
:عناصر البحث   

  اشتراطات موقع المستشفى. 
 مقدمة عامة تتضمن الوظائف والخدمات المختلفة التي تقدمها المستشفيات. 
 رسم توضيحي للعالقات الوظيفية للخدمات التي تقدمها المستشفى. 
  الملكية  –التخصص  –الحجم  –تصنيف المستشفيات وفقا لمستوى الرعاية. 
 عناصر و مكونات مبنى المستشفى. 
 ( الساللم والمصاعد ) و الرأسي ( الممرات ) عناصر االتصال االفقي. 



يفضلللللد تعلللللدد الةلللللرق الموصللللللة •

للمستشلللفى و للللب لتجنللل  اال دحلللا  

 .وخاصة لسيارات اإلسعاف 
يكون الموقع المنتقى نظيفلا  بعيلدا  أن •

علللللن منلللللاطا الضلللللبا  والتللللللو  

واللللللروائر الكريهلللللة وبعيلللللدا  علللللن 

 .مصادر الضوضاء 
أن يكلللللون الموقلللللع عللللللى اتصلللللال •

بشبكات الةلرق الرئيسلية ومحةلات 

المواصالت العامة التي تعملد داخلد 

 .نةاق المستشفى 

:اشتراطات موقع المستشفى   

 
ا ا وجدت خةوط كنتورية في ارض •

المشروع فاالفضد ان يتماشى 

المشروع معها و لب يسمر بوجود 

 اكثر من مدخد واكثر من مستوى
عالقة بين مساحة األرض وعدد هناك •

األسرة في المستشفى، حيث يخصص 

 – 120)عادة مساحة ما بين 
لكد سرير، كما يخصص  2 (125

 .لكد سرير من الحدائا  2 10



يحاط موقع المستشفى بسور يفصد بين المناطا التابعة للمستشفى وبين المناطا 

ويفضد ان تزيد هذه المسافة عن ضعف ارتفاع , السكنية ما عدا منةقة المدخد 

.المبنى المجاور   

:  توجيه المستشفي   
افضد توجيه بالنسبة لصالت الخدمة والمعالجة الشمال الشرقي الى الشمال الغربي 

اما توجيه غرف المرضى فيكون جنوبيا او جنوبيا غربيا حيث تكون الشمس لةيفة 

عند الصباح وتجمع الحرارة ضعيف مع توفير الشمس كما ان هناك عدد من االقسا  

 تحبذ وجود عددا كافيا من غرفها موجها تقريبا نحو الشمال



المعامد االختبارية، معامد التصوير، غرف : تعتبر المستشفيات أحد المنشآت األكثر تعقيدا ؛ حيث تتكون المستشفى من العديد من الخدمات والوظائف مثد

ينعكس هذا التنوع الكبير في الوظائف والخدمات في . الةوارئ، غرف العمليات، وغرف اإلقامة، وما يرتبط بها من خدمات أخرى كالمةابخ والمغاسد

لوية األولى ألوالقواعد والشروط التي تحكم األسس التصميمية للمستشفيات باإلضافة لتنافس الخدمات والوظائف المختلفة في المستشفى تتنافس على درجات ا

مسارات الحركة الداخلية، والعالقات بين )فيما بينها، ويتوج  عند تصميم المستشفى أن يزن ما بين االحتياجات الضرورية، االحتياجات الوظيفية الفعلية 

 .وبين الميزانية المتاحة له( األقسا  المختلفة
باإلضافة إلى النةاق الواسع من الخدمات التي يج  أن تقدمها 

المستشفى، فإنها أيضا  يج  أن تخد  العديد من المستخدمين ومن 

بيلللنهم المرضلللى، اللللزوار، طلللاقم العلللاملين وملللزود  المنتجلللات 

يدمج التصميم الجيلد للمستشلفى . والبضائع باإلضافة للمتةوعين

بلللين االحتياجلللات الوظيفيلللة ملللع االحتياجلللات اإلنسلللانية ل نلللواع 

فلي  –شكد المستشفى األساسي يرتكلز . المختلفة من مستخدميها

 :على الوظائف التالية –شكله المثالي 
 .وظائف رعاية المرضى المقيمين 1.
العيلللللادات )وظلللللائف رعايلللللة المرضلللللى غيلللللر المقيملللللين 2.

 . ( الخارجية
 .وظائف التشخيص والعالج  3.
 .الوظائف اإلدارية  4.
 .الوظائف الخدمية  5.
 (خاصة في حالة المستشفيات التعليمية)األبحا  والتدريس 6.

   . 



رسم توضيحي  العالقات الوظيفية العامة بين الخدمات 

 العالجية المختلفة



طبقا  لمستوى 

 الرعاية

 أولي

 ثانو 

 ثالثي

:أسس تصنيف المستشفيات   
:طبقا لمستوى الرعاية : اوال   



:األولي منشآت الرعاية الصحية للمستوى   
 الرعاية الصحية في مجال  -بشكد رئيسي  –وتقد  هذه المنشآت

الصحية السائدة المشاكد لمواجهة الة  الوقائي والتثقيف الةبي 

 .صورهفي أبسط وأن الوحدات الكبيرة منها تقد  الة  العالجي 
 هذه المنشآت بأنها حتى في حاالت تقديم الة  العالجي تتميز

