من املواد الستتتتتتتتتتتتائلة واملستتتتتتتتتتتتتهلكات وغيرها من اللوازم على الوحدة بشتتتتتتتتتتتتكل منتظم وهذا النشتتتتتتتتتتتتاط 

 يتطلب ما يلي: 

 لتمكين الوصول من خلل رافع اللوحة امليكانيكي.توفير مخزن رئيستي بحجم مناسب مع ممر يكون عرضه كافي• 
 
 ا

 الحاجة إلى توفر مناطق تخزين جافة ورطبة ملنع تلوث املخزون املعقم الجاف ولتلبية االحتياجات.• 

 موقع املخزن الرئيستي في محيط خارجي للوحدة مزود بباب منزلق لتسهيل وصول لوحة الرافع امليكانيكي.• 

 ى رصيف التحميل إلى املخزن الرئيستي.سهولة الوصول من عل• 

 توفر رفوف تتحمل األوزان الثقيلة لحمل كميات كبيرة من اإلمدادات على نحو منظم.• 

 توفر مخازن إضافية في أكثر من مكان للتمكن من اإلبقاء على الوحدة خالية من عقبات التصادمات.• 

 

 

 

 

 

جلوكوز( يعتمد على درجة حرارة الهواء ولذل  ينبغي النظر إلى الحاجة ثبات تركيزات السوائل )وخاصة تل  املركبة من ال• 

لتكييف الهواء في بعض منتتتاطق التخزين إ ا لم يمكن أن يستتتتتتتتتتتتتتتمر املخزون في درجتتتة حرارة ضتتتتتتتتتتتتتتمن الحتتتدود املطلوبتتتة، كمتتتا ينبغي 

 اإلشارة إلى معايير تخزين املواد املخزنة لتحديد الحاجة لهذا املطلب.

 ايات:إدارة النف 1-33

تتولتتد كميتتات كبيرة من النفتتايتتات )على حتتد ستتتتتتتتتتتتتتواء عتتامتتة والنفيتتات الطبيتتة( بتتالوحتتدة ويجتتب أن تشتتتتتتتتتتتتتتمتتل ممتتارستتتتتتتتتتتتتتتات إدارة 

 النفايات ما يلي: 

تطبيق معايير االحتياطات العاملية حستتتتتتتتب تعليمات اإلدارة العامة ملكافحة عدوى املنشتتتتتتتتآت الصتتتتتتتتحية في مجال النفايات • 

 الطبية.

 سبة لجميع أنواع النفايات على أن تكون ملئمة للستخدام.توفير أوعية منا• 



 

 توفير مناطق تخزين كافية لحفظ النفايات )العامة، والنفايات الطبية، واألدوات الحادة وغيرها( بشكل مناسب.• 

ات دون توفير غرفتتة للتخلص من النفتتايتتات في املحيط الختتارجي للوحتتدة للتمكن من تجميع امللبس املستتتتتتتتتتتتتتتعملتتة والنفتتايتت• 

 الدخول في الوحدة.

 سياسة إلحالة املرض ى: 1-34

يجب على كل واحدة/ مركز غستتتيل كلوي أن يتوفر لدية ستتتياستتتة إحالة مع واحد أو أكثر من املستتتتشتتتفيات، لتوفير الرعاية 

 داخل املستشفى وتقديم خدمات املستشفيات األخرى.

 التعامل مع الشخص املتوفي: 1-35

الوحدة إلى مكان مغلق )مثل غرفة االستتتتشتتتارة أو غرفة العزل( حتق يتم نقله بخصتتتوصتتتية إلى  يتم نقل أي شتتتخص متوفي في

 املشرحة أو املستشفى.

 املناطق الوظيفية: 1-36

 وحدة تضم مجموعة من األماكن على الشكل التالي:

 االستقبال/ االنتظار.• 

 املعالجة.• 

 مكان للتدريب.• 

 مكان للدعم.• 

التي يمكن أن يتم تشتتتتتتتتتتتتتتكيل وترتيب هذه املكونات من الخدمة لضتتتتتتتتتتتتتتمان ممارستتتتتتتتتتتتتتات اإلدارة الفعالة هناك الطرق املختلفة 

 على املر تق الذين يتلقون العلج، و وي الصلة بهم والفريق الصحي بالوحدة.
 
 واملدروسة تسهيل

 الروابط الداخلية الرئيسية بالوحدة: 1-37

 عن كل أماكن علج املر تق.موقع محطة الطاقم الطبي بالوحدة يتطلب أن يكو • 
 
 ن بعيدا

 يتطلب موقع االستقبال رؤية واضحة ألماكن الدخول والخروج من الوحدة.• 

 دخول ومغادرة املر تق من منطقة االنتظار إلى منطقة املعالجة بطريقة سهلة ومريحة.• 

 (.1-3يتم تضمين مخطط الروابط الوظيفية في امللحق )املخطط رقم • 

 الخارجية الرئيسية للوحدة:الروابط  1-38

، وينبغي أن تخصص أماكن • 
 
سهولة الوصول إلى الوحدة حيث أن نسبة عالية من املر تق سوف يصلون بالسيارات يوميا

مريحة لوقوف الستتتتتتتتتتتتتتيارات على مقربة من مدخل الوحدة مباشتتتتتتتتتتتتتترة مع توفر الفتات إرشتتتتتتتتتتتتتتادية عن موقع الوحدة ومدخلها وكيفية 

 .االنتقال واتجاه السير

 الفتات إرشادية: 1-39

ينبغي تحديد الوصتتتتتتتتتتتتتول إلى موقع الوحدة من جميع نقاط الوصتتتتتتتتتتتتتول مع توجيهات واضتتتتتتتتتتتتتحة إلى مناطق وقوف الستتتتتتتتتتتتتيارات • 

 ودخول املبنق.

 

إ ا كان من غير املمكن الوصتتتتتتتتتتتتتول إلى الوحدة بطريقة مباشتتتتتتتتتتتتترة من املناطق الخارجية، فإنه يجب توفير الفتات واضتتتتتتتتتتتتتحة • 

 للتوجيه للوحدة.



 

 الوظيفية:  الروابط 1-40

 بما يستتتتتتتمح بستتتتتتتهولة وصتتتتتتتول األشتتتتتتتخاص على أقدامهم وأولئ   الذين يصتتتتتتتلون 
 
يجب أن تكون وحدة الغستتتتتتتيل الكلوي مكتفية  اتيا

 ستتتتتتتتتتهولة وصتتتتتتتتتتول املواد الغذائية وامللبس النظيفة 
 
واملعدات واللوازم وامللفات، وإزالة النفايات وغستتتتتتتتتتل بستتتتتتتتتتياراتهم للعلج وأيضتتتتتتتتتتا

 املتسخةامللبس 

 تتطلب وحدة الغسيل الكلوي في املستشفى من الناحية املثالية ما يلي: )اختياري(: 1-41.

ستتتتتتتتتتتتتتهولة الوصتتتتتتتتتتتتتتول للفريق الصتتتتتتتتتتتتتتحي للوحدة لجمع العينات، وإدراجها في نظام إدارة النتائج  مختبر علم األمراض )الباثولوجي(: •

 .املرضية اإللكتروني للوصول إلى النتائج في الوقت املناسب

ستتتهولة الوصتتتول إلى قستتتم التطوير الطبي للستتتماح لوصتتتول األجهزة املحمولة إلى الوحدة لعمل  التصوووير الط ي )قسووم األشووعة(: •

 إجراءات التصوير الشعاعي.

إ ا كان بالوحدة نظام النستخ املطبوعة للستجلت الطبية قيد االستتخدام، فإنه يجب أن يكون هناك ستهولة  السجالت الطبية: •

إلى وحدة الستتتتتتتتتتتتجلت الطبية الستتتتتتتتتتتتترجاع امللفات وإعادة امللفات بعد االنتهاء من العلج، وإ ا كان النظام اإللكتروني قيد  للوصتتتتتتتتتتتتول 

 االستخدام فإنه يجب أن يكون لدى محطات العمل بالوحدة للسماح للفريق الصحي بالوصول مللفات املر تق.

ي أن تكون وثيقة الصتتلة باألقستتام داخل املستتتشتتفى والتي تقوم بإحالة ينبغي لوحدة الغستتيل الكلو  وحدات املرضوو ى الداخليين: •

 املر تق أو قبولهم من الوحدة.

 سهولة الوصول للفريق الصحي للعاملين بالصيدلية لتوفير املخزون وخدمات املشورة إلى الوحدة. الصيدلية: •

 ن في الوحدة.سهولة وخصوصية الوصول إلى املشرحة لتسليم األشخاص املتوفي املشرحة: •

ينبغي لوحدات الغستتتتتتتتيل الكلوي القائمة داخل املستتتتتتتتتشتتتتتتتتفيات التمتع بنفس املستتتتتتتتتوى من التدقيق في خدمات األمن مثل  األمن: •

جميع القطاعات األخرى في املستتتشتتفى للحفاى على مستتتوى عال من األمن، أما عن وحدات الغستتيل الكلوي املستتتقلة فإنه ينبغي 

موقع متناستتتتتتتتتتتتتتب مع متطلبات الوحدة وأية عوامل غير مرغوب فيها يمكن أن تضتتتتتتتتتتتتتتر باألمن مثل ستتتتتتتتتتتتتتاعات  أن يكون معيار األمن في

 العمل املمتدة، وتواجد موقع الوحدة على طريق مزدحم الخ.

 التصميم:

 عام: 1-42

 ينبغي الرجوع إلى األدلة اإلرشادية في وزارة الصحة.

 

 دعم األمن للوحدة من خالل التصميم: 1-43

 من مبنق متكامل وبالتالي فتي أكثر عرضتتتتتتتة للختراقات األمنية، وحدات ا
 
لغستتتتتتتيل الكلوي املستتتتتتتتقلة في الغالب ليستتتتتتتت جزءا

 وينبغي على فريق التصميم أن يضع في اعتباره توفير بيئة آمنة.

 -اعتبارات بيئية:

 الصوتيات: 1-44

 تقال الصوت بما في  ل :العديد من املهام التي تنفذ في الوحدة تتطلب مراعاة الخصوصية في ان

 املناقشات/ املقابلت مع املر تق و ويهم.• 

 عزل املناطق الصاخبة مثل غرف االنتظار عن محطات العلج.• 



 

 مناقشات الفريق الصحي فيما يتعلق بمسائل سرية.• 

 الحلول املقترحة لذلك ما يلي:

 اختيار املواد املاصة للصوت في التشطيبات.• 

 العازل للصوت.استخدام البناء • 

 التخطيط للفصل بين املناطق الهادئة عن املناطق الصاخبة.• 

 مناطق منفصلة للمر تق  وي االحتياجات الخاصة.• 

 

 الضوء الطبيعي والرؤية: 1-45

الضتتوء الطبيعي يستتاهم في الشتتعور بالراحة، ويستتاعد في التوجه إلى مواقع البناء وتحستتين نتائج الخدمة، وينبغي أن يتوفر 

 حد األقصتق من استخدام الضوء الطبيعي في جميع أنحاء الوحدة.ال

الضتتتتتوء الطبيعي وطريقة عرضتتتتته في الهواء الطلق في مناطق ممتعة ومثيرة للهتمام يمثل أهمية خاصتتتتتة بالنستتتتتبة للمر تتتتتتق 

توحة في جميع الذين يقضتتتتتتتتتون فترات طويلة من الزمن على كراستتتتتتتتتتي الغستتتتتتتتتيل الكلوي، وينبغي بذل كل جهد ممكن لتقديم رؤية مف

 مجاالت العلج إما عن طريق وضع مناطق العلج املجاورة لنافذة أو تمكين األماكن غير املغلقة ألن تكون قريبة من الهواء الطلق.

 الخصوصية: 1-46

 توفر الخصوصية لألشخاص الذين يتلقون العلج هو اعتبار مهم للغاية، وينبغي عند تصميم الوحدة العمل على:

 ية املناقشات الشخصية والسجلت الطبية.ضمان سر • 

 توفير عدد كاف من الغرف إلجراء مناقشات سرية والعلجات كما لزم األمر.• 

 توفير مساحة كافية داخل كل مساحة علج للسماح باستخدام ستائر فاصلة بسهولة كلما لزم األمر.• 

 تحديد موقع مناسب للنوافذ واألبواب لضمان الخصوصية.• 

 

 الديكورات: 1-47

تشتتتتتتمل نوع التصتتتتتتميم واملفروشتتتتتتات واللون والطراز والجودة والتصتتتتتتورات والذوق، وينبغي للديكور في الوحدة أن يكون على 

 في 
 
مستتتتتتوى يلبي تطلعات املر تتتتتتق والعاملين في استتتتتتعمال الخدمة وبذل كل جهد ممكن للحد من الجو الرستتتتتمي، وهذا صتتتتتعب جدا

عتتتدات وظروف الستتتتتتتتتتتتتتيطرة على العتتتدوى التي تكون مطلوبتتتة لتقتتتديم الختتتدمتتتة، واالقتراحتتتات وجود درجتتتة عتتتاليتتتة من الختتتدمتتتات وامل

 لتحقيق هذا التوازن تشمل ما يلي:

 استخدام مميزات تصميم مثل األلوان واألعمال الفنية لصرف األنظار عن املناطق السريرية.• 
 والكراستي في صاالت االنتظار ومناطق العلج.إدراج األثاث املنزلي على أن يكون بمثابة ميزة تصميم مثل الستائر • 

 •.
 
 القضاء على املمرات من خلل التصميم الجيد كلما كان  ل  ممكنا

إدراج عدد من املمرات بالحد األدنى من األعراض املطلوبة لتلبية الخدمة املطلوبة. )املمرات الواستتتتتتتتتتتتتتعة تعتبر ميزة حيث • 

 تقوي البيئات املؤسسية(.

 للمشروبات الستخدام املر تق عند انتظارهم.توفير منطقة • 
 صوتيات هادئة من خلل نظام مد توصيلت أو وحدة مركزية.• 

 أنظمة التليفزيون مع توصيلة للسماعة.• 

 



 

 متطلبات خدمات املبني:

 ساعات حائط: 1-48
 يجب وضع ساعات جدران في مناطق االستقبال واالنتظار واملعالجة بصورة واضحة.

 الت:االتصا 1-49
 يتم إدراج نظم االتصاالت في الوحدة كما يلي:

 الهاتف )الثابت واللسلكي الستخدامه من قبل األشخاص الذين يغسلون الكلى(.• 

 من نظام االتصاالت داخل املستشفى.• 
 
 نظام نداء للفريق الصحي إ ا كان جزءا

 الكمبيوتر مع شبكة اإلنترنت وتوصيلت اإلنترنت.• 

 بما في  ل  الفاكس.مركز الوثائق • 

 من نظتتام • 
 
نظم النقتتل املتتادي مثتتل أنتتابيتتب هوائيتتة وأنظمتتة العربتتة اآلليتتة للمستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتفى القتتائم على وحتتدات إ ا كتتان جزءا

 االتصاالت داخل حرم املستشفى.

 القدرة على عقد املؤتمرات عن بعد في قاعة االجتماع.• 

هناك حاجة محددة كجزء من إستتتتتتتتتتتتتتراتيجية على نطاق املنطقة أو  القدرة على عقد املؤتمرات عن طريق الفيديو إ ا كان• 
 الشبكة.

 الستتيما في املواقع النائية كالقرى • 
 
 توفر بعض الطرق األخرى كالعلج عن بعد )الطب االتصتتالي( ويكون مطلوبا

 
يمكن أيضتتا

 يط ملركز الغسيل الكلوي.والهجر، ويجب أن يؤكد على الحاجة إلى هذه الطرق، وكيف يتوقع أن تعمل قبل بدء التخط

 نظام نداء املر تق والعاملين في حالة لو أن جميع األشخاص الذين يتلقون العلج ال يمكن مشاهدتهم في جميع األوقات.• 

في حاالت الطوارئ والقدرة على توفر نظام اإلنذار بما يتماشتتتتتتتتتق مع ستتتتتتتتياستتتتتتتتات املواقع لضتتتتتتتتمان ستتتتتتتتلمة املر تتتتتتتتتق والفريق • 

 (.EWISذار للجهات  ات العلقة واإلخلء السريع )الصحي لتأمين اإلن

 نظام اإلنذار املبكر.• 

مساحات العمل وتصميم املقاعد وأجهزة التعليق يجب ان تسمح بوضع ملئم ألجهزة الكومبيوتر ولوحة املفاتيح وناسخ • 

املستتتتتتتتتتتتتتندات املركزية ستتتتتتتتتتتتتهلة  األقراص املضتتتتتتتتتتتتتغوطة والطابعات، وتكون الطابعات واملاستتتتتتتتتتتتتحات الضتتتتتتتتتتتتتوئية والفاكس وآلة تصتتتتتتتتتتتتتوير

 االستخدام املشترك.

ينبغي الوضتتتتتتتتتتتتتتع في االعتبتتار عمتتل دائرة تليفزيونيتتة مغلقتتة حيتتث ال يستتتتتتتتتتتتتتمح التصتتتتتتتتتتتتتتميم الوظيفي للوحتتدة للفريق الصتتتتتتتتتتتتتتحي • 

 باإلشراف على جميع نقاط الدخول والخروج اللزمة.

 الخدمات الكهربائية: 1-50

 ل وحدة غسيل كلوي:يجب توفر الشروط الكهربائية التالية في ك 

 . مصادر الطاقة الكهربائية:1

 ألهمية املعدات الطبية بشتتتتتتتتتتتتتتكل عام ومعدات الغستتتتتتتتتتتتتتيل الكلوي على وجه الخصتتتتتتتتتتتتتتوص فإنه البد من تأمين عدد ثلثة 
 
نظرا

 مصادر كهربائية للتغذية الكهربائية كما يلي:

 ملستشفى أو من مركز تحويل خاص باملركز.أ. املصدر الرئيستي للشبكة الكهربائية سواء من مركز التحويل الخاص با

 في حتتاالت الطوارئ تكفي من القتتدرة الكهربتتائيتتة لتشتتتتتتتتتتتتتتغيتتل 
 
ب. مجموعتتة من املولتتدات الكهربتتائيتتة االحتيتتاطيتتة تعمتتل تلقتتائيتتا

 أجهزة الغسيل الكلوي ووحدات تكييف الهواء الخاصة بالوحدة ومضخات املياه ووحدات الترشيح.



 

الكهربائي )يو بي إس( التي تغذي األجهزة بشتتتتتتتتتتتتتتكل مستتتتتتتتتتتتتتتمر بحيث ال يكون هناك فترة انقطاع  ج. وحدة عدم انقطاع التيار

للكهرباء خلل فترة التحويل من الشتتتتتتتبكة العامة إلى مجموعة التوليد الكهربية بحيث تكفي وحدة )يو بي إس( لتغذية األجهزة ملدة 

 دقيقة على األقل. 20

 للغسيل الكلوي تكون مستقلة عن باقي أقسام املستشفى. . تأمين محطة معالجة املياه املستخدمة2
 
 خصيصا

. توزيع وحدات إنارة تتناستتتتتتتتتتب مع استتتتتتتتتتتخدام املكان ومع الكل املعماري لألستتتتتتتتتتقف وتحقق شتتتتتتتتتتدة إضتتتتتتتتتتاءة مقبولة حستتتتتتتتتتب 3

 األنظمة العاملية، باإلضافة لوحدات إنارة طوارئ ولوحات داللة على مخارج الطوارئ.

آخذ كهربائية بكافة األقستتتام ويتم تغذيتها من الشتتتبكة العامة على أن يتم مراعاة ربطها بالشتتتبكة . تركيب وتوزيع شتتتبكة م4

 مآخذ الطوارئ املتصلة باملولدات االحتياطية.

 خدمة معالجة املياه: 1-51

زالة أي هي من العناصتتتتتتتتر الرئيستتتتتتتتية في وحدة الغستتتتتتتتيل الكلوي يتم فيها معالجة املياه املستتتتتتتتتخدمة في عملية تصتتتتتتتتفية الدم إل 

 ملوثات،  وتتم أنظمة معالجة مصادر املياه املختلفة حسب املراحل التالية: 

 ميكرون. 20: ترشيح الجسيمات إلى 1املرحلة 

 : تأبين املياه إلزالة الكالسيوم وكربونات املغنيسيوم.2املرحلة 

في وقتتتت متتتتأخر بقتتتدر املمكن بحيتتتث يتم : ترشتتتتتتتتتتتتتتيح الكربون إزالتتتة الكلور، يؤختتتذ الكلور في هتتتذه العمليتتتة للختتتارج 3املرحلتتتة 

 استخدام خصائصه في التطهير.

 : ترشيح الجسيمات إلى خمسه ميكرون أو أقل ومن املفضل واحد ميكرون.4املرحلة 

 : عملية التناضح العكستي.5املرحلة 

ذ لتشتتتتتتجيع األملح التناضتتتتتتح العكستتتتتتتي هو عملية يتم فيها ترشتتتتتتيح األملح املعدنية من املياه باستتتتتتتخدام غشتتتتتتاء نصتتتتتتف ناف -

املعدنية للخروج من املاء الستخدامها في غسيل الكلى، ويستخدم التناضح العكستي الصناعي أغشية حلزونية في حاويات الضغط 

 العالي لتفعيل هذه العملية.

 

كتريا قبل ان نقاوة املياه عن طريق ازالة األملح والجستتتتتتيمات والبوالهدف من جميع العمليات املذكورة أعله هو تحستتتتتتين  -

 تستعمل مع الشخص الذي يتلقى الغسيل الكلوي 

 مضتتتخات مقوية لضتتتمان ستتترعة معينة للماء )على األقل  -
 
متر/ ثانية(، وضتتتغط معين للماء )يعتمد على  10ومطلوب أيضتتتا

 يريا والعفن.تركيز محلول امللح على الجانب الطارد للغشاء( لتمكين هذه العمليات والتقليل من تلوث األنابيب من البكت

درجة مئوية(، والقضتتتتتتتتتتتتتتاء على أي انحناءات وزوايا قائمة،  95-85وتنخفض عمليات التلوث من جراء رفع درجة الحرارة ) -

 وضمان أن األسطح الداخلية لألنابيب على مستوى عال من النعومة والحفاى على أن تكون وصلت األنابيب قصيرة قدر اإلمكان.

الجة املياه بطريقة مثالية كجزء من وحدة الغستتتتتتتتتتتتتتيل الكلوي بحيث تكون األنابيب املمتدة من يتم تحديد موقع غرفة مع -

 املحطة أقصر ما يمكن ومن السهل على الفريق الصحي رصد وخدمة أنظمة معالجة املياه.

 من الضروري مطابقة وحدة تنقية املياه للمعايير املذكورة بالفقرة -

 نظام الصرف: 1-52



 

لتي تستتتتتتتتتتتتتهل صتتتتتتتتتتتتترف الستتتتتتتتتتتتتوائل من ماكينات الغستتتتتتتتتتتتتيل الدموي هو تهويتها ملنع التكثف ونمو العفن اللحق من الخدمات ا -

لذل ، ويجب أن تبقى هذه الحقيقة في االعتبار عند تصتتتتتتتتميم األغطية أو مصتتتتتتتتافي شتتتتتتتتبكات الصتتتتتتتترف الصتتتتتتتتحي، ويجب أن تتماشتتتتتتتتتق 

 ملتاحة لذل .النما ج التجارية املستخدمة في محطات التنقية مع املعايير الوطنية ا

ستتم بحيث يكون منستتوب  10ستتم أو أكثر، وكذل  شتتبكة صتترف صتتحي بقطر  2.5من الضتتروري تأمين شتتبكة مياه بقطر  -

 الصرف الصحي أقل من منسوب شبكة املياه املعالجة للغسيل الدموي.

 التحذير من الخطر: 1-53

 للئحة وزارة الصحة واملديرية العامة للدفا -
 
 ع املدني.ينبغي أن يكون وفقا

 

 حاالت الطوارئ واستدعاء الفريق الصحي: 1-54

ينبغي توفر أنظمة نداء الطوارئ في كل األماكن العلجية، ودورات املياه للمر تتتق والفريق الصتتحي ألداء املستتتوى املناستتب  -

 من املساعدة.

 ملقتتاييس الهيئتتة التتدوليتتة ملكتتافحتتة الحريق( وتكو  -
 
ن معزولتتة بتتالكتتامتتل مع توفر لوحتتات ينبغي توفر ستتتتتتتتتتتتتتللم للطوارئ )وفقتتا

 للداللة على مخارج الطوارئ.

متر حستتتتتب مقاييس  45يتم توفير مخارج للطوارئ تفتح مباشتتتتترة نحو الخارج، أقصتتتتتتق بعد أفقي بين مخرجين ال يزيد عن  -

 الهيئة الدولية ملكافحة الحريق.

 يتم توفير مدخل طوارئ لسيارات اإلسعاف بشرط: -

 متر. 2)باب  و درفتين( الصافي عن  ال يقل عرض الباب -

 يفتح الباب لداخل املمر. -

 متر. 2.4عرض املمر املؤدي من باب الطوارئ إلى غرفة املعالجة ال يقل عن  -

 اتصال املدخل بمنحدر أمن إلى موقف سيارة اإلسعاف. -

 عن املدخل الرئيستي واملداخل األخرى. -
 
 مدخل الطوارئ عادة يكون بعيدا

 ضاءة:اإل  1-55

يتم تصميم اإلضاءة من أجل توفير الراحة للمر تق والعاملين ألداء الوظائف بالوحدة، وينبغي أن يكون تصميم اإلضاءة  -

مرن بطبيعته مع األخذ في االعتبار أن ظروف اإلضتتتتتتتتتتتتتتاءة تختلف من منطقة ملنطقة أخرى داخل الوحدة بين مواقع العلج الفردية 

 والغرف.

  الغازات الطبية: 1-56

 -يلزم تأمين شبكة ألنظمة الغازات الطبية املختلفة ملواقع علج املر تق وغرف العلج على أن يتم مراعاة اآلتي:

  من أقصتق ضغط محتمل. 1.2يجب أن تتحمل املواسير ضغط يعادل 

 .يجب أن توصل شبكة املواسير باألر تي الخاص باملركز أو الوحدة 

 تلف الذي قد ينتج من التصادم باألجهزة مثل الترولليات وخلفها.يجب أن يتم حماية شبكة املواسير من ال 

 .يجب أن تثبت املواسير بدعائم حتق ال يحدث ثني أو انحناءات بها 

 .يجب أن تكون الدعائم مصنوعة من مادة مقاومة للتآكل 



 

  تستخدم الدعائم الخاصة باملواسية ألي استخدامات أخرى. أاليجب 

 من املحابس ووضع أسهم تشير إلى اتجاه شريان الغاز.يجب أن تميز شبكة املواسي 
 
 باسم الغاز و/ أو رمزه قريبا

 
 ر دوريا

 مكونات عامة للوحدة: 1-57

 املكونات أو املناطق الرئيسية للوحدة هي: 

 )منطقة عامة( منطقة االستقبال.• 

 منطقة املعالجة.• 

 مناطق مخصصة للطاقم الطبي والتمريض.• 

 مناطق الدعم.• 

 لنتائج تحليل االحتياجات م
 
ن خلل هذه املناطق يوجد هناك إضافات متغيرة لتلبية االحتياجات الخاصة لكل خدمة وفقا

 وخطة الخدمة املوافق عليها وينبغي استكمالها قبل بدء التخطيط من قبل املسئولين إلنشاء وحدة الغسيل الكلوي.

 مع اإلشارة إلى األجزاء التالية:وينبغي قراءة هذا الجزء من هذا الدليل اإلرشادي 

 مخطط العلقات الوظيفية.• 

 جداول اإلعاشة.• 

 ملف مراجعة بيانات الغرفة.• 

 املكونات القياسية لوحدة الغسيل الكلوي: 1-58

يجب أن تمتثل املكونات القياستتتتتتية في وحدة الغستتتتتتيل الكلوي إلرشتتتتتتادات وزارة الصتتتتتتحة، وأحدث املعايير الدولة والخدمات 

 سعافية.اإل 

 املدخل الرئيس ي/ منطقة انتظار: 1-59

هذه املنطقة يجب أن تكون جا بة واألثاث فيها مريح ومتوفر بها مشروبات الستعمال املر تق واملرافقين املنتظرين، وينبغي 

 مراقبتها من منطقة االستقبال.

 وتشمل: 

 املدخل الرئيستي. -

 املدخل الرئيس/ استقبال. -

  كتب األمنم/املدخل الرئيستي ا -

نقطة الفرز البصري ملحق بها غرفة كشف للمر تق املشتبه بهم وملصقة لغرفة الضغط السالب أو الغرفة املجهزة  -

 بهيبا فلتر

غرفة ضتتتغط ستتتالب بوحدات الغستتتيل داخل املستتتتشتتتفيات )للمراكز املستتتتقلة غرفة ضتتتغط ستتتالب أو غرفة مجهزة بهيبا  -

 فلتر(

 للرجال(.املدخل الرئيستي/ منطقة انتظار ) -

 واملدخل الرئيستي/ منطقة انتظار )للنساء(. -

 نساء(.–دورة مياه عامة/ حمام )رجال  -



 

 دورة مياه عامة بها خدمات للمعاقين. -

 نساء(.–مصلى )رجال  -

 ( مصعدين/ طابقين.2.0× م 1.4مصاعد املر تق ) -

 م( مصعدين/ طابقين.2.0× م 1.2مصاعد الزوار ) -

 نساء( + خدمات بوفيه )للمشروبات(–)رجال انتظار فرعي للمر تق  -

 منطقة انتظار كراستي املعاقين للعربات. -

 انتظار عربات التروللي. -

 ممرات. -

 

 

 

 

 

 

 منطقة انتظار كراس ي املعاقين للعربات:• 

 من الخدمات لكبار الستتتتتتتتن واملعاقين من املراجعين الذين يستتتتتتتتتخدمون الكراستتتتتتتتتي امل -
 
 كبيرا

 
تحركة )مثل توفر املرافق عددا

 مراكز الغسيل الكلوي( وينبغي أن توفر أكثر من مساحة واحدة لوقوف الكراستي املتحركة بها.

 غرفة إجتماعات إلجراء املقابالت بين ادارة املركز و املرض ى وعائالتهم • 

 منطقة العالج: 1-60

طقة االنتظار، وأن تكون منطقة مفتوحة ينبغي في تصتتتتتتتتميم املنطقة العلجية أن تكون منفصتتتتتتتتلة عن املناطق اإلدارية ومن -

وأن توفر الخصتتتتوصتتتتية لكل مريض وأن تصتتتتمم هذه املنطقة مع مناطق العلج املجاورة لبعضتتتتها البعض بحيث يستتتتهل مراقبتها من 

محطة الفريق الصحي وكل منطقة علج يتسع حجمها لكرستي غسيل أو سرير ومن املستحسن أن تكون مساحة املنطقة العلجية 

 ما ال يقل عن )9-8دة ال تقل عن )الواح
 
 واضتتتتتتتتتتتتتحا

 
متر( بين ستتتتتتتتتتتتترير أو/ كراستتتتتتتتتتتتتتي الغستتتتتتتتتتتتتيل  1.22( متر مربع بحيث يكون هناك بعدا

 الكلوي.

وينبغي أن تكون اإلضتتتتتتتاءة كافية ويفضتتتتتتتل أن يكون املنظر الخارجي لجميع األشتتتتتتتخاص املشتتتتتتتاركين في الغستتتتتتتيل الدموي إما  -

 عن األماكن املعتمة.  مجاورين لنافذة أو عن طريق خطوط الرؤية
 
 من النوافذ بعيدا

في الوحدات الكبيرة يتم تصتتتتتتتتتتتتتميم عدة مجموعات من املناطق العلجية الصتتتتتتتتتتتتتغيرة حول محطات فرعية للفريق الصتتتتتتتتتتتتتحي  -

 إلدارة العمل بشكل أفضل، وينبغي أن يوضع في االعتبار أن املمارسة املعتادة هي:

 ممرضة واحدة/ مريض في حالة حرجة. -

 ة واحدة حديثة التخرج/ اثنين من املر تق.ممرض -

 ممرضة واحدة محترفة  ات خبرة/ ثلثة مر تق غسيل دموي في وقت واحد. -

 املناطق املعالجة:• 



 

 أمتار مربعة  9-8حجم املنطقة يجب أن يكون 

 يقترح استخدام الكراستي أو األسرة، أو كلهما بوحدة الغسيل الكلوي.• 

 غرفة العزل: 1-61

الرجوع إلى تعليمات وزارة الصتتتتتتحة واألدلة اإلرشتتتتتتادية لستتتتتتياستتتتتتات مكافحة الدعوى واإلجراءات في وحدات الغستتتتتتيل ينبغي  -

الكلوي، وتشتتتتتتتتتتتتتتمل التنظيف والتطهير والتعقيم واألدوات الطبية والجراحية واملعدات القابلة إلعادة االستتتتتتتتتتتتتتخدام، والحفاى على 

وارتفاع معدل العدوى مثل بكتيريا اإلي كوالي املقاومة للفانكومايستتتتتتتتتتتتتتين وغيرها  البيئة املرتبطة بها في مرافق الرعاية الصتتتتتتتتتتتتتتحية،

 ويتطلب  ل  إدراج غرف العزل للفصل بين األشخاص املصابين خلل فترة العلج.

تشتتتتتير اإلحصتتتتتائيات إلى أن املر تتتتتتق الذين يجرون الغستتتتتيل الكلوي في مراكز خارجية لديهم معدالت عدوى أقل من أولئ   -

يجرون الغستتتتتتتتتتتيل الكلوي في أقستتتتتتتتتتتام التنويم داخل املستتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتفى، وهذا هو املعيار لعزل املر تتتتتتتتتتتتق الذين يعانون من االلتهاب  الذين

الكبدي )بي( عن املصابين بالعدوى بااللتهاب الكبدي الوبائي )ستي( واملر تق السلبيين لإلصابة بالفيروسات حيث يتم الفصل بين 

 كل مجموعة في غرف منفصلة/ قاعات.

يجب أن يخصتتتتتتتتتص لكل غرفة عزل دورات مياه داخلية، ويجب أن تكون كل غرفة عزل مجهزة بمجموعة معدات للحماية  -

 الشخصية )بي بي إي(، 

ال ترتبط خاصتتتتتتتتتية تكييف الهواء مع متطلبات غرف العزل الفئة )إس( ويفضتتتتتتتتتل تركيب األبواب  اتية اإلغلق، ويجب أن  -

 ناطق العلج املفتوحة.تكون غرف العزل موجودة بالقرب من م

 اختياري:–قاعة التدريب  1-62

يجب أن تكون الوحدات قادرة على دعم املر تتتتتق الذين يستتتتتخدمون كافة أشتتتتكال الغستتتتيل الكلوي و ويهم، وينبغي النظر  -

ة بتتتاملنزل في االحتيتتتاجتتتات املستتتتتتتتتتتتتتتقبليتتتة املحتملتتتة للختتتدمتتتات مثتتتل التتتتدريتتتب على الغستتتتتتتتتتتتتتيتتتل البريتوني والتتتتدريتتتب على التقنيتتتة التتتدمويتتت

 لألشخاص وأسرهم أو مقدمي الرعاية.

أما عن وحدات الغستتتتتتتتتتتتتتيل لكلوي الكبيرة حيث يتردد عليها عدد أكبر من املر تتتتتتتتتتتتتتتق يحتاجون التدريب والدعم في الوحدة  -

ج غرفة بصتتتتتتتتتورة منتظمة وال يمكن إجراء هذا التدريب في مكان بمنطقة علجية أو غرفة عادية فإنه ينبغي الوضتتتتتتتتتع في االعتبار إدرا

 أن تستخدم هذه املساحة إلجراءات بسيطة مثل إدخال القسطرة على الرغم من يفضل 
 
للتدريب في تصميم الوحدة ويمكن أيضا

 إنشاء غرفة عمليات صغرى لذل .

 غرفة التدريب على العالج املنزلي: -

 يتم استيفاء الشروط التالية: -

متر مربع( للمر تتتتتتتتتتق الذين يجرى تدريسهم على استتتتتتتتتتخدام معدات  11.15يتم تأمين منطقة خاصتتتتتتتتتة للمعالجة ال تقل عن ) -

 غسيل الكلى في املنزل.

تحتوى هذه الغرفة على محطة استتتتتتتتتتتتتقبال )كاونتر(، ومغاستتتتتتتتتتتتل لغستتتتتتتتتتتتل اليدين، وصتتتتتتتتتتتترف صتتتتتتتتتتتتحي منفصتتتتتتتتتتتتلة للتخلص من  -

 السوائل.