على عيادة طبية واحدة أو عدة تحتو  للحاالت البسيةة فإنها 

أسرة )قسم داخلي عيادات طبقا لحجم المنشأة بينما ال تحتو  على 

بد أنه إ ا اقتضى األمر فإنها تحو  أسرة إقامة ( إقامة مرضى

 .يكون فيها المريض تحت المالحظةلساعات بسيةة مؤقتة 
 في حالة وجود عيادات متعددة في المنشأة الصحية في هذا المستوى

 –جراحة )أفرع الرئيسية للة  األربعة فإن العيادات تكون في 
إلى ، باإلضافة وأحيانا ط  األسنان ( أطفال –نساء  –باطنة 

 (.معمد ، أشعة)الوسائد المساعدة للتشخيص 
 

الوحدات الصحية الريفية، وحدات : على هذه المنشآت في مصر مثال *

، وحدات تنظيم األسرة، المراآ  الصحية والةفولةرعاية األمومة 

 الحضرية أو الريفية، المجموعات
.الخ...الصحية، العيادات المتخصصة   

تخد  منشآت هذا المستوى حجم من السكان يبدأ من سكان  -

 50-15)و حتى مجموعة قرى ( االف نسمة  5-3) قرية 
(الف نسمة   

 وحدة صحية بشمال سيناء 



 :الثانو  منشآت الرعاية الصحية للمستوى 
 
 الرعاية الصحية في  -بشكد رئيسي  –وتقد  هذه المنشآت

 .في تقديم الة  الوقائيتساهم مجال الة  العالجي ، وربما 
 تشمد هذه الفئة من منشآت الرعاية الصحية المستشفيات في

 .أحجامهاأبسط صورها وأصغر 
 تقد  هذه الفئة من منشآت الرعاية الصحية نوعين من خدمات

عيادات، )الفحص والتشخيص خدمة : الرعاية الصحية هما

باإلضافة إلى خدمة توفير قسم داخلي إلقامة ( معامد ، أشعة

سواء إقامة بعد العمليات الجراحية أو إقامة الرعاية المرضى 

آما تقد  في أغل  . أو الوالدةاألخرى كالباطنة الةبية ل مراض 

 .الةارئة والعاجلةاألحوال خدمة استقبال الحواد  والحاالت 
 سواء ( المستشفيات) تنقسم أفرع الة  في أغل  هذه المنشآت

الداخلي إلى األربعة أفرع القسم في العيادات الخارجية أو 

 وقد(. أطفال –نساء  –باطنة  –جراحة )الرئيسية للة  
 يتواجد تخصصات فرعية تحت تلب التخصصات األربعة-  

المثال يمكن أن ينقسم فعلى سبيد  –طبقا لحجم المستشفى 

وأ ن، باطنة عامة، صدر ، قل ، أنف "تخصص الباطنة إلى 

وآ لب الجراحة قد تنقسم إلى جراحة عامة، وجراحة ..." مسالب

 .وهكذا.... عظا 

.الةائف  –مستشفى االمراض الصدرية   



 قد تقو  المستشفى في هذا المستوى باستقبال

تخصصات المرضى في تخصص واحد فقط من 

الة  الرئيسية أو التخصصات الفرعية و لب 

فيه وترعاه الذ  تتخصص لمراعاة ظروف المرض 

مستشفى أمراض صدر، مستشفى : مثال)المستشفى 

(.  الخ...نفسية وعصبية،مستشفى أمراض جذا ، 
وغالبا ما تتصف هذه النوعية من المستشفيات بةول 

للمريض وآ لب ضرورة أو استحبا  فترة اإلقامة 

باقي التخصصات عزل المريض عن المرضى من 

 .الةبية
 تخد  مستشفيات هذا المستوى حجم من السكان

بمعنى ... ألف نسمة ٢٥٠ألف و  ١٠٠يتراوح بين 

أنها تخد  سكان حي سكني في مدينة حضرية آبرى 

 .أو مرآ  من مراآ  محافظة
 تتميز هذه النوعية من المستشفيات بارتفاع مستوى

الةبي ل طباء طاقم األطباء ووضوح التخصص 

وآ لب األمر . و لب مقارنة بمنشآت المستوى األولي

 (.والفنيينالتمريض )الصحي بالنسبة لباقي الةاقم 
 مستشفى الحي : ومثال على هذه المنشآت في مصر

آمستشفيات )التخصصية الكبرى، المستشفيات بالمدن 

الصدر الصدر والنساء والوالدة ومستشفيات 

األمراض النفسية والعصبية ومستشفيات ومستشفيات 

 (.الخ....... الجذا 

Saint Elizabeths psychiatric hospital 



 :الثالثي الرعاية الصحية للمستوى منشآت 
 الرعاية الصحية عالية التخصص في  -بشكد رئيسي  –وتقد  هذه المنشآت

 .العالجيمجال الة  
 صورها أكبر تشمد هذه الفئة من منشآت الرعاية الصحية المستشفيات في

العا ، المستشفى التعليمي أو الجامعي، المستشفى المرآ   المستشفى وأحجامها 

 (.للدولة في تخصص دقياالمركز  ، المستشفى تخصص دقياإلقليم في 
خدمة : تقد  هذه الفئة من المستشفيات نوعين من خدمات الرعاية الصحية هما

باإلضافة إلى خدمة توفير قسم ( عيادات، معامد ، أشعة)الفحص والتشخيص 

سواء إقامة بعد العمليات الجراحية أو إقامة الرعاية الةبية إلقامة المرضى داخلي 

آما تقد  في أغل  األحوال خدمة استقبال . أو الوالدةاألخرى آالباطنة ل مراض 

 .الةارئة والعاجلةالحواد  والحاالت 
 تنقسم أفرع الة  في المستشفيات العامة والتعليمية سواء في العيادات الخارجية

إلى جميع التخصصات الفرعية التي تندرج تحت األفرع القسم الداخلي أو 

وتكون درجة التخصصية أعلى منها . المستشفىطبقا لحجم الرئيسية للة  و لب 

 .في مستشفيات المستوى الثانو 
سبيد المثال إ ا آان تخصص الباطنة ينقسم في المستوى الثانو  إلى على      

فإن تخصص أمراض ..." ، صدر، قل ، أنف وأ ن، مسالبجها  هضميأمراض "

تخصصات فرعية مثد أمراض قل  عامة، أوعية دموية، ينقسم إلى الجها  الدور  

العامة قد تنقسم إلى جراحة جها  هضمي، جراحة وكذلب الجراحة ... أمراض الد  ،

، جراحة أورا ، وقد تشمد الجراحات أيضا وأوعية دمويةتجميد، جراحة قل  

 ...جراحات المناظير وجراحات الليزر

57357  children’s cancer hospital   



 في المستشفيات التي تستقبد المرضى في تخصص واحد فقط من تخصصات الة •
نتيجة الحتياج هذا التخصص ( الخ...مستشفى أورا  األطفال ،األورا  ، مثد مستشفى القل  ، مستشفى )الرئيسية أو التخصصات الفرعية في هذا المستوى 

هذه النوعية من المستشفيات بأنها ما تتصف فإنه غالبا . وآ لب إلى أطباء على أعلى مستوى من الخبرة في هذا التخصصعالية مكلفة الةبي إلى تكنولوجيا 

 (.أو اإلقليم)الدولة وتحال إليها الحاالت الخاصة من المرضى في جميع أنحاء الدولة من أقاليم أو إلقليم ( في العاصمة)تكون مرآ ية للدولة 
 .محافظة أو إقليم وأحيانا الدولة آكدتخد  سكان بمعنى أنها ... تخد  مستشفيات المستوى الثالثي حجم من السكان يتجاو  المليون نسمة•
وآ لب األمر بالنسبة لباقي . بمنشآت المستوى الثانو كبير و لب مقارنة تتميز هذه النوعية من المستشفيات بارتفاع مستوى تخصص طاقم األطباء بشكد •

 (.التمريض والفنيين)الةاقم الصحي 

المستشفى العا  بكد محافظة ، المستشفيات :ومثال على هذه المنشآت في مصر 

 التعليمية 
والجامعية، معهد القل  بإمبابة، مستشفى أطفال أبو الريش، مستشفى أورا  األطفال 

 تحت
 .الخ... اإلنشاء

بإمبابةالقل  القومي معهد   



 طبقا  للملكية 

 قةاع خاص 

 قةاع حكومي

 تابعة للتأمين الصحي 

 تابعة للهيئات و الشركات الكبرى

قةاع خاص -دار الفؤاد   

 التأمين الصحي ببنها

 المقاولون العر 

قةاع حكومي –مستشفى الشرطة   

:تابع أسس تصنيف المستشفيات   
:طبقا للملكية : ثانيا    



طبقا  لحجم 
 المستشفى

عدد أسرة أقد من ) مستشفى صغير الحجم 
(سرير ٥٠  

 250-50من ) مستشفى متوسط الحجم 
(سرير   

 500-250من ) مستشفى كبير الحجم 
(سرير   

(سرير  500اكبر من ) مستشفى ضخم   

طبقا للتخصصات 
 الةبية 

امراض الصدر و : مستشفى تخصصي 
 الحميات

.....و االطفال    

لجميع التخصصات : مستشفى  عا  او شامد 
 الةبية

:طبقا لحجم المستشفى  : ثالثا   :طبقا  للتخصصات الةبية : رابعا     



:عناصر المستشفى   
:المداخد   

غالبا ما يكون للمستشفى مداخد منفصلة 

لخةوط الحركة الراسية والمداخد االساسية 

 :للمستشفى هى 
 مدخد المرضي الداخلين والزوار1.
 مدخد العيادة الخارجية2.
 مدخد الةوارئ و الحواد  3.
 مدخد الخدمة4.
 المشرحةمدخد 5.
 

ودراسةالعالقة بين هذه المداخد تعد الخةوة 

األولى فى تصميم المشتشفيات حيث من الواج  

ربط هذه المداخد مع بعضها مع سهولة مراقبة 

 الحركة بينهما 



 مثال لتو يع المداخد و عالقاتها بعناصر المبنى 
( مركز طبي شمال والية مسيسيبي يغةي خدمات تشخيصية وعالجية  )   

مدخد 

 اسعاف

مدخد 

 طوارئ

مدخد 

 خدمة

المدخد 

 الرئيسي



االعتبارات المراعاة للمداخل: 
o الدخولوجود منحدر للمعاقين بةريا . 
o والسياراتوجود مدخد رئيسي للمشاة . 
o لفحص القادمين وحما   2  15االسعاف يحتو  على غرفة مدخد