 غرفة الفحص: 1-63
 متر مربع(. 9.29ي على أن تبلغ مساحتها )يجب أن يتوفر على األقل غرفة فحص للمر تق بمركز الغسيل الكلو  -

 على أن يتوفر بغرفة الفحص ما يلي:

 محطة غسيل أيدي. -



 

 محطة استقبال )كاونتر( يمكن الكتابة عليه أو التسجيل عليه باستخدام الحاسب اآللي. -

 املحطات التمريضية: 1-64
وي وتصتتتتتتتمم بحيث يمكن من خللها مراقبة جميع توجد املحطات التمريضتتتتتتتية داخل مناطق العلج بمراكز الغستتتتتتتيل الكل -

 محطات علج املر تق.
 منطقة صيانة املعدات )ورشة لألجهزة واملعدات العامة(:  1-65

هذه الغرفة مطلوبة للتنظيف والصتتتتتتتتتيانة الدورية آلالت الغستتتتتتتتتيل الكلوي وغيرها من املعدات الطبية ويجب أن تشتتتتتتتتتتمل ما 

 يلي:
 دائمة االستخدام وقطع الغيار. دواليب لحفظ اللوازم الطبية• 

 محطة تصريف يتم توصيلها بالصرف الصحي.• 

 حوض عام لغسيل اليد للفريق الصحي.• 
 غرفة محطة معالجة املياه: 1-66

يجب أن تكون غرفة املعالجة ستتتتتتتتتهلة الوصتتتتتتتتتول منها إلى املحيط الخارجي للوحدة وتكون مجاورة ملنطقة املعالجة، وتتطلب  -

 لية: املواصفات التا
توفر مستتتتتتتتاحة تتستتتتتتتتع ملكونات معالجة املياه والتي تشتتتتتتتتمل مضتتتتتتتتخات مياه )عادة مضتتتتتتتتختين تعملن بالتبادل(. ومرشتتتتتتتتحات • 

 عن معدات للحفاى على عمل أجزاء هذه  2الجستتيمات )عدد 
 
تقريبا( ومطهر مياه، وفلتر الكربون ونظام التناضتتح العكستتتي فضتتل

 املحطة.

متر( للتمكن من املعايرة الروتينية والخدمات والصتتتتتتيانة التي ستتتتتتتجرب بطريقة آمنة  0.5يجب توفر مستتتتتتاحة )ال تقل عن • 

 وسهلة في كل من جانبي أجزاء املحطة.
 توفر مساحات كافية لتقويس األنابيب ملنع االنحناءات والزوايا القائمة.• 

 التهوية الكافية وتكييف الهواء إلزالة الحمل الحراري املتولد عن املعدات.• 

 تخفيف الضوضاء مهم ملنع اضطرابات الصوت من وصوله ملناطق العلج وغيرها من املناطق. •
 منطقة الدعم )املستودعات(: 1-67

 املستودع الرئيس ي:
لحفظ املخزون العام من املعدات واألجهزة الطبية واملستتتتتتتتتتتتهلكات واملحاليل، يجب أن توضتتتتتتتتتتتع على محيط وحدة الغستتتتتتتتتتتيل  

ستتتتتتتتتتتم على األقل وتكون قابلة  40كجم وعلى بعد  10عة اآللية إليها، وأن تتحمل الرفوف بها حمل ثقل الكلوي ويمكن وصتتتتتتتتتتتول الراف

 للتعديل.

 مستودع املالبس النظيفة:

 عن غرفة النفايات املتسخة وال يجد اتصال مباشر بين الغرفتين. -
 
 هذا املستودع سيكون منفصل

 ة مغلقة ومنفصلة. ونظام التوزيع لألغطية والشراشف معتمد.يجب أن يكون موقع الغرفة نظيف وأن تكون الغرف -

إ ا استخدم نظام العربة املغلقة، يجب أن يسمح للتخزين في مستودع وأن يكون خارج مسار حركة املرور العادية وتحت  -

 سيطرة املوظف املسئول.

 ويجب أن تشمل الغرفة ما يلي:

 بس النظيفة واملعقمة معدات لتخزين املل –محطة غسيل أيدي –كاونتر -

 مستودع املالبس املتسخة:

 ويتضمن ما يلي:



 

 محطة استقبال )كاونتر( - محطة لغسل اليدين  - حوض مزود بصرف صحي  -

 وعاء للشراشف املتسخة  -  وعاء للنفايات  -  حاويات تخزين للنفايات  -

 منطقة التخلص من النفايات:

والغستتتتتتتيل املتستتتتتتتخ، قد يكون هناك منطقة مفتوحة بها أوعية لحفظ النفايات أو في منطقة لجمع النفايات العامة وامللوثة 

 غرفة مغلقة.

ويمكن تقستتتتتتيمها إلى أماكن في مواقع مناستتتتتتبة للحفاى على أجهزة الغستتتتتتيل االحتياطية أو املتعطلة  منطقة االحتفاظ باملعدات: -

 عن املمر 
 
 ات ومجاالت العمل.والكراستي املتحركة وغيرها من عربات التروللي بعيدا

  مستودع سوائل النظافة:

 لحفظ سوائل التنظيف، ومسح وح  األرضيات وغيرها من املعدات، ويحتوي على صرف صحي.

 مستودع املنظفات الجافة:

 خزانة لحفظ لوازم الورق وغيرها من املواد التي يجب أن تبقى جافة من أجل القضاء على احتمال تلوث املياه.

 يل الغسيل الكلوي:منطقة حفظ محال

منطقة لحفظ محاليل الغستتتتتتتتتتتتيل الكلوي وتكون في موقع مناستتتتتتتتتتتتب بالقرب من املناطق العلجية، ويمكن تقستتتتتتتتتتتتيمها لتعزيز 

وصتتتتول الفريق الصتتتتحي لها، ويتطلب تكييف الهواء بهذه املنطقة لبعض املحاليل املستتتتتخدمة في الغستتتتيل الكلوي التي تتأثر بدرجة 

 الحرارة.

 يع املساحات:جداول توز  1-68

، 30، 20، 10، 5الجداول التالية إلستتتكان )الفراغات( تعرض مدى املناطق الوظيفية املطلوبة للمستتتاحات من املراكز فئة 

كرستتتتتتتتتتتتتتي أو أكثر )مستتتتتتتتتتتتتاحات علجية( في كل مربع يرمز الرقم األول إلى عدد من األماكن، والرقم الثاني إلى كل متر مربع لكل  50، 40

 لكل واحدة )ما مجموعه  12فراغات مكون كل منهما من  2  يعنق 12×  2ستتتتتتتتتتتتتتبيل املثال  فراغ مستتتتتتتتتتتتتتتقل، وعلى 
 
 مربعا

 
  24مترا

 
مترا

.)
 
 مربعا



 

 

 

 

 مساحات املناطق العامة

 

 

 
ً
 5 املناطق العامة أوال

 أسرة

 20 أسرة 10

 سرير

30 

 سرير

 50 سرير 40

 سرير

متر  املوقع م

 مربع

 متر مربع متر مربع متر مربع متر مربع متر مربع

 75 60 60 50 - - لرئيستياملدخل ا - 1

2 

نقطة فرز بصتتتري ملحق بها غرفة كشتتتف للمر تتتتق  -

لغرفة الضتتتتغط الستتتتالب أو الهيبا فلتر  املشتتتتتبة بهم 

 وملصقة

4 4 4 4 4 4 

3 
غرفتتتتة كشتتتتتتتتتتتتتتف للمر تتتتتتتتتتتتتتتق ملصتتتتتتتتتتتتتتقتتتتة لنقطتتتتة الفرز 

 البصري 

12 12 12 12 12 12 

4 

غرفتتة ضتتتتتتتتتتتتتتغط ستتتتتتتتتتتتتتتتالتتب للوحتتدات الواقعتتة داختتل  -

ز املستتتتتتتتتتتتتتقلة غرفة ضتتتتتتتتتتتتتغط املستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتفيات )للمراك

 سالب أو جهاز هيبا فلتر(

12 12 12 12 12 12 

 25 20 20 20 15 10 املدخل الرئيستي/ استقبال - 5

 4 4 4 4 4 4 املدخل الرئيستي/ مكتب أمن  - 6

 10 9 9 9 6 6 املدخل الرئيستي/ انتظار الرجال - 7

 10 9 9 9 6 6 املدخل الرئيستي/ انتظار النساء - 8

 12×  2 12×  2 12×  2 12×  2 7 7 نساء(–ة مياه عامة/ حمام )رجال دور  - 9

 3.5×  2 3.5×  2 3.5×  2 3.5×  2 6 6 دورة مياه عامة بها خدمات للمعاقين  - 10

 35 28 28 28 - - نساء(–مصلى )رجال  - 11

 9× 2 9 9 9 - - م( مصعدين/ طابقين2× م 1.4مصاعد املر تق ) - 12

 7×  2 7 7 7 - - م( مصعدين/ طابقين1.5× م 1.2وار )مصاعد الز  - 13

14 
نستتتتتتتتتتتتتتتتتاء(، بوفيتتته –انتظتتتار فرعي للمر تتتتتتتتتتتتتتتق )رجتتتال  -

 )لتقديم مشروبات(
2  ×6 2  ×6 2  ×8 2  ×8 2  ×8 2  ×12 

 9 9 9 9 6 6 انتظار كراستي املعاقين - 15

 7 7 7 7 4 4 انتظار عربات/ التروللي - 16

 %25 %25 %25 %25 %25 %25 املمرات  - 17

18 
غتترفتتتتتتتة اجتتتتتمتتتتتتتاعتتتتتتتات الجتتراء املتتقتتتتتتتابتتلت متتع عتتتتتتتائتتلت 

 املر تق 

16 16 16 16 16 16 



 

 

 

  

 
ً
 10 أسرة 5 املناطق العالجية - ثانيا

 أسرة

20 

 سرير

30 

 سرير

40 

 سرير

50 

 سرير

متر  املوقع م

 مربع

متر 

 مربع

 متر مربع متر مربع متر مربع متر مربع

 9×  44 9×  29 9×  26 9×  18 9×  8 9×  4 لعلج )سرير أو كرستي + جهاز الغسيل الدموي(غرف ا - 1

 17×  6 17×  4 17×  4 15×  2 15×  2 15×  1 غرف العزل  - 2

 محطة التمريض )كاونتر( - 3
 14×  2 14×  2 9×  2 9×  2 7 7 الدور األر تي

 20× 1 20× 1 20× 1 20× 1 -  - الدور األول 

4 
أحواض غستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتل األيتتتتتدي للغرف العلجيتتتتتة والعزل )مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحتتتتتة  -

 متر مربع(  1الحوض 
3  ×1 5  ×1 8  ×1 13  ×1 16  ×1 21  ×1 

 12×  2 12×  2 12×  2 12×  1 12×  1 12×  1 غرفة االستشارات/ الفحص - 5

 27 27 27 27 -  - غرفة العمليات الصغرى  - 6

  25  25  25  25 -  - منطقة تطهير األيدي - 7

 32 32 32 32 -  - الصيدلية  - 8

 36 36 36 36 -  - املختبر  - 9

 7.5 7.5 7.5 7.5 -  - محطة تمريض )فرعية( - 10



 

 

 

 

 

 مساحات خدمات الفريق الصحي واإلدارة

 

  

 
ً
 10 أسرة 5 ات الفريق الصحي واإلدارةممساحات خد - ثالثا

 أسرة

20 

 سرير

30 

 سرير

40 

 سرير

50 

 سرير

متر  املوقع م

 مربع

متر 

 مربع

 متر مربع متر مربع متر مربع متر مربع

 25 25 25 25 25 25 مكتب املدير )+غرفة اجتماعات + أرشيف صغير + استراحة( 1

 9 9 9 9 9 9 غرف األطباء - 2

 9 9 9 9 9 9 مكتب رئيسة التمريض - 3

4 
–أخصتتتتتتتتتتتتتتتتائي اجتمتتتاعي –ستتتتتتتتتتتتتتكرتتتتاريتتتة  -اإلدارة )مكتتتاتتتتب املوظفين: -

 مدير إداري(–محاسبين 
50 70 95 95 95 100 

 18 18 18 18 16 16 مكتب شئون املر تق - 5

 12 12 12 12 9 9 مكتب أخصائي التغذية - 6

 10 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 غرفة امللفات  - 7

 33 33 33 33 - - غرفة التدريب )للمر تق و ويهم على تقنيات الغسيل البريتوني( - 8

 45 30 30 30 30 30 لطاقم التشغيلغرفة طعام  - 9

 20 20 20 20 10 10 غرفة السجلت الطبية  - 10

 10×  4 10×  4 10×  4 10×  4 10×  2 10×  2 دورة مياه للفريق الصحي - 11

 20 18 18 18 16 16 غرفة استراحة )للفريق الصحي( - 12

 24×  2 24×  2 24×  2 24×  2 18×  2 18×  2 خزانة لحفظ األدوات الشخصية - 13



 

 

 

 

 مساحات الخدمات املساندة والدعم

 

 
ً
 5 مساحات الخدمات املساندة والدعم رابعا

 أسرة

10 

 أسرة

20 

 سرير

30 

 سرير

40 

 سرير

50 

 سرير

متر  املوقع م

 مربع

متر 

 مربع

متر 

 مربع

متر 

 مربع

متر 

 مربع

متر 

 مربع

 مستودع الشراشف النظيف - 1
 6×  2 6×  2 6×  2 6×  2 6×  2 6×  1 الدور األر تي

 8×  1 8×  1 9×  1 - - - دور األول ال

 مستودع الشراشف املتسخة - 2
 6×  2 6×  2 4×  2 6×  2 6×  2 6×  1 الدور األر تي

 8×  1 8×  1 9×  1 - - - الدور األول 

3 
وتزيد حستتتتتتتتتتتتب  2م 9محطة معالجة املياه )الحد األدنى  -

 السعة السريرية(
12 12 

16 16 20 20 

 9×  2 7×  2 7×  2 5×  2  5×  2 5×  2 اليومي مستودع للعلجات - 4

 16 11 11 11 11 11 مستودع للعلجات األسبوعي - 5

 40 35 35 25 25 25 مستودع للعلجات عام - 6

 20 20 20 20 16 16 مستودع التخلص من النفايات - 7

8 
مستتتتودع املعدات )مستتتتودع لصتتتيانة وتعقيم ماكينات  -

 الغسيل الدموي(
5 5 7 7 7 9 

 9 7 7 7 5 5 مستودع لإلمداد بسوائل النظافة  - 9

10 
مستتتتتتتتتتتتتتتودع لحفظ وإعتتتتتتداد محتتتتتتاليتتتتتتل  -

 الديلزة

 12×  1 12×  1 6×  1 4×  2 4×  2 4×  2 الدور األر تي

 4×  2 4×  2 2×  2 - - - الدور األول 

 9×  2 8×  2 8×  2 8×  2 8×  1 8×  1 مطبخ صغير 11

 35 25 25 25 25 25  غرفة مضخة املياه - 12

 35 25 25 25 25 25 غرفة مضخة مقاومة الحريق - 13

14 
غرفتتتتتتة التحكم )بهتتتتتتا قواطع الكهربتتتتتتاء + مولتتتتتتد كهربتتتتتتاء  -

 احتياطي يعمل أوتوماتيكيا(

9 9 9 9 9 9 

 12 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 غرفة الغازات الطبية  - 15

 30 30 30 30 30 30 ورشة إصلح األجهزة والكراستي - 16

 7×  2 5×  2 5×  2 5×  2 5×  1 5×  1 غرفة الدعم - 17

 10 10 9 9 7 7 غرفة املؤن  - 18

  6×62 6 6 4 4 غرفة النظافة - 19
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 معايير القوى العاملة 
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 معايير األطباء بوحدات ومراكز الغسيل الكلوي  2-1

ل فئات أطباء الغسي م

 الكلوي 

 متطلبات التأهيل

 املؤهالت:  استشاري أمراض كلى  2-1-1

ينبغي حصوله على شهادة تخصيصه في الكلى ومصنف من الهيئة  -

 السعودية للتخصصات الصحية باعتباره استشاري أمراض الكلى. 

طبيب أخصائي )طبيب  2-1-2

 نائب( أمراض كلى

 املؤهالت: 

من قبل الهيئة السعودية شهادة تخصصية في الكلى ومصنف  -

 للتخصصات الصحية على طبيب نائب أمراض كلى. 

 املؤهالت:  طبيب مقيم أمراض كلى  2-1-3

ينبغي أن يكون طبيب مؤهل ومصنف من الهيئة السعودية للتخصصات  -

 الصحية عليه كطبيب مقيم أمراض كلى أو مقيم امراض باطنة.  

مراض وغسيل الكلى من مركز سنوات في علج أ 5 – 3لديه خبرة من  -

 غسيل كلى معترف به بشكل جيد. 

الكوادر املطلوبة ملراكز   2-1-4

 ووحدات الغسيل الكلوي 

 طبيب استشاري امراض كلى  -1

 طبيب نائب امراض كلى  -2

 طبيب مقيم امراض كلى  -3

 تمريض 4عدد  -4

 صيدلي  -5

 أخصائي اجتماعي  -6

 أخصائي تغذية علجية  -7

 القوى العاملة ادناه . تخضع اعداد الكوادر ملعايير -8

 

 

 

 

 

 

 معايير القوى العاملة .1
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 مرض ى( 4تقاس القوى العاملة بعدد كراس ي الغسيل )كرس ي غسيل لكل 

 : طبيب استشاري أمراض كلى .أ

 مريض 120ملعدل: طبيب دوام كامل لكل 

 مريضا: استشاري واحد دوام كامل  120 .1

يضاف استشاري غير مريض: يتم توفير طبيب استشاري دوام كامل و  179 - 121 .2

 متفرغ

: يتم توفير عدد اثنين استشاري دوام كامل 240 - 180 .3
 
 مريضا

 استشاري دوام كامل واستشاري غير متفرغ 2مريض:  299 - 241 .4

5.  