وغرفة انتظار ومكان لحفظ نقالتين على االقد ومخزن  2  15بمساحة 

 . بياضات
o الخدمة يج  ان يكون متصال بساحة للتخديم لتفريغ احتياجات مدخد

 المةبخ والمغسلة والوقود
o مدخد المشرحة يكون بعيدا عن انظار المرضي والزوار وقد يكون

 . التخزينمفتوحا على ساحة 



                      :العيادة الخارجية (  1
 :           الخارجية  عناصر قسم العيادات  –أ 

          
 .االستشارة و غرف الكشف و العالج غرفة  -1
 .انتظار المرضى منةقة  -2
 .الةاقم و غرف المها  الةبية غرف  -3
 
 
 :موقع قسم العيادات الخارجية  - 
 
أن يكون قسم العيادات الخارجية قريبا جدا يج   -1

 .من المدخد الرئيسي للمستشفى 
أن تكون العيادات الخارجية قريبة من يج   -2

 ( .المعامد واألشعة)الخدمات التشخيصية الملحقة 
 .أن تكون قريبة من الصيدلية يج   -3
أن تكون سهلة الوصول إليها من قسم يستح   -4

 .العالج الةبيعي 

 :المكونات والعناصر االساسية للمستشفي 



 :مساحات عناصر قسم العيادات الخارجية  -ج
 
 :  االستشارة و غرف الكشف وغرف العالج غرف  -1

يتخذ أسلوبا من عدة أسالي  لتصميم قسم العيادات أن للمهندس المعمار  يمكن 

 :  الخارجية وهذه األسالي  هى آلتالي
  .االستشارة إدماج غرف الفحص وغرف  -أ  
 .استشارة غرفة فحص واحدة لكد غرفتي  - 
 :منةقة االنتظار   -2

غرفة او  –تتكون منةقة االنتظار من مساحة مخصصة لمقاعد انتظار المرضى 

كونتر التسجيد ويحس  عدد المقاعد طبقا للعدد المتوقع قدومه يوميا للكشف و 

متر للعياده  25متر أى  1.25مقعد و لكد مقعد  20المساحة المحددة لالنتظار   

 الواحدة 

.إدماج غرف الفحص وغرف االستشارة   







الةاقم و غرف غرف  -3

 :الةبية المهمات 
 

تحتاج العيادات الخارجية إلى الخدمات 

 :التالية 
( تمريض–أطباء )غرف للةاقم

بدورات مياه للةاقم، غرفة للبياضات 

، وغرفة للتعقيم أو المهمات الةبية 

 .المعقمة

للمستشفى  ٢   ٤٠سرير و  ١٠٠للمستشفى  ٢   ٢٥وتقدر مساحة هذه الخدمات   

 .سرير للمستشفى ١٠٠لكد  ٢   ١٥سرير بزيادة  ٢٠٠
 :المساحة اإلجمالية لقسم العيادات الخارجية

 ١٠٠في مستشفى  ٢   ٣٥٠فان المساحة اإلجمالية لقسم العيادات  الخارجية تكون 

 .سرير  ٢٠٠في مستشفى  ٢   ٥٤٠سرير و 



قسم (  2

         :الةوار ء 
 :عناصر قسم الةوارئ  –أ 

غرف  –مكت  دخول و سجالت  –مدخد و انتظار 

غرفة  –الةعا  الةبى غرفة مالحظة المرضى 

 .غرفة تعقيم فرعية  -عمليات طوارئ 
 

   :موقع قسم الةوارئ  - 
 :حيث يج  أن يكون

قريبا جدا والدخول إليه مباشرة من البا  الخارجي 

 .للةوارئ
قري  بحيث يمكن .قري  جدا من قسم األشعة

الوصول إليه بسهولة من الصيدلية والتعقيم المركز  

 والمعامد
من العمليات د كيمكن الوصول بسهولة منه إلى 

 الكبرى والوالدة والقسم الداخلي 





 :مساحة قسم الةوارئ –ج 
قريبا جدا والدخول إليه مباشرة من قسم العيادات الخارجية  -1الشكد التالي يوضر ق

 وقسم الةوارئ
 يمكن الوصول إليه بسهولة من أقسا  و الجراحة و الوالدة  -2
يمكن الوصول إليه بسهولة من مدخد الخدمة والمخا ن المركزية  -3

 للمستشفى
 ٢   ١٠٠سرير ومساحته تقريبا  ١٠٠طوارئ في مستشفى سم 



 ٢   ١٠٠سرير ومساحته تقريبا  ١٠٠قسم طوارئ في مستشفى 



 : الصيدلية ( 3
   :الصيدليةعناصر  –أ 

 :منيتكون قسم الصيدلية فى المستشفى بشكد أساسى 
 تخزين أدوية،مكان -1
 تحضير أدويةمعمد -2
تو يع أدوية بكاونتر أو شباك تو يع  و حجم غرفة -3

 مناس 
 .صيدليمكت  -4



 

 توزيع فراغات الصيدلية



 :موقع الصيدلية - 
يقد  قسم الصيدلية في المستشفى بشكد أساسي خدمة تو يع األدوية على قسم المرضى 

 آما يج  سهولة توصيد األدوية منه. الخارجيين وقسم المرضى الداخليين
 :وعلى  لب فإن قسم الصيدلية يج  أن يكون. إلى أقسا  الةوارئ و الجراحة والوالدة

 



 :االدارة (  4
 :اإلدارةقسم عناصر  -أ

 :يتكون قسم اإلدارة من العناصر اآلتية
 .صالة استقبال وانتظار الزوار -1
 مكت  تسجيد الدخول -2
 سجالت طبية -3
 خزينة وحسابات -4
 عاملينمكات  شئون  -5
 المستشفىمدير  -6
 هيئة التمريضرئيس  -7
 أطباءاستراحة  -8
 



 :موقع قسم اإلدارة - 

يج  أن يكون قسم اإلدارة قريبا من المدخد الرئيسي 
 .  للمستشفى

منةقة مكت  الدخول والخزينة والحسابات والسجالت 
 يج  أن تكون مواجهة للمدخد وانتظار الزوار         
بينما منةقة مكات  إدارة المستشفى يج  أن تكون في 

 . منةقة أكثر خصوصية
يج  أن يكون قسم اإلدارة سهد الوصول إليه من 

 .جميع أقسا  المستشفى

 :مساحة قسم اإلدارة -ج

في مستشفى  ٢   ٢١٤مساحة قسم اإلدارة تكون 
   ٣٦٣سرير وحوالي  ٥٠

في مستشفى  ٢   ٥٦٧سرير و  ١٠٠فى مستشفى 
 سرير ٢٠٠

 



 : معامدال(  5
 :عناصر قسم المعامد -

يج  أن يحتو  قسم المعامد بأ  مستشفى على التخصصات 

 المعملية الفرعية اآلتية
 كميائيمعمد  -1
 بكتريولوجيمعمد  -2
 أنسجةمعمد  -3
 معمد أمراض -4



 :موقع قسم المعامد - •
يج  أن يكون موقع قسم المعامد بأ  •

 :مستشفى بحيث يحقا الشروط اآلتية
قريبا جدا من آال من قسم العيادات  -1•

 الخارجية وقسم الةوارئ
سهد الوصول إليه من القسم  -2•

 .الداخلي
سهد الوصول إليه من قسم الجراحة  -3•

 والوالدة
يمكن الوصول إليه من المخا ن  -4•

 المرآ ية للمستشفى
 

 



 :مساحة قسم المعامد -ج•

يمكن حسا  مساحة المعامد بناءا على •
حسا  عدد التحاليد المعملية والتي يمكن 

من عدد %  ١٥حسابها بأنها تساو  
 .الفحوصات بالعيادات الخارجية

آما يمكن أيضا حسا  مساحة المعامد •
(  عدد األسرة )بناءا على حجم المستشفى 

في  ٢   ٢٥فان مساحة قسم المعمد تكون 
  في  ٦٠سرير وحوالي  ٥٠مستشفى 
في  ٢   ١٠٣سرير و  ١٠٠مستشفى 
 سرير ٢٠٠مستشفى 



 : الشعة ا(  6
الذى يقد  خدمة األشعة التشخيصية و هو يختلف عن قسم القسم 
 العالج 

 :موقع قسم األشعة -أ

موقع قسم األشعة بأ  مستشفى يج  أن يتوفر فيه الشروط 
 :التالية 

جدا من كال من قسم الةوارئ و قسم العيادات قري   -1
 الخارجية 

 الوصول اليه من القسم الداخلى سهد  -2
:  أن يكون قسم األشعة بالدور األرضى لسببين يفضد  -3

ضرورة تواجده قريبا من قسم االستقبال والعيادات والذان 

يتواجدان بالدور األرضي ، والسب  الثاني أنه يفضد بشكد 

كبير أال يكون هناك غرف تحت المساحة التى يحتلها قسم 

 األشعة 



 :متةلبات قسم األشعة - •
يحتو  قسم األشعة التشخيصية على نوعيتين أساسيتين من •

أجهزة األشعة هما أشعة إآس وأجهزة الفحص بالموجات 
 فوق الصوتية 

 :أجهزة أشعة إكس •
 :أجهزة الموجات فوق الصوتية•

 



 :عناصر قسم األشعة -ج 
يتكون قم األشعة التشخيصية من الغرف 

 :اآلتية
غرف /غرفة -غرف أشعة إكس  /غرفة

.  مكان انتظار مرضى -تحكم في األجهزة  
مكت   -. غرف تغيير مالبس/غرفة -

 مخا ن  –طبي  وغرفة مشاهدة أشعة 
 

غرف أشعة إكس /غرفة  

غرف تحكم في األجهزة /غرفة  



 :مساحة قسم األشعة -د
يمكن حسا  مساحة فسم األشعة بعد حسا  مساحات 

 :الغرف المكونة له آالتالي 
 ١٨أفد مساحة لغرفة بها جها  واحد : غرفة أشعة إكس 

  2متر ٣٠والمساحة األفضد ( متر 4.5*4) 2متر
 (متر  6*5)

متر  ٤٫٥أفد مساحة (: غرفة التحميض )الغرفة المظلمة 
 متر  ٣٫٠للتحميض اليدو  والتحميض بأجهزة تحميض  ٢

 ٢متر  ٨أقد مساحة : مكت  الةبي  ومشاهدة األشعة 
 لكد غرفة أشعة ٢متر  ٢٠إلى  ١٠من : مكان االنتظار

غرفتان تغيير مالبس لكد غرفة : غرف تغيير المالبس
 ٢متر  ٤إلى  ٣مساحة الغرفة من . أشعة

 



 : العالج الةبيعي(  7

القسم الذى يتم فيه العالج و ممارسة 

التمارين والعالج الحرار  والعالج 

المائي والعالج بالكهرباء ويتواجد فى 

المستشفيات التى يبلغ حجمها أكثر من 

 سرير  200

 