6. 300 - 360  :
 
 استشاري دوام كامل. 3مريضا

7. 361 - 419  :
 
 استشاري دوام كامل ويضاف استشاري غير متفرغ 3مريضا

8. 420 - 480  :
 
 استشاري دوام كامل.     4مريضا

. 360ينصح بأن ال يتجاوز عدد املر تق في املركز الواحد عن  .9
 
 مريضا

 يمكن الستشاري واحد تغطية أكثر من مركز مع مراعاة االتي: 120املراكز أقل من  .2
 
 مريضا

 قرب املراكز الصغرى من بعضها البعض.  .1

 120 أال يزيد عدد املر تق في كل املراكز التي سيتم تغطيتها عن .2

 : طبيب نائب أمراض كلى .ب

 مريض  80املعدل: طبيب دوام كامل لكل 

 مريضا: طبيب نائب واحد دوام كامل  80 .1

مريض: يتم توفير طبيب نائب دوام كامل ويضاف طبيب نائب غير  119 - 81 .2

 متفرغ

: يتم توفير عدد اثنين طبيب نائب دوام كامل 160 - 120 .3
 
 مريضا

 دوام كامل وطبيب نائب واحد غير متفرغ.طبيب نائب  2مريض:  199 - 161 .4

5. 200 - 240  :
 
 طبيب نائب دوام كامل. 3مريضا

6. 241 - 279  :
 
 طبيب نائب دوام كامل ويضاف طبيب نائب غير متفرغ. 3مريضا

7. 280 - 320  :
 
 طبيب نائب دوام كامل.     4مريضا

 .طبيب نائب دوام كامل باإلضافة طبيب نائب غير متفرغ 4مريض:  359 - 321 .8

 الحد األدنى هو طبيب نائب أمراض كلى للمركز الواحد مهما قل عدد املر تق. .2
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 : طبيب مقيم أمراض كلى .ج

 مريض  120املعدل: طبيب دوام كامل لكل 

 مريضا: طبيب مقيم واحد دوام كامل  120 .1

مريض: يتم توفير طبيب مقيم دوام كامل ويضاف طبيب مقيم غير  179 - 121 .2

 متفرغ

3. 180 - 240 :
 
 يتم توفير عدد اثنين طبيب مقيم دوام كامل مريضا

 طبيب مقيم دوام كامل وطبيب مقيم واحد غير متفرغ. 2مريض:  299 - 241 .4

5. 300 - 360  :
 
 طبيب مقيم دوام كامل. 3مريضا

6. 361 - 419  :
 
 طبيب مقيم دوام كامل ويضاف طبيب مقيم غير متفرغ. 3مريضا

7. 420 - 480  :
 
 طبيب مقيم دوام كامل.     4مريضا

 مريض يتم توفير طبيب مقيم دوام كامل ويضاف مقيم غير متفرغ 179 - 121من  .8

 الحد األدنى هو طبيب مقيم أمراض كلى للمركز الواحد مهما قل عدد املر تق. .2

 التمريض .د

 ملعدل: 

 مر تق للحاالت املستقرة والتمريض  وي الخبرة 3ممرض لكل  .1

 مر تق للتمريض حديث الخبرة 2لكل  ممرض .2

 ممرض لكل مريض واحد في الحاالت الغير مستقرة .3

 .ومسئول مكافحة عدوى  يضاف للمعدل السابق رئيس التمريض ومساعد رئيس التمريض .2

 : الصيدلي .ه

 املعدل: 

 : يتم توفير صيدلي واحد  120-60عدد املر تق  .1

 صيدلي 2يتم توفير  120عدد املر تق أكثر من  .2

 صيدلي وهكذا.... 3يتطلب توفير  240ر تق أكثر من عدد امل .3

 120أال يزيد عدد املر تق في كل املراكز التي سيتم تغطيتها عن  .4

 : األخصائي اإلجتماعي .و

 ملعدل: 

 : يتم توفير أخصائي إجتماعي واحد  120-60عدد املر تق  .1

 أخصائي إجتماعي 2يتم توفير  120عدد املر تق أكثر من  .2
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 أخصائي إجتماعي وهكذا.... 3يتطلب توفير  240عدد املر تق أكثر من  .3

 أخصائي التغذية العالجية:  .ز

 املعدل: 

 : يتم توفير أخصائي تغذية علجية واحد  120-60عدد املر تق  .1

 أخصائي تغذية علجية. 2يتم توفير  120عدد املر تق أكثر من  .2

 أخصائي تغذية علجية  3يتطلب توفير  240عدد املر تق أكثر من  .3
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 بات وظائف التمريض بوحدات الغسيل الكلوي متطل 2-2

 متطلبات التأهيل فئات تمريض  م

ممرض / ممرضة مسجلة حاصلة على بكالوريوس أو درجة الدبلوم العالي  - ممرض / ممرضة مشرف  2-2-1

 في التمريض: 

 الخبرة املهنية االحترافية والحد األدنى من املهارات واملعرفة التخصصية: 

 10سنوات في مجال غسيل الكلى )يفضل خبرة  5ى من الخبرة الحد األدن• 

 سنوات(. 

 سنوات خبرة في منصب مديرة تمريض.  3الحد األدنى من • 

 مهارة التواصل جيدة وتفضل املتحدثة باللغتين اإلنجليزية والعربية. • 

 . ACLSويفضل أن يكون أو تكون حاصلة على  BCLSحاصلة على دورة • 

معتمدة ومسجلة لدى الهيئة السعودية للتخصصات  ممرض / ممرضة• 

 الصحية. 

 تستخدم الحاسب اآللي. • 

رئيس / رئيسة تمريض   2-2-2

 الوحدة 

ممرض / ممرضة مسجلة حاصلة على بكالوريوس أو درجة الدبلوم العالي  -

 في التمريض 

 : الخبرة املهنية االحترافية والحد األدنى من املهارات واملعرفة التخصصية

 سنوات خبرة في غسيل الكلى.  5الحد األدنى من الخبرة • 

 الحد األدنى عامين من الخبرة وأن تكون عملت مساعدة رئيسة تمريض. • 

 مهارات التواصل جيدة وتفضل املتحدة باللغتين اإلنجليزية والعربية. • 

 . ACLSويفضل أن يكون حاصلة على دورة  BCLSحاصلة على دورة • 

مرضة معتمدة ومسجلة لدى الهيئة السعودية للتخصصات ممرض / م• 

 الصحية. 

 تستخدم الحاسب اآللي. • 

ممرض / ممرضة غسيل  2-2-3

 كلوي 

ممرض / ممرضة مسجلة حاصلة على بكالوريوس أو درجة الدبلوم العالي  -

 في التمريض. 

 ة: الخبرة املهنية االحترافية والحد األدنى من املهارات واملعرفة التخصصي

 مرت بنجاح في برنامج تدريبي عن التنقية الدموية.• 

 الحد األدنى من الخبرة عامين في مجال الغسيل الكلوي. • 

 مهارة التواصل جيد ويفضل باللغتين اإلنجليزية والعربية. • 

 . ACLSويفضل أن يكون في  BCLSمعتمد في • 
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 متطلبات التأهيل فئات تمريض  م

صصات ممرض / ممرضة معتمدة ومسجل لدى الهيئة السعودية للتخ• 

 الصحية.  

ممرض / ممرضة  2-2-4

 مكافحة عدوى 

ممرض / ممرضة مسجلة حاصلة على بكالوريوس أو درجة الدبلوم العالي  -

 في التمريض. 

 الخبرة املهنية االحترافية والحد األدنى من املهارات واملعرفة التخصصية: 

 الحد األدنى خمسة سنوات خبرة في مجال التمريض. • 

 ها خبرة في الغسيل الكلوي )الحد األدنى عامين(. مدربة ولدي• 

 لديها شهادة أو خبرة ال تقل عن سنتين في مجال مكافحة العدوى. • 

 مهارة التواصل جيدة ويفضل املتحدثة باللغتين اإلنجليزية والعربية. • 

 . ACLSويفضل أن تكون حاصلة على دورة  BCLSحاصلة على دورة في • 

 الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.  معتمدة ومسجلة لدى• 

 تستخدم الحاسب اآللي.  • 

 1:1مر تق غسيل كلوي للحاالت املستقرة، و  3ممرضة:  1: النسبة املثالية لتمريض الغسيل الكلوي هي مالحظة

ستقرة ملر تق غسيل الكلى للحاالت الغير مستقرة )حرجة(، ويمكن أن تمتد نسبة التمريض إلى املر تق في الحاالت امل

ولكن هذه النسبة قد تشكل خطورة بالنسبة لألمان للمريض بسبب إمكانية إجهاد املمرضة وقلة الوقت  1:3من 

 في 
 
الكافي لرعاية املريض حيث ممكن أن يؤدي إلى قلة االنتباه ملراقبة املريض وقد تحدث مضاعفات وهذا خصيصا

  أوقات تغيير املناوبات )وقت بين دورتين غسيل كلوي(. 
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 القوى العاملة الداعمة بوحدات ومراكز الغسيل الكلوي  2-3

 ينبغي توفر القوى العاملة الداعمة بوحدة / مركز الغسيل الكلوي كما يلي: • 

 الفئة م

 أخصائي صيانة أجهزة طبية / وحدة  2-3-5

 إداريين  2-3-6

 

 عدد 

 سكرتير طبي / وحدة  (2)

 عامل نظافة / وحدة  (2) 

 مراسل / وحدة  (1) 
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 مواصفات األجهزة الطبية 
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 األجهزة الطبية -3

 مواصفات جهاز الغسيل الدموي  -3-1

 Specificationsاملواصفات 

    

ITEM DESCRIPTION 

 اسم البلد 

ITEM NO 

 رقم البلد 

GROUP NO. 

 املجموعة

GROUP NAME 

 اسم املجموعة

 جهاز غسيل دموي 

HOMODIALYSIS MACHINE 

   

    

Manufacturer 

 الشركة الصانعة 

Country of Origin 

 بلد املنشأ

Model 

 املوديل

   

 

Parameter Description 

 عنصر املواصفة

Specified 

 املطلوب

Offered 

 املعروض

1 

اعتمادها من إدارة األغذية والعقاقير األمريكية أو الهيئة العامة للغذاء والدواء 

 ةالسعودي

FDA or Saudi FDA APPROVED 

  تقديم شهادة

2 
CE إدارة األغذية والعقاقير السعودية املحددة 

CE & Saudi FDA MARKED 
  تقديم شهادة

   DIALYSATE DELIVERY توريد محلول الغسيل 3

  حجمي )مع تحديد النوع( Proportioning System نظام التناسب 1 

 2 
 ارةالراحة في تنظيم درجة الحر 

Comfort control, °C 
  درجة مئوية 35-39

 3 
 حدود الخطر بدرجة الحرارة بالدرجة املئوية

Temperature alarm limits, °C 
  درجة مئوية 34-40

 4 
 ms/cmمعدل التوصيل 

Conductivity range, ms/cm 
13-16  

  مفضل PH monitor شاشة مراقبة لدرجة الحموضة 5 
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 Bicarbonate Cartridge بوناتكارتيروج البيكر  6 
يقبل التركيز الجاف 

 للبيكربونات )خرطوشة(
 

 Flow, ml/min مللي/دقيقة-التدفق 7 

 700على األقل ما يصل إلى 

مل/دقيقة أكثر من أفضل 

 )قابل للتعديل واالختيار(

 

 8 
 الضغط عبر الغشاء )مللي م زئبق(

Transmembrane pressure, mm Hg 
  طاق أوسعأو على ن 0-450

 9 
 الترشيح الفائق املعزول

Isolated Ultrafiltration 
  Yes نعم

  Yes نعم Ultrafiltration Profiling الترشيح الفائق التنميط 10 

  Yes نعم التنميط Sodium Profiling صوديوم 11 

  يفضل Bicarbonate Profiling بيكربونات التنميط 12 

 13 
 لتر/دقيقةمعدل الترشيح الفائق 

Ultrafiltration removal rate, L/hr 
  أو على نطاق أوسع 0.1-3
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 Specificationsاملواصفات 

    

ITEM DESCRIPTION 

 اسم البلد

ITEM NO 

 رقم البلد

GROUP NO. 

 املجموعة

GROUP NAME 

 اسم املجموعة

 جهاز غسيل دموي 

HOMODIALYSIS MACHINE 

   

    

Manufacturer 

 ة الصانعةالشرك

Country of Origin 

 بلد املنشأ

Model 

 املوديل

   

 

Parameter Description 

 عنصر املواصفة

Specified 

 املطلوب

Offered 

 املعروض

  Yes نعم BYPASS INDICATOR مؤشر التجاوز  4

  الكبار واألطفال اختيار BLOOD CIRCUIT دوران الدم 5

 Arterial pressure الضغط الشرياني ملم زئبق 1 
أو على نطاق  150إلى +  350 -

 أوسع
 

 2 
 الضغط الوريدي ملم زئبق

Venous pressure, mm Hg 
  أو على نطاق أوسع 390إلى +  0

 3 
 نطاق مضخة الدم ملم/دقيقة

Blood pump range, ml/min 
  أو على نطاق أوسع 500 – 50

 4 
 نطاق مضخة الهيبارين ملم/ساعة

Heparin pump range, ml/h 
  10 – 0,5أو على نطاق أوسع 

6 
 نظام مفتوح –طريقة التطهير 

DISINFECTION Method – open system 

التتكتتيتتمتتيتتتتتتتائتتيتتتتتتتة والتتحتتراريتتتتتتتة )التتحتترارة 

درجتتتتتتتة مئويتتتتتتتة  95-85تصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل إلى 

حيتتتث األنتتتابيتتتب التتتداخليتتتة ملتتتاكينتتتة 

الغستتتتتتتتتتتتتتيتتتل التتتدموي يجتتتب أن تكون 

مقتتتتتتاومتتتتتتة لهتتتتتتذا االرتفتتتتتتاع في درجتتتتتتة 

 الحرارة(

 

  TFTلون  DISPLAY TYPE ض النوععر  7
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  أو أكثر 17-15من  Screen size حجم الشاشة 1 

  Resolution 1024×786 درجة وضوح الصورة 2 

8 
 األجزاء املعروضة من الصور 

DISPLAYED PARAMETERS 
  

  Yes نعم Conductivity خاصية التوصيل 1 

  Yes نعم Temperature درجة الحرارة 2 

  Yes نعم Flow rate التدفقمعدل  3 

  Yes نعم Elapsed time الوقت املنقضتي 4 

  Yes نعم Remaining time الوقت املتبقي 5 

  Yes نعم Prescribed time الوقت املوصوف-املوعد 6 

  Yes نعم UF UF removalإزالة  7 

  Yes نعم Arterial pressure ضغط الدم الشرياني 8 

  Yes نعم Venous Pressure ريديضغط الدم الو  9 

 

  



 

64 
 

 Specificationsاملواصفات 

    

ITEM DESCRIPTION 

 اسم البلد 

ITEM NO 

 رقم البلد 

GROUP NO. 

 املجموعة

GROUP NAME 

 اسم املجموعة

 جهاز غسيل دموي 

HOMODIALYSIS MACHINE 

   

    

Manufacturer 

 الشركة الصانعة 

Country of Origin 

 نشأبلد امل

Model 

 املوديل

   

 

 

Parameter Description 

 عنصر املواصفة

Specified 

 املطلوب

Offered 

 املعروض

 10 TMP نعم Yes  

 11 
 MAPقياس ضغط الدم والنبض و

Measured BP, Pulse & MAP 
  Yes نعم

9 
 القياس اآللي لضغط الدم

AUTOMATED BLOOD PRESSURE MEASUREMENT 
  Yes نعم

   ALARM ACTIONSجراءات التحذيرية اإل  10

 Blood leak detectorالكشف عن تسرب الدم  1 
 توقف ضخ الدم، خط املشاب ،

 حدد أفعال أخرى 
 

 Air/foam detectorكاشف الرغوة/الهواء  2 
 توقف ضخ الدم، خط املشاب ،

 حدد أفعال أخرى 
 

  تجنب Conductivity خاصية التوصيل 3 

 4 
 ي/الوريديالضغط الشريان

Arterial/venous pressure 

 توقف ضخ الدم، خط املشاب ،

 حدد أفعال أخرى 
 

 5 
 درجة الحرارة، ارتفاع/انخفاض

Temperature, high/low 
  تجنب

  Yes نعم ضغط الدم، عالي/منخفض 6 
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Blood Pressure, high/low 

 7 
 تنبيه انقطاع الكهرباء

Power Failure alarm 

 بطارية احتياطيةنعم، وتعمل مع 

 حدد أفعال أخرى 
 

  Yes نعم Loss-of-water alarm فقد التنبيه باملاء 8 

 9 
 وصل بالزمن املحدد

Prescribed Time reached 
  Yes نعم

    POWER SUPPLY اإلمداد بالكهرباء 11

  فولت Voltage 220 الجهد 1 

  هرتز Frequency 60 التردد 2 

  دقيقة 15على األقل  –نعم BATTERY BACK-UP بطارية احتياطية 12

13 
 االلتزامات التنظيمية )باملنظمات والهيئات(

REGULATORY COMPLIANCES 

الهيئة السعودية لألغذية والدواء أو 

 غيرها )حدد في العرض(
 

14 
 معايير األمان

SAFETY STANDARD 

الهيئة السعودية لألغذية والدواء أو 

 حدد في العرض(معيار عاملي ) –غيرها 
 

15 
 الكماليات )امللحقات(

ACCESSORIES 

 جميع امللحقات القياسية املطلوبة

 )تحدد في العرض(
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 Specificationsاملواصفات 

    

ITEM DESCRIPTION 

 اسم البلد 

ITEM NO 

 رقم البلد 

GROUP NO. 

 املجموعة

GROUP NAME 

 اسم املجموعة

 جهاز غسيل دموي 

HOMODIALYSIS MACHINE 

   

    

Manufacturer 

 الشركة الصانعة 

Country of Origin 

 بلد املنشأ

Model 

 املوديل

   

 

 

Parameter Description 

 عنصر املواصفة

Specified 

 املطلوب

Offered 

 املعروض

16 
 كل الخيارات املطلوبة

ALL OPTIONS NEEDED 
  في أسعار مفصلة

 1 
 ناصر السامة(رصد التصفية )التخلص من الع

Clearance Monitor (Kt/V) 
  واجبة

 2 
 إبرة واحدة مخصصة للغسيل الكلوي 

Single Needle Dialysis 
  مضخة واحدة & مضخة مزدوجة

 3 
 شاشة مراقبة لقياسه تدفق الدم

Blood Volume Monitor 
  مفضل

 4 
 توصيلة للتدفق باملتر

Access Flow Meter (AFM) 
  مفضل

 or 
 جة حرارة الدموحدة در 

Blood Temperature Module (BTM) 
  مفضل

 5 
 HDF/HFغسيل دموي مباشر 

Online HDF/HF 

وإنتاج سائل  onlineتوفر خاصية معقم 

 يتم
 



 

67 
 

 6 

 الشبكة املتكاملة للتصال وبروتوكوالت االتصال التسلسلي

Integrated network connectivity & serial 

communication protocols 

توافق مع نظام االتصاالت باملستشفى م

وقابلة للتوصيل إلى املختبر/غسيل 

 الكلى/عيادة الطبيب

 

 OTHER SPECIFICATIONS مواصفات أخرى  17

1) Guarantee of STERILITY OF 

SUBSTITUTION FLUID produced 

online by the machine. 

ضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتان التعقيم للستتتتتتتتتتتتتتوائتتتتتتتل البتتتتتتتديلتتتتتتتة  -

باشتتتتتتتتر بواستتتتتتتتطة والناتجة عن الغستتتتتتتتيل امل

 املاكينة.

2) Able to make an actual 

measurement of the maximum 

substitution in HDF mode. 

يمكن إجراء القيتتتتتتتاس الفعلي ألقصتتتتتتتتتتتتتتتق  -

 استبدال في الغسيل الدموي املباشر.

3) Guarantee of STERILITY OF 

SUBSTITUTION FLUID produced 

online by the machine. 

التعقيم للستتتتتتتتتتتتتتوائتتتتتتتل البتتتتتتتديلتتتتتتتة ضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتان  -

والناتجة عن الغستتتتتتتتيل املباشتتتتتتتتر بواستتتتتتتتطة 

 املاكينة.

 

 OTHER SPECIFICATIONS مواصفات أخرى  17

4) Guarantee of STERILITY OF 

SUBSTITUTION FLUID produced 

online by the machine. 

ضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتان التعقيم للستتتتتتتتتتتتتتوائتتتتتتتل البتتتتتتتديلتتتتتتتة  -

والناتجة عن الغستتتتتتتتتيل املباشتتتتتتتتتر بواستتتتتتتتتطة 

 كينة.املا

5) Able to make an actual 

measurement of the maximum 

substitution in HDF mode. 
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يمكن إجراء القيتتتتتتتاس الفعلي ألقصتتتتتتتتتتتتتتتق  -

 استبدال في الغسيل الدموي املباشر.

6) Simultaneous pre-dilution and 

post-dilution is possible during HDF 

therapy. 

لتخفيف وما من املمكن حدوث ما قبل ا -

 أثناء جلسة الغسيل 
 
بعد التخفيف تلقائيا

 الكلوي املباشر.

7) The machine can be connected to 

a portable Reverse Osmosis Unit. 

يتمتكتن تتوصتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتل املتتتتتتتاكتيتنتتتتتتتة عتلتى وحتتتتتتتدة  -

 التناضح العكستي املحمولة.

8) Capable of storing dialysis 

records. 

يتتتل حتتتاالت يمكنهتتتا القيتتتام بتخزين تستتتتتتتتتتتتتتج -

 عمليات الغسيل الكلوي.

9) Vendor shall conduct 

comprehensive training for all 

operators; training shall be 

conducted by application specialist 

approved by manufacturer. 

على املورد إجراء تتتتدريتتتب شتتتتتتتتتتتتتتتتامتتتل لجميع  -

العاملين، كما يجب إجراء تدريب تطبيقي 

ق متخصتتتتتتتتتتتتتتص من قبتتل الشتتتتتتتتتتتتتتركتتة عن طري

 املصنعة.
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 مواصفات جهاز الغسيل الكلوي املستمر -3-2

 Specificationsاملواصفات 

    

ITEM DESCRIPTION 

 اسم البلد 

ITEM NO 

 رقم البلد 

GROUP NO. 

 املجموعة

GROUP NAME 

 اسم املجموعة

 جهاز غسيل دموي 

HOMODIALYSIS MACHINE 

   

    

Manufacturer 

 الشركة الصانعة 

Country of Origin 

 بلد املنشأ

Model 

 املوديل

   

 

 

Parameter Description 

 عنصر املواصفة

Specified 

 املطلوب

Offered 

 املعروض

1 
 صودق عليه من إدارة األغذية والعقاقير السعودية

Saudi FDA APPROVED 
  Provide certificate تقديم شهادة

2 

إدارة األغذية والعقاقير  حصل على علمة من

 السعودية

Saudi FDA MARKED 

  Provide certificate تقديم شهادة

3 
 مجال العلجات

RANGE OF THERAPIES 

 جميع طرق العلج مطلوبة

ALL TREATMENT MODALITIES REQUIRED 
 

 1 
 تنقية دموية مستمرة

CVVH (Continuous Haemofiltration) 
  Yes نعم

 2 

 تنقية دم
 
 وية بحجم عالي جدا

VHVHF (Very high volume 

haemofiltration) 

  Preferred من املفضل

 3 

 تقية دموية مستمرة مباشرة

CVVHDF (Continuous 

Haemodiafiltration) 

  Yes نعم
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 4 
 تنقية دموية مستمرة

CVVHD (Continuous Haemodialysis) 
  Yes نعم

 5 
 ترشيح فائق مستمر وبطيء

SCUF (Slow Continuous Ultrafiltration) 
  Yes نعم

  Preferred من املفضل TPE (Plasmapheresis) تنقية البلزما 6 

 7 
حقن متواصل 

 بالدم
HP (Haemoperfusion) من املفضل Preferred  

 كل الخيارين مطلوب THERAPY OPTION علج اختياري  4
BOTH OPTION 

REQUIRED 
 

 1 
اختياري 

 لألطفال
Paediatric Option نعم Yes  
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 Specificationsاملواصفات 

    

ITEM DESCRIPTION 

 اسم البلد 

ITEM NO 

 رقم البلد 

GROUP NO. 

 املجموعة

GROUP NAME 

 اسم املجموعة

 جهاز غسيل دموي 

HOMODIALYSIS MACHINE 

   

    

Manufacturer 

 الشركة الصانعة 

Country of Origin 

 أبلد املنش

Model 

 املوديل

   

 

 

Parameter Description 

 عنصر املواصفة

Specified 

 املطلوب

Offered 

 املعروض

  Yes نعم Adult Option اختياري للبالغين 2 

  SPECIFY حدد PUMP FLOW RATES معدالت التدفق من املضخة 5

   BLOOD PUMP مضخة الدم 1 

 مللي/دقيقة Paediatric Option 10-200 اختياري لألطفال أ-1 
10 TO 200 

ml/minute 
 

 Adult Option اختياري للبالغين ب-1 
 مللي/دقيقة أو أوسع 30-300

30 to 300 ml/min. or wider 
 

 ج-1 
 للتنقية 

 
حجم عالي جدا

 الدموية
VHVHF 50-500 50 مللي/دقيقة to 500 ml/min.  

 PRE-DILUTION قبل التخفيف 2 
 تيجب توفر الخيارا

(options should be available) 
 

 Paediatric Option اختياري لألطفال أ-2 
 مللي/الساعة 8000الحد األقصتق 

Maximum 8,000 ml/hr. 
 

  Must be preferred يجب أن تفضل Adult Option اختياري للبالغين ب-2 

 POST-DILUTION بعد التخفيف 3 
 يجب توفر الخيارات

(options should be available) 
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 Paediatric Option اختياري لألطفال أ-3 
 مللي /الساعة 8000الحد األقصتق 

Maximum 8,000 ml/hr. 
 

  Must be preferred يجب أن تفضل Adult Option اختياري للبالغين ب-3 

 4 
صافي كمية السوائل 

 املفقودة
NET FLUID LOSS حدد SPECIFY  

 Paediatric Option اختياري لألطفال أ-4 
0-10 - 1.0000 

 مللي/ساعة
0-10-1,000 ml/hr.  

 Adult Option اختياري للبالغين ب-4 
0-10 - 2.000 

 مللي/ساعة
0-10-2,000 ml/hr.  

  SPECIFY حدد FILTRATION الترشيح 5 

  .Paediatric Option Maximum up to 8,000 ml/hr اختياري لألطفال أ-5 
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 Specificationsاملواصفات 

    

ITEM DESCRIPTION 

 اسم البلد 

ITEM NO 

 رقم البلد 

GROUP NO. 

 املجموعة

GROUP NAME 

 اسم املجموعة

 جهاز غسيل دموي 

HOMODIALYSIS MACHINE 

   

    

Manufacturer 

 الشركة الصانعة 

Country of Origin 

 بلد املنشأ

Model 

 املوديل

   

 

 

Parameter Description 

 عنصر املواصفة

Specified 

 املطلوب

Offered 

 املعروض

  Adult Option Wider is better اختياري للكبار ب-5 

  SCALES SPECIFY MAXIMUM LOAD جداول املوازين 6

 1 
 استبدال مقياس القدرات

Substitution Scale Capacity 0-10 kgs., wider is preferable 
 

 2 
 قدرة مقياس التنقية

Dialysate Scale Capacity 0-10 kgs., wider is preferable 
 

 3 
 قدرة مقياس الترشيح

Filtration Scale Capacity 0-12 kgs., wider is preferable 
 

7 
 مسخن السوائل املتكامل

INTEGRATED FLUID WARMER 

نضمن أن يكون آمن وفعال ومريح 

 للستخدام

IVE & SAFE, EFFECTGuaranteed to be 

for use CONVENIENT 

 

 Temperature Range معدل درجة الحرارة 1 

درجة مئوية مع  39إلى  35إيقاف أو 

 تعويضات تدفق

Off or 35 to 39°C with flow 

compensation 
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  Yes, SPECIFY نعم، حدد Automatic Degassing إفراغ الغاز التلقائي 2 

   ANTICOAGULANT PUMP مضخة املواد ضد التجلط 8

  or 50 ml 30 مللي 50أو  Syringe Size 30 حجم املضخة 1 

 2 
وظيفة البلعة )جرعة 

 العلج(
Bolus Function 

 مللي زيادات البلعة )الجرعة( 0.5

0.5 ml bolus increments 
 

  Yes نعم PRESSURE MONITORING تنظيم الضغط 9

 Access Pressure ضغط الوصول  1 
 250إلى +  300

 مللي زئبق

300 to + 250 

mmHg 
 

 

  



 

75 
 

 Specificationsاملواصفات 

    

ITEM DESCRIPTION 

 اسم البلد 

ITEM NO 

 رقم البلد 

GROUP NO. 

 املجموعة

GROUP NAME 

 اسم املجموعة

 جهاز غسيل دموي 

HOMODIALYSIS MACHINE 

   

    

Manufacturer 

 الشركة الصانعة 

Country of Origin 

 ملنشأبلد ا

Model 

 املوديل

   

 

 

Parameter Description 

افقة  عنصر املو

Specified 

 املطلوب

Offered 

 املعروض

 Return Pressure ضغط العودة 2 
مللي  350إلى +  50

 زئبق

50 to + 350 

mmHg 

 

 Prefilter Pressure الضغط قبل املرشح 3 
 500إلى +  150

 مللي زئبق

150 to + 500 

mmHg 

 

  Yes نعم TMP الضغط عبر الغشاء 4 

 أ-4 
 الحد األعلى واألسفل لجهاز الغسيل املستمر

CRRT (upper & lower limit) 

مللي  400إلى  30

 زئبق
30 to 400 mmHg 

 

 TPE (upper & lower limit) ب-4 
مللي  100إلى  30

 زئبق
30 to 100 mmHg 

 

 Filtrate Pressure ضغط السائل املرشح 5 
 500ى + إل 500

 مللي زئبق

500 to +500 

mmHg 

 

  Yes نعم Pressure Drop انخفاض الضغط 6 

  DISPLAY TYPE TFT Colour عرض النوع 10

 Screen size حجم الشاشة 1 
 10على األقل 

 بوصة أو أكبر 

At least 10" or 

wider 

 

    DISPLAYED PARAMETERS املؤشرات املعروضة 11
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  Yes نعم Therapy Mode علجنوع )طريقة( ال 1 

  Yes نعم Flow rates تدفق املعدالت 2 

  Yes نعم Temperature درجة الحرارة 3 

  Yes نعم Treatment Time زمن املعالجة 4 
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 Specificationsاملواصفات 

    

ITEM DESCRIPTION 

 اسم البلد 

ITEM NO 

 رقم البلد 

GROUP NO. 

 املجموعة

GROUP NAME 

 اسم املجموعة

 جهاز غسيل دموي 

HOMODIALYSIS MACHINE 

   

    

Manufacturer 

 الشركة الصانعة 

Country of Origin 

 بلد املنشأ

Model 

 املوديل

   

 ج

 

Parameter Description 

 عنصر املواصفة

Specified 

 املطلوب

Offered 

 املعروض

  Yes نعم Net Fluid Loss صافي فقد السائل 5 

  Yes نعم Arterial pressure الضغط الشرياني 6 

  Yes نعم Venous Pressure الضغط الوريدي 7 

  Yes نعم Prefilter Pressure الضغط قبل املرشح 8 

  Yes نعم TMP الضغط عبر املرشح 9 

 10 
ضغط السائل 

 املرشح
Filtrate Pressure نعم Yes  

  Yes نعم Pressure Drop انخفاض الضغط 11 

  Yes نعم Filtration Fraction الكسر الترشيحي 12 

 12 ALARM ACTIONS   

 1 
كاشف عن تسرب 

 الدم
Blood-leak detector 

 خط املشاب ، حدد مهام أخرى -توقف ضخ الدم

Stops blood pump, clamps line OTHER 

ACTION SPECIFY 

 

 2 
كاشف عن رغوة 

 الهواء
Air/foam detector 

 خط املشاب ، حدد مهام أخرى -خ الدمتوقف ض

Stops blood pump, clamps line OTHER 

ACTION SPECIFY 
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 3 
 الضغط الشرياني/الوريدي

Arterial/venous pressure 

 خط املشاب ، حدد مهام أخرى -توقف ضخ الدم

Stops blood pump, clamps line OTHER 

ACTION SPECIFY 
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 ج

 Specificationsاملواصفات 

    

ITEM DESCRIPTION 

 اسم البلد 

ITEM NO 

 رقم البلد 

GROUP NO. 

 املجموعة

GROUP NAME 

 اسم املجموعة

 جهاز غسيل دموي 

HOMODIALYSIS MACHINE 

   

    

Manufacturer 

 الشركة الصانعة 

Country of Origin 

 بلد املنشأ

Model 

 املوديل

   

 

 

Parameter Description 

 صفةعنصر املوا

Specified 

 املطلوب

Offered 

 املعروض

 TMP, high ارتفاع الضغط عبر املرشح 4 
حدد  -نعم 

 املهام

Yes, SPECIFY 

ACTION 
 

 5 
 درجة الحرارة مرتفعة منخفضة

Temperature, high/low 

حدد  -نعم 

 املهام

Yes, SPECIFY 

ACTION 
 

 Fluid Balance Alarm إنذار توازن السوائل 6 
دد ح -نعم 

 املهام

Yes, SPECIFY 

ACTION 
 

 7 
 تنبيه انقطاع الكهرباء

Power Failure alarm 

نعم، تعمل مضخة الدم بالبطارية 

 حدد مهام أخرى. -االحتياطية 

Yes, blood pump operates with 

battery back-up. - OTHER 

ACTION SPECIFY. 

 

   POWER SUPPLY اإلمداد بالكهرباء 13

  220v فولت Voltage 220 الجهد 1 

  Hz 60 هرتز Frequency 60 التردد 2 

  دقيقة. 15تعمل على األقل  -نعم  BATTERY BACK-UP بطارية احتياطية 14
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Yes, at least 15 minutes. 

 15 
 الشروط امللزمة -التوافق التنظيمي 

REGULATORY COMPLIANCES 

الهيئة السعودية  -شهادة األيزو 

 -االعتماد األوروبي  -اء للغذاء والدو 

 أخرى، حددها.

ISO, Saudi FDA, CE, or others 

(Specify in offer). 

 

 16 
 معدل األمان

SAFETY STABDARD 

تتوافق مع معايير الهيئة السعودية 

 للغذاء والدواء، حدد في العرض.

Complies with Saudi FDA and 

International Standards 

(Specify in offer). 
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 Specificationsاملواصفات 

    

ITEM DESCRIPTION 

 اسم البلد 

ITEM NO 

 رقم البلد 

GROUP NO. 

 املجموعة

GROUP NAME 

 اسم املجموعة

 جهاز غسيل دموي 

HOMODIALYSIS MACHINE 

   

    

Manufacturer 

 الشركة الصانعة 

Country of Origin 

 بلد املنشأ

Model 

 املوديل

   

 

 

Parameter Description 

 عنصر املواصفة

Specified 

 املطلوب

Offered 

 املعروض

 ACCESSORIES كماليات 17

جميع الكماليات القياسية املطلوبة 

 حدد بالعرض. -

All standard accessories 

NEEDED (specify in offer). 

 

   OTHER OPTION خيارات أخرى  18

 1 
 التي يتم إضافتهامنع تخثر الدم عن طريق السترات 

Regional Citrate Anticoagulation 

 مدمج في الجهاز.

مع ضتتبط خاصتتية ضتتبط حستتابية • 

متتتن التتتبتتترامتتتج اإللتتتكتتتتتتترونتتتي لضتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتط 

ستتتتتتتتتتتتتترات الكالستتتتتتتتتتتتتيوم ومعدل ضتتتتتتتتتتتتتخ 

 ملعدل التدفق.
 
 الدم وفقا

• Integrated in the machine. 

• With software algorithm that 

adjust citrate and calcium 

infusion rate according to the 

blood flow rate.  
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 OTHER SPECIFICATIONS مواصفات أخرى  19

( يتتتتتنتتتتتبتتتتتغتتتتتي تتتتتتوافتتتتتر املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتلتتتتتكتتتتتتتات 9

)ختطتوط، واملترشتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتات، والتحتلتول 

البتتتديلتتتة، واملواد امللحقتتتة األخرى( في 

 مخازن وزارة الصحة التموين الطبي.

9) Disposables (lines, filters, 

substitution solutions, and 

other accessory items) should 

be available at MOH MEDICAL 

SUPPLY STORES. 

( ينبغي تزويتتتد كتتتل وحتتتدة بتتتأجهزة 10

استتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدام مرة واحتتتتتتتدة وحقتتتتتتتائتتتتتتتب 

جلستتتتتتتتتتتتتتة  1000محاليل تكفي إجراء 

 غسيل دموي.

10) Each unit should be 

supplied with DISPOSABLE 

SETS and SOLUTION BAGS 

sufficient for 1000 SESSIONS. 

( ينبغي في وقتتت واحتتد قبتتل وبعتتد 11

تتتتختتتفتتتيتتتف املتتتحتتتتتتتالتتتيتتتتتتتل أن يتتتكتتتون متتتن 

املمكن إجراء فلترة دموية وغستتتتتتتتتتتتتتيل 

مباشتتتر مع معدل تدفق بحد أقصتتتتق 

لتر/ستتتتتتتتتتتتتاعة أو  10استتتتتتتتتتتتتتبدال حوالي 

 على نطاق أوسع.

11) Simultaneous pre-dilution 

& post-dilution should be 

possible in HF and HDF 

therapies, with maximum total 

substitution flow rate up to 10 

Liters/hour or higher. 
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 مواصفات محطة معالجة املياه -3-3

Water treatment plant specifications 

 Specificationsاملواصفات 

    

ITEM DESCRIPTION 

 اسم البلد 

ITEM NO 

 رقم البلد 

GROUP NO. 

 املجموعة

GROUP NAME 

 اسم املجموعة

 جهاز غسيل دموي 

HOMODIALYSIS MACHINE 

   

    

Manufacturer 

 الشركة الصانعة 

Country of Origin 

 بلد املنشأ

Model 

 املوديل

   

 

 

Parameter Description 

 عنصر املواصفة

Specified 

 املطلوب

Offered 

 املعروض

1 
 اممضخة التغذية باملياه الخ

RAW WATER FEEDING PUMP 

مجهزة على خزانتتتتتتات امليتتتتتتاه الختتتتتتام  -

املصتتتتتنوع من الفوال  املقاوم للصتتتتتدأ 

والتي يتم الستتتتتتتتتتتتتتيطرة عليها من لوحة 

محلية، الضتتتتتغط الصتتتتتادر منها يفتح 

الصتتتتتتتتتتتتتمامات ويدفع املاء وال يستتتتتتتتتتتتتمح 

 بعودة املاء.

Equipped on raw water tank (or 

external), stainless steel, 

controlled from local panel, 

pressure relief valves, non-

return valves. 

 

2 
 مرشح املاء الخام

RAW WATER FILTER 

( مللي  200-50فلتر جرف خلفي )

µm. 