 :موقع قسم العالج الةبيعي -أ
 قريبا من المدخد الرئيسي للمستشفى -1
سهد الوصول إليه من قسم العيادات  -2

 الخارجية
 سهد الوصول إليه من القسم الداخلي -3
يشترط أن يكون موقعه بالدور األرضى   -4

وا ا تعذر  لب يج  أال يزيد ارتفاعه عن الدور 
 األرضى 

 :مساحة قسم العالج الةبيعي - 
إجمالي مساحة قسم العالج الةبيعي تكون 

سرير و تزداد  100فى مستشفى  2  ١٥٠

 سرير  200فى مستشفى  2  225لتصبر 



 :عملياتال(  8
 :موقع قسم العمليات -أ
قسم العمليات أن يقع في مكان يحقا أقصى يتةل   -1

 درجة من الخصوصية و الهدوء بالمستشفى 
في قسم العمليات أن يحقا العالقات الوظيفية يراعى  -2

 :  التالية 
جدا من العناية المركزة و يفضد أن يكون قري   -1

 القسمين متالصقين 
 من التعقيم المركزى قري   -2
 من عنابر مرضى الجراحة قري   -3
الوصول اليه بأسرع ما يمكن من قسم األستقبال يمكن  -4

 الةوارئ 
الوصول منه الى قسم األشعة و قسم المعامد و يمكن  -5

 بنب الد  
 
 



  :عناصر جناح العمليات - 
 :يتكون جناح العمليات من العناصر التالية

وهو مساحة صغيرة تعمد آعا ل يعزل الهواء : مدخد
خارج جناح العمليات عنه عنه فى داخد جناح 

 العمليات 
 :مخزن نقاالت العمليات
 غرفة تجهيز المرضى

 غرف تغير مالبس الةاقم 
 غرف العمليات  -1
 غرف التعقيم  -2
 غرف التخدير منةقة غسيد األيدى  -3
 غرفة االفاقة  -4
 



 :مساحة جناح العمليات -ج
المساحة االجمالية لقسم العمليات تكون 

 – ١٥٠في مستشفى سعته  ٢   245
في  ٢   ٣١٠سرير وتزداد لتصبر  200

 سرير ٢٠٠مستشفى 

 :العملياتاشكال المساقط االفقية لجناح  -ج
 دائرية -1
 بيضاوية -2
 شبه مستةيلة -3
 مستةيلة -4



 :عناية المركزة ال(  9

قسم العناية المركزة مخصص لمرضى الحاالت 
الحرجة الذين يحتاجون إلى الرعاية الةبية 

والمراقبة المستمرتين وإلى أجهزة وتجهيزات 
 التخصصطبية عالية 



 :  موقع قسم العناية المركزة  - أ
 :فإن موقع قسم العناية المركزة يج  أن يكون

قريبا جدا من غرفة اإلفاقة بقسم العمليات أو مالصقا  -1

لقسم العمليات ، و لب نظرا إلى توافر التحكم في تعقيم 

الهواء وكذك توافر نفس التوصيالت الفنية من غا ات طبية 

 وهواء
سهد الوصول إليه وفي أقد وقت ممكن من قسم  -2

 استقبال الةوارئ عن طريا مصعد يتسع لنقاالت مرضى 
سهد الوصول إليه وفي أقد وقت ممكن من مكت   -3

الدخول باالستقبال العا  للمستشفى عن طريا مصعد يتسع 

 .لنقاالت مرضى
سهد الوصول إليه وفي أقد وقت ممكن من قسم  -4

  -خاصة إقامة مرضى الصدر والقل   –اإلقامة الداخلية 
 .عن طريا مصعد يتسع لنقاالت مرضى



 :حجم قسم العناية المركزة - 
إلى % ١يج  أن يستوع  قسم العناية المركزة من 

من عدد أسرة اإلقامة الداخلية للمستشفى % ٢
أسرة  6بحيث ال يقد عدد األسرة فى المستشفى عن 

 .  عناية مركزة 

المركزةابعاد السرير في غرفة العناية   



               :قسم المرضى المقيمين (  10
 :عناصر القسم  -أ

في أجنحة تمريض المرضى المحتاجين إلى عناية عادية يحتو  القسم 
 :على 

 .المرضى المقيمين ( أو عنابر)غرف  -1
 .ودورات المرضى حمامات  -2
 .التمريض محةة  -3
 .العالج غرفة أو غرف  -4
 .أو صالة معيشة نهارية غرفة  -5
 .ممرضات استراحة  -6

مخزن مهمات طبية وأدوية، مهمالت، مخزن )التخزينغرف  -7

بياضات نظيفة ومتسخة، ومخزن لنقاالت المرضى و الكراسى 

 ( .المتحركة 
 .أو أوفيس تجهيز طعا  مةبخ  -8
 ( .ومصاعدساللم )طرقات وعناصر حركة رأسية  -9
 
 



 :مساحة قسم المرضى المقيمين  -أ

 :مساحة غرف اإلقامة 

تتحدد بناءا على أبعاد سرير المريض، وتختلف أبعاد السرير المجهز والذ  يمكن التحكم في 