Backwash filter (50-200 µm). 
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 RAW WATER TANK خزان ماء خام 3

خزان املاء شتتتتتتتتتتكله أستتتتتتتتتتطواني مغطى 

بطبقتتتتتتتة ختتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة/لتجنتتتتتتتب ضتتتتتتتتتتتتتتوء 

مس معتتتتتد للميتتتتتاه الختتتتتام قبتتتتتل الشتتتتتتتتتتتتتت

املتتتتتتتتتعتتتتتتتتتالتتتتتتتتتجتتتتتتتتتة، والتتتتتتتتتختتتتتتتتتزان متتتتتتتتتجتتتتتتتتتهتتتتتتتتتز 

بمضتتتتخات، مصتتتتنوع من مادة البولي 

بروبيلين مع غطاء محكم مناستتتتتتتتتتتتتب، 

بتمتتتتتتتدختلتتتتتتته صتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتام كتروي، وفتجتوة 

هوائيتتتتتتة وبتتتتتتاملخرج صتتتتتتتتتتتتتترف، ومتوفر 

وصتتتلت في حال زيادة منستتتوب املاء، 

وانخفاض مستوى التحويلة لحماية 

املضتتتتتتتتتتتتتتختتة، حجمتته قتتدره يعتمتتد على 

اضح العكستي وعدد أجهزة قدرة التن

 لتر(. 1500-500الغسيل الدموي )

Cylindrical raw water tank for 

the pre-treated water covered 

with special layer/coat to avoid 

sun light, equipped with 

pumps, manufactured from 

polypropylene with tight fitting 

lid, inlet ball valve, air gap inlet, 

outlet drain, overflow 

connections, low level switch 

for pump protection, capacity 

volume depends on reverse 

osmosis capacity and number 

of HD machines (500-1500 

liter) The base of the tank 

should be conical to avoid 

stasis of water and bacterial 

growth. 
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 WATER CHILLER مبرد املاء 4

القتتتتتتتدرة والمجم يعتمتتتتتتتد على قتتتتتتتدرة 

التناضتتتتتتتتتتتح العكستتتتتتتتتتتتي وعدد ماكينات 

التتتتتتتغستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتل التتتتتتتدمتتتتتتتوي، ال بتتتتتتتد متتتتتتتن 

املحتتتتتتافظتتتتتتة على درجتتتتتتة حرارة امليتتتتتتاه 

درجتتتتتتتة متتئتتويتتتتتتتة  20املتتبتتردة أقتتتتتتتل متتن 

 درجة مئوية. 20-10ويفضل ما بين 

The size and volume capacity 

depend on the reverse osmosis 

capacity and number of HD 

machines, the temperature of 

chilled water must be 

maintained <20°C preferably 

between 10-20°C. 

 

5 
 مضخة مبرد املاء

WATER CHILLER PUMP 

بنيت املضتتتتتخة في املبردات، تضتتتتتخ ما 

 لتر/دقيقة. 40-20بين 

Built in the chiller, pumping 

between 20-40 Liter/min. 
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 ج

 Specificationsاملواصفات 

    

ITEM DESCRIPTION 

 اسم البلد 

ITEM NO 

 رقم البلد 

GROUP NO. 

 املجموعة

GROUP NAME 

 اسم املجموعة

 جهاز غسيل دموي 

HOMODIALYSIS MACHINE 

   

    

Manufacturer 

 الشركة الصانعة 

Country of Origin 

 شأبلد املن

Model 

 املوديل

   

 

 

Parameter Description 

 عنصر املواصفة

Specified 

 املطلوب

Offered 

 املعروض

6 
 وحدة ما قبل املعالجة

PRE-TREATMENT UNIT 

 لنوعية املياه، ينبغي على وحدة 
 
تبعا

املعتتالجتتة املستتتتتتتتتتتتتتبقتتة يجتتب أن تتكون 

 من واحد أو أكثر من التالي:

Depending of the quality of 

water, the pre-treatment unit 

should be consisted of one or 

more of the following: 

 

7 
 مرشحات رمل -طبقات  3

SAND FILTERS, 3 LAYERS 

تتكون مادة رمل املرشح من حبيبات 

دقيقتتتتتة من الرمتتتتتل من حجم موحتتتتتد 

متتتع التتتقتتتتتتتدرة عتتتلتتتى إزالتتتتتتتة التتتجتتتزيتتتئتتتتتتتات 

 30-20امللوثتتة التي حجمهتتا أكبر من 

µm. 

Sand filter material consists of 

fine grains of sand of uniform 

size with ability to remove 
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contaminant particles larger 

than 20-30 µm. 

8 

في حال أن إمدادات املياه الخام مرتفعة في  -مرشحات إزالة الحديد 

 محتوى الحديد.

IRON REMOVAL FILTERS - If local raw water supply is high in 

iron content. 

طبقات خاصتتة من املرشتتحات قادرة 

تتتان   إ ا كت
 
على إزالتتتتة الحتتتتديتتتتد تلقتتتتائيتتتتا

. ويمكن 
 
تركيز الحتتتتتتديتتتتتتد مرتفع جتتتتتتدا

إزالة هذه الفلتر داخل مرشتتتتتتتتتتتتتتحات 

 الرمل.

Special layers of filters capable 

of removing iron automatically 

if iron concentration is very 

high. These filters can be added 

inside the sand filters. 

 

9 
 مرشح تكثيف الفحم -مرشح كربون 

CARBON FILTER/CHARCOAL ADSORPTION FILTER 

 من 
 
مرشتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتات منشتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتة تلقتتتتتتائيتتتتتتا

التفتتحتتم متع طتبتتقتتتتتتتات متتتتعتتتتتتتددة متنتتهتتتتتتتا 

 ومختلفة.

Automatic activated charcoal 

adsorption filters with 

different multiple layers. 

 

10 
 عدد اثنين منقيين

TWIN SOFTNERS 

عدد اثنين جهاز تنقية متصتتتتتتتتتتتلة على 

 وبالتناوب 
 
التوازي والتجديد تلقائيا

والتحكم إلكتروني، ويعتمتتتتتتتد النوع 

على قدرة التناضح العكستي وصلبة 

 املياه.

Two softners connected in 

parallel with automatic and 

alternating regenerations, 

electronic control, the type 

depends on reverse osmosis 

capacity and water hardness. 
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 ج

 Specificationsاملواصفات 

    

ITEM DESCRIPTION 

 اسم البلد 

ITEM NO 

 رقم البلد 

GROUP NO. 

 املجموعة

GROUP NAME 

 اسم املجموعة

 جهاز غسيل دموي 

HOMODIALYSIS MACHINE 

   

    

Manufacturer 

 الشركة الصانعة 

Country of Origin 

 بلد املنشأ

Model 

 املوديل

   

 

 

Parameter Description 

 عنصر املواصفة

Specified 

 املطلوب

Offered 

 املعروض

11 
 مرشح الخرطوشة املزدوج قبل املرشح

CARTRIDGE FILTER DOUBLE PRE-FILTER 

قبتل املرشتتتتتتتتتتتتتتح متعتددة الخرطوشتتتتتتتتتتتتتتة 

بوصتتتتتتة في مكان  20ومجهزة بمرشتتتتتتح 

متتتتتتتلتتتتتتتلتتتتتتتي، ومتتتتتتترشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتات  20طتتتتتتتولتتتتتتته 

 5الجسيمات واحدة أو مزدوجة من 

 1إنجيستتتتتتتتتتتتتتروم ويفضتتتتتتتتتتتتتل على األقل 

إنجيستتتتتتتتتتتتتتتروم، كتتتل هتتتذا يتوقف على 

 قدرة التناضح العكستي.

Manifold pre-filter cartridge 

equipped with 20 inch filter 

housing of 20mm, and single or 

dual particle filters of 5 µ m or 

less preferably 1 µm, all 

depends on reverse osmosis 

capacity. 
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12 
 جهاز قياس الحرارة

THERMOMETER 

بنيتتتتتت تتتتتتدابير ميزان الحرارة لقيتتتتتاس 

درجتتة  10درجتتة حرارة امليتتاه، متتا بين 

درجة مئوية، والتي لديها  60 -مئوية 

لتتدرجتتة الحرارة  أجهزة استتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتعتتار

اإللتتتتكتتتتتتتتترونتتتتيتتتتتتتة فتتتتي املتتتتبتتتتردات ووحتتتتتتتدة 

 التناضح العكستي.

Built in thermometer meaures 

temperature of water between 

10°C-60°C, which has 

electronic temperature sensors 

in chiller and the reverse 

osmosis unit. 

 

13 
 نظام األنابيب

Piping System 

ون نظتتام األنتتابيتتب متتتاح ينبغي أن يك

لتتتلصتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتانتتتتتتتة. يتتتجتتتتتتتب أن يتتتبتتتلتتتغ طتتتول 

األنابيب من نظام التناضح العكستي 

 300ملاكينات تنقية الدم ال يتجاوز 

 متر.

Should be accessible to 

maintenance. The length of 

piping system from reverse 

osmosis to haemodialysis 

machines should not excess 

300 meters. 

 

14 

 

 وحدة التناضح العكستي

3. REVERSE OSMOSIS UNIT 

ويوصتتتتتتتتتتتتتتتق بتوفر وحتتدتين للتنتتاضتتتتتتتتتتتتتتح 

العكستتتتتتتتتتتتتتتي )مزدوج( ملراكز غستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتل 

الكلى الكبيرة واملرجعيتتة والتي يمكن 

 في حتتتتال 
 
أن تعمتتتتل أحتتتتدهمتتتتا تلقتتتتائيتتتتا

فشل مفاجئ في وحدة أخرى ويوصتق 

بتوفر وحدات التناضتتتتتتتتتتتتتتح العكستتتتتتتتتتتتتتتي 

يل املحمولة الصتتتتتغيرة لوحدات غستتتتت
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التتتتكتتتتلتتتتى الصتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتاعتتتتيتتتتتتتة املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتلتتتتتتتة 

 والصغيرة.

Two reverse osmosis (dual) 

units are recommended for 

large referral dialysis centres, 

which can operate 

automatically in case of sudden 

failure of the other unit, 

Portable small reverse osmosis 

units are recommended for 

satellite haemodialysis units.  

القدرة اإلنتاجية واإلمداد من وحدة 

التناضتتتتتتتح العكستتتتتتتتي يعتمد على عدد 

ماكينات الغستتتتتتتتتيل الدموي في وحدة 

 غسيل الكلى/املركز

The productive capacity and 

supply of the reverse osmosis 

unit(s) depends on the number 

of HD machines in the 

haemodialysis unit/centre. 

 

وتعمتتتل وحتتتدة التنتتتاضتتتتتتتتتتتتتتح العكستتتتتتتتتتتتتتتي 

ستتتتاعة  24بشتتتتكلت مستتتتتمر على مدار 

عتتتبتتتر لتتتوحتتتتتتتة تتتتحتتتكتتتم بتتتتتتتالتتتكتتتمتتتبتتتيتتتوتتتتر، 

وللمعتتتتتتتالجتتتتتتتة البستتتتتتتتتتتتتتيطتتتتتتتة فتتتتتتتإن نظم 

املتتعتتتلتتتومتتتتتتتات يتتقتتتوم بتتعتتترض ورصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 

 الخطر.

Operated continuously 24 

hours from a computerized 

control panel, for simple 
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handling, system information 

display and alarm monitoring. 

متوفر نظتام تدفق تلقتائي في حين ال 

 يكون النظام قيد االستعمال.

Automatic flushing program 

when system is not in use. 
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 Specificationsاملواصفات 

    

ITEM DESCRIPTION 

 اسم البلد 

ITEM NO 

 رقم البلد 

GROUP NO. 

 املجموعة

GROUP NAME 

 اسم املجموعة

 جهاز غسيل دموي 

HOMODIALYSIS MACHINE 

   

    

Manufacturer 

 الشركة الصانعة 

Country of Origin 

 بلد املنشأ

Model 

 املوديل

   

 

 

Parameter Description 

 عنصر املواصفة

Specified 

 املطلوب

Offered 

 املعروض

14 
 كستيوحدة التناضح الع

3. REVERSE OSMOSIS UNIT 

ويمكن لألغشتتتتتتتتتتتتتتيتتتتة املستتتتتتتتتتتتتتتختتتتدمتتتة في 

التنقيتتتة أن تتحمتتتل ارتفتتتاع في درجتتتة 

درجتتتتتة مئويتتتتتة( للتطهير  90الحرارة )

الحراري التلقتتتائي، مثلهتتتا مثتتتل نظتتتام 

 التوزيع املستخدم.

Membranes can stand high 

temperature (90°C) for 

automatic heat disinfection, as 

well as the distribution system 

 

ويمكن لألغشتتتتتتتتتتتتتتية أن تؤدي وتتحمل 

 التنظيف الكيميائي والتطهير.

Membranes stand and can 

perform chemical cleaning and 

disinfection. 

 

ينبغي أن يكون لوحتتتتتتتدة التنتتتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتح 

العكستتتتتتتتتتتتتتتي تصتتتتتتتتتتتتتتميم مضتتتتتتتتتتتتتتغوط مع 
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 في مستتتتتتتتتتتتتتتوى 
 
انخفاض شتتتتتتتتتتتتتتديد جدا

 الضجيج.

Should have a compact design 

and very low noise level. 

يجتتتب الحصتتتتتتتتتتتتتتول على شتتتتتتتتتتتتتتهتتتادة بتتتأن 

وحدة التناضتتتتتتح العكستتتتتتتي جهاز طبي 

 مصدق عليه.

Certified as approved medical 

device. 

 

ليس من املرغوب فيتته تركيتتب خزان 

إضتتتتتتتتتتتتتتتتتتافي لحفظ املتتتتاء بعتتتتتد معتتتتتالجتتتتة 

 املياه للغسيل الدموي.

There should be no post-

treatment tank. 

 

15 
 مواد التركيب

INSTALLATION MATERIALS 

 تتتركتتيتتتتتتتب املتتواد  ات 
 
تتتتتتامتتل متتطتتلتتوب كت

الجودة العتتاليتتة، بمتتا في  لتت  أنتتابيتتب 

بي إي إكس )مصتتتتتتتتتتتتتتتدق عليهتتا كجهتتاز 

طتتتتتتتبتتتتتتتي( لتتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتنتتتتتتتب حتتتتتتتدوث ظتتتتتتتاهتتتتتتترة 

البيوفيلم وكي تتحمتتتل ارتفتتتاع درجتتتة 

 حرارة التعقيم بالحرارة.

Complete installation high 

quality materials are required, 

including PEX pipes/tubes 

(certified as medical device) to 

avoid biofilm and stand high 

heat disinfection temperature. 

 

16 
 مضخة الضغط العالي املغذية

HIGH PRESSURE FEEDING PUMP 

وينبغي دمج مضتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتات متتتتتتتدعومتتتتتتتة 

ع وحتتتدة بتتتالفوال  املقتتتاوم للصتتتتتتتتتتتتتتتتدأ م

 تحكم في النظام.
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Booster stainless steel pumps 

with controller should be 

integrated in the system. 

17 
 إعادة تدوير املياه املعالجة

TREATED WATER RECYCLE 

وينبغي أن تعمل بشتتتتتكلت مستتتتتتمر من 

قبل/من وإلى التناضتتتتتتح العكستتتتتتتي مع 

ضتتتتتتتبط صتتتتتتتمام مع التحكم في العائد 

 ٪.75وال يقل عن  -٪ 85إلى  ملا يصل

Should be operated 

continuously by/from and to 

the reverse osmosis with 

controlling valve with a yield 

control setting up to 85% - Not 

less than 75%. 

 

18 
 التناضح العكستي

REVERSE OSMOSIS CLEANING UNIT 

وحتتتتتتتدة التتتتتطتتهتتيتتر تشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتل التتتتتطتتهتتيتتر 

يتتتتمتتتتيتتتتتتتائتتتتي والتتتتحتتتتراري )التتتتتتتتتعتتتتقتتتتيتتتتم التتتتكتتتت

 الحراري لجميع مراكز غسيل الكلى(

Including chemical and heat 

disinfection (heat disinfection 

for all dialysis centers) 

 

19 
 أمتار الضغوط

PRESSURE METERS 

وينبغي أن تكون أجهزة استتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتعار 

الضتتتتتتتتتتتتتتغط الرقمي متتتتتتتاحتتتتتتة في نظتتتتتتام 

التتتتتتتتتنتتتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتتتتتح التتتتعتتتتكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتي وعتتتتتتتدادات 

الضتتتتتتتتتتتتتتغط على متتدختتل وحتتدة امليتتاه، 

ومرشتتتتتتتتتتتتتحات الجستتتتتتتتتتتتتيمات الدقيقة، 

وكلها يجب أن تكون دائمة االهتزاز، 

 ومدرجة في النظام.

Digital pressure sensors should 

be available in the reverse 

osmosis system and pressure 

meters on water inlet unit, 
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particle and fine filters; all 

should be vibration durable 

and included in the system. 
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 Specificationsاملواصفات 

    

ITEM DESCRIPTION 

 اسم البلد 

ITEM NO 

 رقم البلد 

GROUP NO. 

 املجموعة

GROUP NAME 

 اسم املجموعة

 جهاز غسيل دموي 

HOMODIALYSIS MACHINE 

   

    

Manufacturer 

 الشركة الصانعة 

Country of Origin 

 بلد املنشأ

Model 

 املوديل

   

 

 

Parameter Description 

 عنصر املواصفة

Specified 

 املطلوب

Offered 

 املعروض

20 
 صمامات في اتجاه واحد

ONE WAY DIRECTION VALVES 

وينبغي أن تدرج صتتتتتتتتتتتتتتمامات في اتجاه 

 واحد في وحدة التناضح العكستي.

Should be included in the 

reverse osmosis unit. 

 

 PUMPS املضخات 21

يتنتبتغتي أن تتكتون جتمتيتع مضتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتات 

املياه شتتتتتديدة التحمل وغير موصتتتتتلة 

لتتتتتلتتتتتحتتتتترارة أو التتتتتكتتتتتهتتتتتربتتتتتتتاء وتتتتتتتتتتتتحتتتتتمتتتتتتتل 

الضتتتتتتتتتتغط العالي واملنخفض، وينبغي 

صتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتاعتتتتتتتة التتحتتمتتتتتتتام املتتتتتتتائتتي لتتجتتمتتيتتع 

املضتتتتتتخات من الفوال  الطبي املقاوم 

للصتتتدأ،كما يجب أن تصتتتنع مضتتتخة 

 لوحتتتدة امليتتتاه نفستتتتتتتتتتتتتتهتتتا خصتتتتتتتتتتتتتتيصتتتتتتتتتتتتتتتت
 
ا

 معالجة املياه.

All pumps of water should be a 

heavy duty and non-

conductive to heat or electricity 
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high and low pressure pumps. 

The water bath of all pumps 

should be made of medical 

grade stainless steel. The water 

pump itself should be made 

special for water treatment 

unit. 