سم، وعرض  ٢١٠سم بمتوسط  ٢١٥سم حتى  ٢٠٥ اوية ميله أو طيه بحيث يتراوح طوله من 

 سم ٩٧٫٥سم بمتوسط  ١٠٥سم وحتى  ٩٥السرير من 

عند دراسة فرش غرفة اإلقامة فإن أقد أبعاد تسمر لدخول وخروج سرير متحرك على عجد أو 

 :نقالة متحركة تفرض علينا األبعاد التالية

كما يج  ترك  -2سم  ١٢٠يج  ترك مسافة بين السرير والسرير المجاور ال تقد عن  -1

 .سم  ١٥سم إلى  ١مسافة بين السرير والحائط الذ  في خلف رأس المريض في حدود 

 .سم  ٩٠المسافة بين آخر سرير وبين الحائط الموا   له ال تقد عن  -3

سم إ اكان با  المدخد عمود   ١٢٥المسافة بين أول سرير والحائط الموا   له ال تقد عن  -4

 .سم إ ا آان با  المدخد موا   لةول السرير  ١٣٥على طول السرير و ال تقد عن 

 .سم  ١٣٥كما يج  أال تقد المسافة بين السرير والسرير المقابد عن  -5

وبناءا على تلب األبعاد السابقة، تكون أقد قيمة للمساحة المخصصة للسرير في غرفة اإلقامة 

 ٢متر  ٨في الغرفة المفردة تتناقص كلما  اد عدد األسرة بالغرفة حتى تصد إلى  ٢متر  ١١٫٥٠

 .أسرة  ١٠للسرير في عنبر  ٢متر  ٧أسرة، ثم إلى  ٤للسرير في الغرفة  ات 

 



 :محةة التمريض مساحة 
 ٢   ١٢أقد مساحة لمحةة التمريض هي 

 ٦مساحة الكاونتر و مساحة  ٢متر  ٦منها 
مكات  وتخد  هذه المساحة وحدة  ٢متر 

 .سرير  ٣٠تمريضية من 

 
 
 
 



 :مساحة غرف العالج 
وبالةبع تزيد مساحتها في ( وحدتين تمريضيتين)

 المستشفيات 
التعليمية، ويراعى أن تكون في منةقة خدمات قسم 

 المرضى المقيمين 
 .وقريبة قدر اإلمكان من غرفة المهمات الةبية واألدوية 

 
 ٦٠تخد  حتى  2متر 15 – 10مساحة غرفة العالج من 

 سرير 



 :  المخا ن 
وبها حوض تصريف  ٢   ١٠غرفة المهمالت بمساحة 

للمياه ودوال  للمالبس غير النظيفة، مخزن المهمات 
مخزن البياضات غير النظيفة من  ٢   8الةبية بمساحة

 2متر 12-7البياضات النظيفة من  2متر 7-12
مخزن النقاالت يخد  وحدتين تمريضيتين بحد أقصى 

مريض ويتسع لثال  نقاالت و ثالثة كراسى  ٧٠
 .متحركة  

 :المةبخ الفرعي 
ويستقبد األطعمة القادمة من المةبخ  ٢   ١٢بمساحة 

الرئيسي ويتم فيه تحضير خدمة الوجبات وغسيد 
أدوات تناول الةعا  وتعقيمها وبه دوالي  لتخزين 

 أدوات الةعا 

 :غرفة الةبي  المقيم 
وبها سرير ومكت  ودوال  مالبس  ٢   ١٥بمساحة 

 ورآن صالون وحما  خاص

 



 :خدمات الغرف (  11
 :مكونات القسم -أ
 .خدمة الغرفمكت   -1
 .المغسلة  -2
 ( .مهمات المغسلة، عربات نقد البياضات )مخزن  -3
 :موقع القسم - 
 (أو البدرو  )أن يكون الموقع بالدور األرضي  يج   -1
 أن يكون قريبا من المخا نويج   -2
 أن تتواجد قريبا من غرفة الغالياتيستج   -3
 عد  تواجد القسم أسفد المبنى الرئيسي للمستشفى لتفادى الضوضاء الناجمة عن ماكينات الغسيديج   -4
 :المساحة -ج

في  ٢   ٢٧٠سرير وأن تكون  ١٠٠في مستشفى  ٢   ١٨٠سرير  وأن تكون  100في مستشفى  ٢   ١٥٠
 سرير ٢٠٠مستشفى 

 





 :خدمات التغذية (  12
 :مكونات القسم -أ
 .غرفة تخزين أطعمة  -1
 .مةبخ لةهي الةعا   -2
 .مكان تجهيز و تو يع الةعا   -3
 .مةعم  -4
 :موقع القسم - 

 يج  أن يكون الموقع بالدور األرضي أو البدرو  
 يج  أن يكون متصال بسهولة بقسم المرضى الداخليينالمخا نكما ويج  أن يفتر مباشرة على مدخد الخدمة وفناء 

 :المساحة -ج
(  بدون مةعم العاملين) تتناس  مساحة القسم مع العدد المتوقع للوجبات التي تجهز بالمستشفى فبينما تكون مساحة  قسم التغذية

في  ٢   ١٥٠سرير فإن مساحة القسم ال تتجاو   ٢٠٠في مستشفى  ٢   ٣٥٥سرير وتصد إلى  ١٠٠في مستشفى  ٢   ١٩٥
 .سرير   ٢٠٠أو  ١٠٠مستشفى 

 



 :المخا ن العامة (  13
 :مكونات القسم -أ

 :يتكون من 
 .مخزن أثا  -3   .مخزن مواد تخدير -2 .مخزن أدوية -1
 مخزن أطعمة -6. مخزن أدوات -5 مخزن سجالت -4
 :موقع القسم  - 
 .يج  أن يكون الموقع بالدور األرضي  -1
 .ويج  أن يكون على اتصال مباشر بمدخد الخدمة  -2
 .يج  أن يكون قريبا من قسمي خدمات الغرف و التغذية  -3
 :المساحة  -ج

متر  ٢٫٠يمكن بشكد تقريبي اعتبار أن مساحة قسم المخا ن العامة تساو  
 ٢   ٢٠٠مربع لكد سرير من المستشفى بمعنى أن تكون مساحة المخا ن 

   ٢٠٠في مستشفى  ٢   ٤٠٠سرير ، و  ١٠٠في مستشفى 
 



  : الطرقات

   مضاءةأن تكون . 
 تكون مهواة وكد فتحة تبعد عن أن

 .  2.5االخرى 
   توفيرنظا  تأمين ضد الحرق باالضافة

 . حرياالى طريا هرو  عند نشو  
   بابوا   30تقسم ممرات المستشفى كد  

تغلا تلقائيا لمنع تسر  الدخان او النيران 

 . الصوتيويكون لها خاصية العزل 
 االرضيات من مواد مقاومة لالحتكاك

 .واحيانا ماصة للصوت 

:عناصر االتصال االفقي   



مزوة 
باالضاءة و 
 التهوية 

 مخارج الهرو  بعالمات واضحة في الممرات



حركة االسرة المائلة من خالل 

حيث ال يقد  مستمرةطرقة 

.متر  2عرضها عن   

:عروض الةرقات و الممرات وفقا الستخدامها   

متر  2ال يقد عرضها عن   







:عناصر االتصال الرأسي   
  : لساللم و المصاعد ا

يج  أن تكون الساللم و المصاعد مجمعة فى مناطا 

كما يج  مراعاة ستشفى مالبؤر الحركة بين أقسا  

: األتى  

 الساللم الرئيسية للزوار و

الةاقم و المرضى يج  أن 

تكون باالتساع الكافى و ال 

متر و بأبعاد  1.5يقد عن 

تحقا رتحة مستعمليها فى 

الصعود و الهبوط و 

أفضلها هو أن تكون 

سم  30مسافات السلمة 

   . سم رأسيا 15أفقيا و 
 

:الساللم   



 يج  تواجد ساللم هرو  و التى تفتر على الهواء الخارجى و ليست

على مناور و أن تكون المسافات بينها تجعد مسافة االنتقال اليها ال تزيد 

متر و ان يفتر البا  فى نهاية الةرقة الى داخد برج السلم و  30عن 

 أن يفتر با  الهرو  منها فى الدور األرضى الى خارج برج السلم 



:تحليد نما ج مشروعات مستشفيات  :مستشفى جامعة الملب فيصد  -1   



































:المعاد   –مستشفى السال  الدولي  -2  

تقع المستشفي علي كورنيش النيد ومساحة مبني المستشفي 

وتقد مساحة المباني بعد الدور االرضي لتصبر  2    3000

ويتكون المبني من تسع طوابا بخالف الدور   2   2000

سرير حيث  203االرضي والبدرو  وتبلغ سعة المستشفي 

قسمت الي اجنحة وغرف مزودجة واخر  مفردة وعنابر 

صغيرة يسع كد منها ستة اسرة والغرف جميعها تةد علي النيد 

. 





 :دور البدروم 
مغسلة و الورش و العلي يحتو  

غرف الماكينات و خزانات للمياه و 

 .المحوالت و غرفة الكنترول 



الدور االرضي من 

 :المبني  
علي المدخد الرئيسي يحتو  

ومدخد الةوارئ وبهو االستقبال 

ومكت  االستعالمات وكات  

ادارية و اوية للصالة وعيادة 

خارجية وصيدلية تشمد العيادة 

الخارجية علي غرف الكشف في 

جميع التخصصات  وتعتبر كد 

 .غرفة عيادة متكاملة 



 :الثاني الدور 
يشتمد علي مكات    

المديرين وحجرة اجتماعات 

وقسم الكومبيوتر ومكتبة 

باالضافة الي المةبخ 

الرئيسي والمةعم وصالة 

 .طعا  االطباء 



 :ثالث الالدور 
يحتو  علي وحدات االشعة التشخيصية  

ووحدات قسةرة القل  والعالج بالموجات 

فوق الصوتية ونالحظ ان هذا الدور مجهز 

معماريا بةريقة خاصة لمنع تسر  

االشعاعات نظرا الستخدا  النظائر المشعة 

 .   في التشخيصات المختلفة
يحتو  علي المعامد االرئيسية ووحدة 

سرير  36العناية المركزة التي تحتو  علي 

 6سرير لخدة مرضي القل  و 18منها 
للعناية المركزة  6لعالج الفشد الكلو  و 

جها   18بعد العمليات الكبر  بخالف 

 .للعناية المركزة لالطفال حديثي الوالدة 
ويوجد في هذا الدور سبع غرف عمليات  

مجهزة ويوجد ايضا بنب الد  لتغةية 

 .احتياجات غرف العمليات 



اما غرف المرضي فقد تم 

تو يعها في االدوار من الرابع 

وحتي التاسع  وجميع الغرف 

 .مجهزة بحما  خاص 