22 
 الطاقة التي يمكن استخدامها في محطة معالجة املياه

USABLE CAPACITY WATER TREATMENT PLANT 

وينبغي أن تصل الطاقة املستخدمة 

٪ 85٪ إلى 75في محطة املعالجة من 

 من طاقتها اإلجمالية.

Should reach up to 75%-85% 

of its total capacity. 

 

 AIR VALVE صمام الهواء 23

يدرج صتتتمام الهواء في مرحلة ما قبل 

التتتتترشتتتتتتتتتتتتتتتيتتح والتتتتتنتتتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتتتح التتعتتكستتتتتتتتتتتتتتتتتي 

)لستتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتب التتهتتواء، ويتتنتتبتتغتتي أن يتتتتتم 

 تركيبه في خزانات املياه ومرشحات(.

Air valves should be installed 

on pre-filtration and reverse 

osmosis (to withdraw air and 

should be installed in water 

tanks and filters). 

 

24 
 صمامات الضغط

PRESSURE VALVES 

يتم تركيب صتتتتتتتتتتتتتتمامات الضتتتتتتتتتتتتتتغط في 

 وحدة التناضح العكستي

Pressure valves should 

installed reverse osmosis unit. 

 

25 
 لوحة التحكم في الكهرباء تشمل ما يلي:

POWER CONTROL PANEL to Include: 

ربتتتتتتتاء تتتكتتون وحتتتتتتتدة التتتتتحتتكتتم فتتي التتكتتهتت

مجهزة على التنتتتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتتح العكستتتتتتتتتتتتتتتي، 

ويفضتتتتتتتتل أن يكون  ل  مع اثنين من 

نظم إمتتتتدادات الطتتتتاقتتتتة الزائتتتتدة عن 

 الحاجة.
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Equipped on reverse osmosis, 

preferably with two redundant 

power supply systems. 

 Ability القدرة 26

يمكن للتنتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتتح العكستتتتتتتتتتتتتتتي العمتتتتل 

ئ، بشتتتتتتتتكلت مستتتتتتتتتقل في وضتتتتتتتتع الطوار 

ويمكن أن يجري التطهير بتتتتتتتالحرارة 

 دون استخدام املواد الكيميائية.

The reverse osmosis can work 

independently in emergency 

mode, can perform heat 

disinfection without using 

chemicals 
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 Specificationsاملواصفات 

    

ITEM DESCRIPTION 

 اسم البلد 

ITEM NO 

 البلد  رقم

GROUP NO. 

 املجموعة

GROUP NAME 

 اسم املجموعة

 جهاز غسيل دموي 

HOMODIALYSIS MACHINE 

   

    

Manufacturer 

 الشركة الصانعة 

Country of Origin 

 بلد املنشأ

Model 

 املوديل

   

 

 

Parameter Description 

 عنصر املواصفة

Specified 

 املطلوب

Offered 

 املعروض

27 
 لج الصغيراملعا

Microprocessor 

 ال يتجزأ من جهتتتاز  PLCنظتتتام 
 
جزءا

 .CXتكنولوجيا/

CX embedded PC 

technology/PLC system. 

 

28 
 عرض التشغيل

Operating Display 

الشتتتاشتتتات التي تعمل باللمس عالية 

 الدقة بتقنية الكريستال السائل.

Touch screen high resolution 

LCD display. 

 

 Alarm System م إنذارنظا 29

درجتتتتتتتة التتتتحتتتترارة )تتتتتتتتتتختتتتلتتتتتتتل، تتتتتغتتتتتتتذيتتتتتتتة 

املياه(، وخاصتتتية التوصتتتيل )تتخلل، 

تغتتتتذيتتتتة امليتتتتاه(، والضتتتتتتتتتتتتتتغط )يتخلتتتتل 

ستتتتتتتتتتتتتتائل الغستتتتتتتتتتتتتتيل(، التدفق )يتخلل 

تغتتتذيتتتة امليتتتاه، ومحلول الغستتتتتتتتتتتتتتيتتتل(، 

وينبغي أن تتتتدمج جميعهتتتا في النظتتتام 

)مرئي ومستتتتتتتتتتتتتتموع في محطتتة ملعتتالجتتة 

 املياه وغرفة التحكم(.
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Temperature (permeate, feed 

water), conductivity (permeate, 

feed water), pressure 

(concentrate, permeate), flow 

(feed water, concentrate); all 

should be integrated in the 

system (visual and audible in 

water treatment plant and 

control room). 

30 
 ء املعالجدرجة حموضة املا

PH-METER of the treated water 

درجة حموضتتتتتتتتتة املاء املعالج تدرج في 

 النظام.

It should be included in the 

system. 

 

31 
 أمتار التوصيل

CONDUCTIVITY METER 

أمتار التوصتتتتتيل الرقمي يجب أن ترد 

 في النظام

Digital conductivity meters 

should be included in the 

system. 

 

32 
 كواشف اختبار املاء العسر

WATER HARDNESS TEST KIT 

ينبغي أن تدرج كواشتتتتتف اختبار املاء 

 العسر.

Should be included. 

 

33 
 ملصقات ودليل التشغيل

STICKERS & OPERATING MANUAL 

وينبغي أن تدرج ملصقات توضيحية 

على جميع أجزاء محطة تنقية املياه 

 التشغيل.مع توفير وتقديم دليل 

Illustrative stickers on all parts 

of the plant with an operating 

manual should be included and 

provided. 

 

34 
 األنابيب نظام توزيع املاء

WATER DISTRIBUTION SYSTEM (Pipings) 

يتجتتتتتتتب تتثتبتيتتتتتتتت بتي إي إكتس )التبتولتي 

إثتتتتتيتتتتتلتتتتتيتتتتتن املتتتتترتتتتتتبتتتتتط عتتتتتبتتتتتره( أنتتتتتتتابتتتتتيتتتتتتتب 
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طبي( للسماح  )املصدق عليه كجهاز

بضتتتتتتتتتتتتتتغط ثتتتتابتتتتت، وتجنتتتتب تشتتتتتتتتتتتتتتكيتتتتل 

 90بيوفيلم وتحمتتل ارتفتتاع الحرارة )

درجتتة مئويتتة( درجتتات التطهير خلل 

 كامل الحلقة.

PEX (polyethylene cross-

linked) pipes/tubes (certified as 

medical device) should be 

installed to allow consistent 

pressure, avoid biofilm 

formation and to stand high 

heat (90°C) disinfection 

temperature throughout the 

whole loop. 
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 Specificationsاملواصفات 

    

ITEM DESCRIPTION 

 اسم البلد 

ITEM NO 

 رقم البلد 

GROUP NO. 

 املجموعة

GROUP NAME 

 اسم املجموعة

 جهاز غسيل دموي 

HOMODIALYSIS MACHINE 

   

    

Manufacturer 

 الشركة الصانعة 

Country of Origin 

 بلد املنشأ

Model 

 املوديل

   

 

 

Parameter Description 

 عنصر املواصفة

Specified 

 املطلوب

Offered 

 املعروض

34 

 األنابيب

 نظام توزيع املاء -

WATER DISTRIBUTION SYSTEM (Pipings) 

 

يجتتتتب أن تكون األنتتتتابيتتتتب  Tتثبيتتتتتات 

متترة وغتتيتتر مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدودة بتتقتتتتتتتدر مستتتتتتتتتتتتتتتتتت

املمكن، وال تحتوي على أو مرفقين 

)كتتوع( أو تتتوصتتتتتتتتتتتتتتتيتتلت أو قتتطتتع عتتلتتى 

 .(T)شكل حرف 

Piping should be continuous 

with no or minimal dead ends, 

including no fixations, elbows, 

connectors, T-pieces. 

يجوز تكوين األنتتتابيتتتب على شتتتتتتتتتتتتتتكتتتل  -

 ع(.حلقة مستمرة )ال تنقط

Continuous loop configuration 

(not interrupted). 

يجتتتتتب أن تكون األنتتتتتابيتتتتتب معزولتتتتتة  -

 بتتالنستتتتتتتتتتتتتتبتتة 
 
بشتتتتتتتتتتتتتتكتتلت جيتتد، وختتاصتتتتتتتتتتتتتتتة

لألنابيب الطويلة والبعيدة من أجل 
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تجنب فقدان الحرارة والحفاى على 

 كفاءة التطهير الحراري.

Well insulated, especially for 

long distant pipes, in order to 

avoid heat loss and maintain 

consistent efficient heat 

disinfection. 

35 
 املاء املنتج

OUTPUT OR PRODUCT WATER 

وينبغي صتتتتتتتتتتناعة مخارج أنابيب املياه 

من الفوال  املقاوم للصتتتتتدأ، واملقاوم 

لدرجات الحرارة العالية، ولدى هذه 

املخارج تصتتتتتتتتتتاميم وتتتتتتتتتتحية مع وجود 

لتتتمتتتنتتتتتتتاطتتتق التتتراكتتتتتتتدة، التتتحتتتتتتتد األدنتتتى لتتت

وعتتتدم وجود مستتتتتتتتتتتتتتتتاحتتتات ميتتتتة )غير 

 مستعملة(.

Water outlets should be made 

of stainless steel, resist high 

temperature, have hygienic 

design with minimum stagnant 

zones and with no dead space. 

ويتتنتتبتتغتتي أن تتتكتتون نتتتتتتتتتتائتتج التتتتتحتتلتتيتتتتتتتل 

 الكيميتتتتتتتائي للميتتتتتتتاه املعتتتتتتتالجتتتتتتتة و 
 
فقتتتتتتتا

للمعايير الدولية واألدلة اإلرشتتتتتتتتتتتتتادية 

ألفضتتتتتتتتتتتل املمارستتتتتتتتتتتات األوروبية )كما 

 هو موضح في امللحق املرفق(.

Chemical analysis of treated 

water results should be 

according to international and 

European Best Practice 

Guidelines (as shown in the 

attached appendix). 
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ستتتتتتتتتتتتي إف  100البكتيريا أقل من  نمو

يتتتتتو/متتتتتلتتتتتلتتتتتي، ومستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوى الستتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتوم 

إي يو/مللي  0.25الداخلية أقل من 

بالنستتتتتتتتتتتتتتبة لوحدات غستتتتتتتتتتتتتتيل الكلوي 

 الصغيرة.

Bacterial growth < 100 CFU/ml 

and endotoxin level < 0.25 

EU/ml for conventional HD 

units (small HD units). 

 ستتتتتتتتتتتتتتتي إف 0.1نمو البكتيريا أقل من 

يو/مل، ومستوى السموم الداخلية 

إي يتتو/متتلتتلتتي ملتتراكتتز  0.03أقتتتتتتتل متتن 

الغستتتتتتتتتتتتتتيتتل الكلوي الكبيرة حيتتث يتم 

 تقديم الغسيل الدموي املباشر.

Bacterial growth < 0.1 CFU/ml 

and endotoxin level < 0.03 

EU/ml for online 

hemodiafiltration treatment 

(large HD centers). 
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 مواصفات كرس ي الغسيل الدموي مع ميزان -3-4

Dialysis Chair Specifications 

 Specificationsاملواصفات 

    

ITEM DESCRIPTION 

 اسم البلد 

ITEM NO 

 رقم البلد 

GROUP NO. 

 املجموعة

GROUP NAME 

 اسم املجموعة

 جهاز غسيل دموي 

HOMODIALYSIS MACHINE 

   

    

Manufacturer 

 الصانعة الشركة 

Country of Origin 

 بلد املنشأ

Model 

 املوديل

   

 

Parameter Description 

 عنصر املواصفة

Specified 

 املطلوب

Offered 

 املعروض

 TYPE النوع 1
 التحكم فيه بمعالج صغير

Micro-processor controlled 
 

 1 
جهاز التحكم 

 عن بعد
REMOTE CONTROL نعم Yes  

 2 

له إلى إمكانية تحوي

وضع اإلنعاش 

 القلبي الرئوي 

CPR نعم Yes  

  Steel صلب / Aluminium ألومنيوم FRAME MATERIAL مادة اإلطار 2

  Yes نعم Anti-Rust ضد الصدأ 1 

  Powder Coatedمغلف بمسحوق  Paint الدهان 2 

 3 
سهل التنظيف 

 والتعقيم
Easy to clean & sterilize نعم Yes  

3 
سم  عريض لضمان راحة املريض مصنوع من  املقعد  ا

 التحكم في حركات الكرستي.
 
 الجلد ويسهل جدا

  Yes نعم
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SEAT: COMFORTABLE LEATHER WITH HEIGHT 

ADJUSTMENT 

4 
تعديل وضع كراستي 

 متعددة

MULTI-CHAIR 

ADJUSTMENT 
  

 1 
 تكييف تعديل وضع الظهر بشكلت مستقل

Back rest adjustment independently 
  Yes نعم

 2 

إمكانية تعديل وضع املقعد ألن يميل بشكلت 

 مستقل

Seat tilting adjustment independently 

  Yes نعم

 3 

إمكانية تعديل وضع الرجل ألن يميل بشكلت 

 مستقل

Led rest adjustment independently 

  Yes نعم

 4 
 إمكانية تعديل وضع القدم بشكلت مستقل

Foot rest adjustment independently 
  Yes نعم

 5 
 إمكانية تعديل ارتفاع الكرستي بشكلت مستقل

Height adjustment independently 
  Yes نعم

 وضع أفقي مثالي 5
PERFECT HORIZONTAL 

POSITION 
  Yes نعم

6 
املحركات امليكانيكية 

 للكرستي
MOTORS نعم Yes  

  Yes نعم Double insulated عزل مزدوج 1 

 2 
اإلطار مرتكز على 

 األرض
Frame grounded نعم Yes  

 3 
األرض معزولة عن 

 املحرك

Isolated motor 

ground 
  Yes نعم

  Yes نعم Non-conductive غير موصل 4 

  Yes نعم Isolated transformer املحول معزول 5 
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 Specificationsاملواصفات 

    

ITEM DESCRIPTION 

 اسم البلد 

ITEM NO 

 رقم البلد 

GROUP NO. 

 املجموعة

GROUP NAME 

 اسم املجموعة

 جهاز غسيل دموي 

HOMODIALYSIS MACHINE 

   

    

Manufacturer 

 الشركة الصانعة 

Country of Origin 

 بلد املنشأ

Model 

 املوديل

   

 

Parameter Description 

 عنصر املواصفة

Specified 

 املطلوب

Offered 

 ضاملعرو 

 6 
قاطع األمان 

 الكهربائي
Safety fuse نعم Yes  

 7 
ضد 

 الصدمات
Shock proof نعم Yes  

7 
التحكم 

 بمجموعة اليد

HAND SET 

CONTROL 
  

 1 
 مفاتيح كهرباء دقيقة طويلة األجل

Long life-micro-switches 
  

 2 

لوحة 

مفاتيح 

 التبديل

Exchangeable key 

pad 
  

 3 
وضع 

 جتريندلينبير 

Trendelenburg 

position 
  

8 
 وحدة مكافحة العدوى 

INTELLIGENT CONTROL UNIT 
  Yes نعم

 1 
 وضع تريندلينبيرج إضافي لألمان

Additional safety Trendelenburg 
  Yes نعم
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 2 

 دبوس توصيل متساوي الفعالية

Equipotent Connection Pin (EPH 

Connector) 

  Yes نعم

 3 
 هربائي يعمل بالتكاملموصل مصباح ك

Integrated reading lamp connector 
  Yes نعم

 4 

 مفتاح التحكم للفتح واإلغلق

SSP motor control (Soft start-stop 

process) 

  Yes نعم

9 

 أو 
 
قطعتا الرأس والقدم ممكن تحريكهما معا

 مستقلتين

HEAD & FOOT SEGMENT MOVABLE 

BOTH TOGETHER AND 

INDEPENDENTLY 

  Yes نعم

 OPERATION التشغيل 10

/بطارية )من املفضل بطارية تعمل احتياطي(
 
/يدويا

 
 كهربائيا

ELECTRICITY/MANUALLY/BATYERY (Preferred battery operated 

back up) 

 

   ARM REST راحة الذراع 11

  Yes نعم Tilt up امليل ألعلى 1 

 2 

القدرة على 

ضبط 

 االرتفاع

Height adjustable نعم Yes  

 3 

القدرة على 

ضبط 

 املسافة

Distance Adjustable نعم Yes  

 4 
 حامل الذراع متعدد الطبقات

Multi-Layered soft cushion 
  Yes نعم

 5 

.
 
 ورأسيا

 
 حامل الذراع يميل أكثر أفقيا

Arm rest more horizontally and 

vertically. 

  Yes نعم

  Yes نعم ل الذراعيسمح بطول كافي لك 6 
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Enough length for the whole arm 

12 
 ممكن فصل حامل الذراع

DETACHABLE SOFT CUSHION 
  Yes نعم
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 Specificationsاملواصفات 

    

ITEM DESCRIPTION 

 اسم البلد 

ITEM NO 

 رقم البلد 

GROUP NO. 

 املجموعة

GROUP NAME 

 اسم املجموعة

 جهاز غسيل دموي 

HOMODIALYSIS MACHINE 

   

    

Manufacturer 

 الشركة الصانعة 

Country of Origin 

 بلد املنشأ

Model 

 املوديل

   

 

Parameter Description 

 عنصر املواصفة

Specified 

 املطلوب

Offered 

 املعروض

 1 
 مقاوم ملطهرات الدم

Blood resistant to didinfectants 
  Yes نعم

  Yes نعم WHEELS (CASTERS) عجلت 13

14 

قاعدة حامل 

املحاليل 

 الوريدية

IV POLE MOUNT 6  

15 
 مكان لتخزين حامل املحاليل

IV POLE STORAGE 
  Yes نعم

16 

جميع املكونات اإللكترونية والكهربية محمية ضد 

 املياه

ELECTRICAL COMPONENT WITH WATER 

SPLASH PROJECTION 

  Yes نعم

17 
تحمل أوزان ال 

 قل عنت
Weight Load not less than 200 200 كجم kg.  

  Volt - 60Hz 220 هيرتز. 60 -فولت  POWER SUPPLY 220 مصدر الكهرباء 18

 SAFETY STANDARD معدل األمان 19
IEC-601, 93/42, EEC, CE, SIO, EN60601-2-38, 60601-1-1-

2 o Others. 
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 ACCESSORIES الكماليات 20
 ت القياسيةجميع الكماليا

All standard accessories 
 

22 
مواصفات 

 أخرى 
OTHER SPECIFICATIONS 

 مزود بميزان لقياس الوزان ضمن تصميمه

With weighing scale built in 
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 االحتياجات الضرورية لتشغيل وحدة غسيل دموي  -3-5

 اسم الجهاز م اسم الجهاز م

 تيةجهاز موجات فوق صو  21 أجهزة غسيل كلوي  1

 22 جهاز فلترة دموية. 2
جهاز لتحديد األوعية الدموية بواسطة املوجات فوق الصوتية 

 لتركيب قساطر الغسيل الدموي.

 جهاز تنفس صناعي متنقل. 23 أسرة غسيل كلوي. 3

 أمبوباج بالون تنفس  اتي االمتلء 24 كراستي غسيل كلوي. 4

 از صدمات قلب.عربة إنعاش رئوي مع جه 25 محطة معالجة مياه 5

 سماعات طبية. 26 جهاز مراقبة العلمات الحيوية متنقل مع تروللي 6

 منظمات أوكسجين جدارية أو إسطوانات أوكسجين. 27 مضخات محاليل وريدية سيرنجية 7

 منظمات شفط جدارية أو أجهزة شفط متنقلة )بقارورة وقارورتين(. 28 مضخات محاليل. 8

 مر ا  فوق صوتي. 29 ات الحيوية جداري.أجهزة مراقبة العلم 9

 عربات ضماد. 30 مضخات للهيبارين. 10

 كراستي متحركة للتمريض. 31 أجهزة قياس حرارية إلكترونية. 11

 طاوالت غيار صغيرة. 32 حامل محاليل. 12

 طاوالت طعام للمر تق متحركة. 33 كراستي مر تق متحركة. 13

 طاوالت نقل صغيرة ومتوسطة. 34 االستخدام. جهاز قياس تجلط الدم سريع وسهل 14

15 
جهاز فوق صوتي لقياس تدفق الدم باألوعية 

 الدموية.
 طاوالت نقل كبيرة. 35

 قناة 12 -جهاز تخطيط قلب  36 تروللي نقل مريض. 16

 فرن كهربائي 37 جهاز تحليل غازات الدم. 17

 لتر 20جهاز تعقيم )أوتوكلف( سعة  38 ميزان كرستي. 18

 ثلجة لحفظ األدوية. 39 جهاز فحص سكر الدم. 19

 تلفزيون معلق بالسقف 40 جهاز قياس ضغط الدم إلكتروني. 20
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 مراكز الغسيل الكلوي 

: حقوق املرض ى
ً
 ثانيا
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 املعيار

 مجموع النقاط

FM 

(3) 

PM 

(2) 

MM 

(1) 

NM 

(0) 
NA 

1 
The department head is a qualified Nephrologist. 

 رئيس القسم أخصائي كلي مؤهل.
     

2 

Hemodialysis A qualified registered nurse with sufficient 

training as nurse manager. 

مشتتترفة التمريض مؤهلة ومستتتجلة و ات خبرة في مجال الغستتتيل 

 الكلوي.

     

3 

All nursing staff are registered nurses, qualified by 

experience and education. 

 كل فريق التمريض مسجل ومؤهل بالخبرة وله دراية بالتثقيف.

     

4 

All nurses working in Hemodialysis are certified in BCLS 

and preferably ACLS. 

مؤهل بشتتتتتهادة  فريق التمريض العامل في وحدة الغستتتتتيل الكلوي 

BCLS  واملفضل شهادةACLS. 

     

 

Attachment of BCLS or ACLS. Certificates in nursing files. 

بملفتتتتات الفريق  - ACLSأو  BCLSإرفتتتتاق صتتتتتتتتتتتتتتور من شتتتتتتتتتتتتتتهتتتتادات 

 التمريضتي
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5 

The nurses working in Haemodialysis receive continuous 

education and training competency assessment (e.g. written 

demonstration, etc.) in the following areas: test, 

فريق التمريض بقستتتتتتتتم الغستتتتتتتتيل الكلوي يحصتتتتتتتتلون على برامج تعليمية 

تقتتتارير  -وتتتتدريبيتتتة مستتتتتتتتتتتتتتتمرة مع تقييم بكفتتتاءة )مثتتتال اختبتتتار تحريري 

 موضحة( كاآلتي:

     

 

Care of patients with AV fistula/AV graft 

رعاية املر تتتتتتتتتتتتتتق بالوصتتتتتتتتتتتتتلة الشتتتتتتتتتتتتتريانية الوريدية/واإلصتتتتتتتتتتتتتلح الشتتتتتتتتتتتتترياني 

 الوريدي.

     

      Dialysis procedures إجراءات الغسيل. 

 
Care of tunneled/non-tunneled catheters 

 رعاية القساطر األنبوبية والغير أنبوبية.
     

 
Peritoneal dialysis 

 الغسيل البريتوني.
     

 
Assessment of patient's volume status 

 تقييم حالة حجم السوائل باملريض.
     

 
Management of anticoagulation. 

 تدابير مضادات منع التخثر.
     

 
Management of clotted access. 

 علج التجلطات بتوصيلت األوعية الدموية.
     

 
Hyperkalemia. 

 الدم.ارتفاع نسبة البوتاسيوم ب
     

6 
Written Admission and Discharge criteria. 

 توفر إجراءات مكتوبة بخصوص الدخول والخروج من القسم.
     

7 

Written polices and procedures in the dialysis unit that 

include, but not limited to maintenance, inspection and 

disinfection of the medical equipments. 

توفر ستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتات وإجراءات بالقستتتتتتتتتتم تتضتتتتتتتتتتمن وليستتتتتتتتتتت محصتتتتتتتتتتورة في 

 املحافظة والفحص وتطهير التجهيزات الطبية.

     

8 Crash carts with defibrillators are in the vicinity      
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توفر عربتتتة لإلنعتتتاش القلبي والرئوي وتحتوي على األدويتتتة اللزمتتتة وبهتتتا 

 .مذيبات الجلطات في محيط القسم
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 املعيار

 مجموع النقاط

FM 

(3) 

PM 

(2) 

MM 

(1) 

NM 

(0) 
NA 

9 

Water quality is checked according to a written policy 

with a charted standard of metal concentration. A 

complete chemical analysis is done on initial set up and 

at least once per year. 

 لستتتتتتتياستتتتتتتة مكتوبة مدعمة  -
 
مواصتتتتتتتفات املاء ينبغي تقييمها طبقا

بجتتتتدول  ي معتتتتايير معتمتتتتدة للتركيز املعتتتتدني، وتحليتتتتل كيميتتتتائي 

 على األقل.
 
  كامل ينبغي إنجازه بدقة مرة سنويا

     

10 
Microbiology testing of the water is done monthly. 

.االختبار الجرثومي للماء ينبغي عمله شهري -
 
 ا

     

 
The microbiology test record is available in the unit. 

 نتائج التحليل الجرثومي موجودة بوحدة الغسيل الكلوي. -
     

11 

Infection control guidelines are followed closely to 

include: 

 وتتضمن اآلتي: -
 
 إجراءات مكافحة العدوى تتم إلزاميا

     

 
Wearing of gloves, gowns and masks. 

 ارتداء القفازات وامللبس واألقنعة. -
     

 

Separating the machines used for blood-borne 

infectious diseases (such as Hepatitis B, Hepatitis C and 

HIV/AIDS patients). 

عزل األجهزة املستتتتتتتتتتتتتتتختتتتتدمتتتتتة لألمراض املعتتتتتديتتتتتة عبر التتتتتدم مثتتتتل  -

 ملر تق االلتهاب الكبدي بي، ستي واإليدز(. )املخصصة

     

 
Proper disposal of needles and sharps. 

 التخلص السليم من اإلبر واملواد الحادة. -
     

 
Cleaning up blood spills. 

 التنظيف الصحي لتناثر الدم. -
     

 
Hand washing before and after contact with each 

patient. 
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 سل األيدي قبل وبعد ملمسة كل مريض.غ -

 

Disinfecting the BP cuff and the machine control panels 

after each use. 

 تطهير كف ونافخ جهاز قياس ضغط الدم. -

     

 
The proper handling of supplies and equipment. 

 التعامل املناسب مع التجهيزات واإلمدادات. -
     

 

Documented routine and yearly staff checkups for 

Hepatitis B, Hepatitis C, and HIV/AIDS status. 

توثيق الفحص املنتظم والستتتتتتتتتتتتتتنوي ملوظفي القستتتتتتتتتتتتتتم و لتتتتتتت   -

 ألمراض االلتهاب الكبدي بي، ستي وكذل  اإليدز.

     

12 

All equipment and machines in the unit are regularly 

maintained with PPM schedule. 

التجهيزات واألجهزة بالقستتتتتم ينبغي صتتتتتيانتها بشتتتتتكلت منتظم عبر  -

 .PPMجدول زمني 
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 حقوق املرض ى

 معرفة الحقوق للمرض ى وذويهم: -1

 نشر بيان حقوق املر تق ومسئولياتهم على كافة املستويات. -

  ويه ومسئولياتهم.تعريف املريض برسالة وحدة/مركز الغسيل الكلوي وحقوقه و  -

 وضع سياسة وخطة لتطبيق حقوق املر تق ومسئولياتهم في املنشأة. -

 الحصول على نسخة من وثيقة حقوق املر تق عند التسجيل لدخول املنشأة. -

 وجود ملصقات جدارية عن  ل  في أقسام االستقبال وأماكن االنتظار. -

 ريض عن جودة الخدمة املقدمة.إجراء استبيانات دورية للتعرف على درجة رضاء امل -

 االحترام والتقدير )للمريض وذويه(: -2

 للمريض الحق في الحصول على الرعاية بطريقة الئقة في كل األوقات. -

 للمريض الحق في احترام قيمه ومعتقداته. -

 احترام حق املريض فيما يخص التعبير عن شدة األلم. -

 الخصوص والسرية: -3

 رنامج العلج سواء مع املريض أو الوصتي عليه بسرية.الحق في مناقشة ب -

ستتتتتتتتتتتتتتتر عورة املريض أثناء الفحص أو الرعاية الصتتتتتتتتتتتتتتحية، وستتتتتتتتتتتتتترية املعلومات الخاصتتتتتتتتتتتتتتة بالتشتتتتتتتتتتتتتتخيص والتحاليل  -

 فيما عدا ما تطلبه الجهات القضائية. -والسجلت الطبية إال بموافقة املريض 

 نفصلة.توفر أماكن انتطار للنساء والرجال مناسبة وم -

 الحماية والسالمة: -4

 توفير بيئة آمنة ومناسبة لوضع املريض الصحي. -

 ال يعزل املريض إال عند الضرورة لذل . -

 حماية ممتلكات املريض من السرقة والتلف. -

 توفر سياسة للتعامل مع  وي االحتياجات الخاصة واملسنين. -

 منع املدخنين. -

 الحصول على الرعاية: -5

 ي الحصول على الرعاية بغض النظر عن العرق أو الدين.الحق ف -

-  
 
الحصتتتتتتتول على الرعاية في الحاالت املهددة للحياة والحاالت الحرجة وفي كل مستتتتتتتتوى من مستتتتتتتتويات العلج ووفقا

 للطب املبني على البراهين قدر اإلمكان وضمان إملام املريض أو الوصتي عليه بالوضع الصحي له.
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 ة الرعاية:املشاركة في خط -6

 حق املريض تعريفه بالخطة العلجية املقررة وحجم وإمكانيات املنشأة الصحية. -

معرفة املريض أستتماء املشتتاركين في تقديم الخدمة الصتتحية له وتخصتتصتتاتهم واستتم الطبيب املستتئول عن علجه  -

 مع األنظمة والقوانين املتبعة. ومتابعة حالته ما عدا حاالت الطوارئ التي تستدعي التدخل الطبي العاجل بما يتفق

توضتتيح أستتباب نقل املريض إلى مكان آخر أو خارج املنشتتأة الصتتحية مع إعطائه اإلرشتتادات الضتترورية أو أستتباب  -

 نقل رعايته لطبيب آخر.

 رفض العالج: -7

هذا الحق بما ال تعريف املريض أو الوصتتتتتتتتتتتتتي عليه بإمكانية رفض كل العلج املقرر أو جزء منه مع التزام املنشتتتتتتتتتتتتأة ب -

يتنافى مع األنظمة والقوانين املتبعة مع ضرورة التوقيع على نمو ج اإلقرار الخاص باإلجراء املقرر وتوثيق الحوار والنقاش 

 في ملف املريض.

أال يترتتتتتب على رفض العلج أي قرارات أو إجراءات ليس لهتتتتا علقتتتتة بتتتتالحتتتتالتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتحيتتتتة للمريض ويلتزم مقتتتتدم  -

 للمعايير الطبية املتبعة.الخدمة في املن
 
 شأة الصحية باالستمرار بتقديم الرعاية املناسبة له طبقا

 مسئولية تامة عن قراراته وأفعاله في حال رفض املعالجة أو عدم  -
 
يعتبر املريض أو الوصتي القانوني عليه مسئوال

 املتابعة لتعليمات العلج.

 ات األخرى البديلة في حال الرفض.تعريف املريض أو الوصتي القانوني عليه بالعلج -

 توفر سياسة للتعامل مع التكاليف املادية والتأمين الصحي: -8

 الحصول على معلومات تقريبية عن التكلفة املتوقعة قبل بدء العلج. -

 تعليق لوحة جدارية للمستحقين أهلية العلج. -

 تعليق لوحة تصف مبسطة الخدمات وتكلفتها. -

 نماذج اإلقرار:وضوح وشمولية  -9

 تحديد املسئول عن التوقيع على اإلقرار. -

 توفر قائمة بالتدخلت التي تحتاج إلى إقرار منفصل. -

 تعريف املريض أو الوصتي القانوني عليه باملعلومات التي يحتويها اإلقرار بطريقة واضحة. -

 االحتفاى باإلقرار في ملف املريض. -

 ل ودقيق ونتائج الفحوص املتممة.حصول املريض على تقرير طبي شام -

 وجود سياسات وإجراءات للشكاوى واملقترحات تتضمن: -10

 تحديد الجهات املخولة باستقبال الشكاوى. -

 وجود أدلة تحدد مسار الشكاوى. -

 توجيه الشكاوى غير الطبية إلى القسم املختص ومعالجة الشكوى بأسرع وقت وتبليغها للشاكي. -

 الطبية للقسم املختص ومتابعة الشكوى بشكلت مستمر.توجيه الشكاوى  -

 دراسة وتحليل الشكاوى ومعرفة أسبابها ومعالجتها. -
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 وجود سياسات وإجراءات للتبرع باألعضاء واألنسجة: -11

 اإلجراءات القانونية املتبعة من األحياء. -

 املعايير الخاصة بالتبرع باألعضاء األحياء غير األقارب. -

.معايير ا -
 
 لتبرع باألعضاء من املتوفين دماغيا

 شرح فوائد وأهمية التبرع باألعضاء للمر تق والطاقم املسئول عن  ل . -

 املشركة في برامج البحث والدراسة: -12

ضتتتتتتتتتتمان حق املريض في املشتتتتتتتتتتاركة أو عدم املشتتتتتتتتتتاركة أو التوقف عن املشتتتتتتتتتتاركة في أي وقت دون أن يؤثر  ل  على  -

 ه.حقه بالعلج واستمرار 

 توفر معلومات واضحة ومفهومة عن البحث أو الدراسة واملعالجة الطبية والنتائج املتوقعة. -

 وجود نمو ج مخصص للمشاركة في أي بحث أو دراسة وال يسمح للمريض املشاركة إال بعد التوقيع. -

 توفر لجنة أو جهة رسمية تجيز وتشرف على البحث أو الدراسة. -

 فية حماية املريض وتلقي شكواه وآرائه أثناء إجراء البحث أو الدراسة.توفر آليات واضحة لكي -
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 املراجع

 مراجع وطنية  

 لوائح وإصدارات وزارة الصحة  - 1

 دراسات إدارة الدراسات والتصاميم بالوكالة املساعدة للمشاريع والشئون الهندسية بوزارة الصحة  - 2

 عليمات الدفاع املدني ت - 3

 الهيئة السعودية للغذاء والدواء  - 4

املعايير التصميمية واملقاييس الخاصة بإنشاء وتجهيز وحدة تنقية دموية )الدليل اإلرشادي( جمعية األمير  - 5

 هت 1428فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مر تق الفشل الكلوي )كلنا( 

 اد املنشآت الصحية )سيباهي( معايير املجلس املركزي العتم - 6

 2012وثيقة حقوق ومسئوليات املر تق )اإلدارة العامة لبرنامج علقات املر تق( وزارة الصحة  7

 مراجع أجنبية  

 الكود األمريكي  –األدلة اإلرشادية لتصميم وبناء مرافق الرعاية الصحية  - 8

 2010إصدار  –معهد األدلة اإلرشادية عن املرافق  -

 م 2010مقاالت علمية من أفضل املمارسات األوروبية حتق عام  - 9

جامعة جنوب ويلز  –منطقة جنوب منطقة ويلز الجديدة  –األدلة اإلرشادية عن املرافق الصحية  - 10

 م 2010عام  - -Bأستراليا الجزء  –سيدني  –الجديدة 

 م 2010ر العالي الوضوح نسخة اإلصدا –حملت الغسيل الكلوي  –املؤسسة الوطنية للكلى  - 11

 العتماد وحدات الغسيل الكلوي  –بكلية طب هونج كونج  –لجنة الكلى املركزية  - 12

 القسم الصحي.  –معايير عيادات الغسيل الكلوي املزمن في مراحله النهائية  - 13

 م 2010الواليات املتحدة األمريكية واملنقحة في مايو  -

حدات الغسيل الكلوي للمر تق الخارجيين لغسيل الكلى بوحدات غسيل الكلى في معايير تراخيص و  - 14

 م. 11/6/2007في  –قسم الصحة العامة  –املستشفى 

والوقاية والتحكم في عدوى اإلصابة  –األدلة اإلرشادية للممارسة الجيدة لوحدات زراعة وغسيل الكلى  15

 2002سبتمبر  –بالفيروسات عن طريق الدم 

 م(. 2008م )مراجعة 2006ايير الغسيل الكلوي بنيوزيلندا ومعايير املراجعة مع 16

  2006األدلة الهندسية واملعمارية لتقديم واعتماد األشغال املرخصة من قبل وزارة الصحة  17
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 امللحقات 

 ( العالقة الوظيفية لوحدة الغسيل الكلوي 1-3مخطط )

 
 بين املناطق الوظيفية لوحدة الغسيل الكلوي وتشمل:  يعرض املخطط التالي العلقة والروابط

 مزود بدرج لعربات املعاقين(.  –املدخل الرئيستي: )من الشارع وموقف السيارات • 

غرفة امللفات  –منطقة االنتظار  –املختبر  –الصيدلية  –العيادات الخارجية  –مدخل االستقبال: )يشمل االستقبال • 

 دورة مياه(.  –لتقديم مشروبات  بوفيه –غرفة املعلومات  –

 منطقة املعالجة: وتشمل غرف املعالجة وغرف العزل وحمامات ودورات مياه. • 

 مكاتب إدارية: للفريق الصحي واإلدارتين ودورات مياه ملحقة. • 

 محطة معالجة املياه.  –مناطق الدعم: وتشمل املستودعات • 

  غرفة تدريب: أو قاعة اجتماعات ومقابلت.• 

 مدخل يربط الوحدة بخدمات املستشفى األخرى )وحدات غسيل الكلى التابعة أو امللحقة بمستشفى(. • 
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