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ABSTRACT 
Some existing hospitals suffer from the lack of medical services provided and the failure to 
follow the modern design standards for healthcare facilities. There is also a constant need to 
increase the number of hospitals and increase the medical services provided to cope with 
modern standards, so it is important to develop existing hospitals and utilize available 
resources.This research aims to shed light on the importance of developing existing hospitals, 
identifying different strategies for development and identifying the design considerations 
required when developing an existing hospital.Through the theoretical study of the main 
components of hospitals with a general specialty and the study of functional relationships 
between different elements and identify methods, strategies for development and studying the 
rules of renovation for existing Egyptian hospitals, and then do a analytical study for one of 
the hospitals where the development process was carried out and also the study of the reasons 
that led to resort to the development process. 
 
The research also analyzed the strategies that were followed to develop the hospital and 
identify the positive results of the development process.And through this was reached the 
possibility of making some architectural changes to achieve design standards and meet the 
needs of the community. 
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  ملخص البحث
و عدم إتباع المعاییر التصمیمیة الحدیثة تعاني بعض المستشفیات القائمة من وجود نقص في الخدمات الطبیة المقدمة 

و ،  بما یتناسب مع المعاییر الحدیثة المقدمة و الخدمات الطبیةدائمة إلي زیادة عدد المستشفیاتالحاجة الوللمنشآت الصحیة 
إلقاء یھدف ھذا البحث إلي . لموارد المتاحةتطویر المستشفیات القائمة و اإلستفادة من ا إلي التوجھ تظھر أھمیة بالتالي

ویر  المطلوبة عند تط اإلعتبارات التصمیمیةوالضوء علي أھمیة تطویر المستشفیات القائمة و تحدید اإلستراتیجیات 
من خالل الدراسة النظریة للمكونات الرئیسیة للمستشفیات ذات تخصص عام و دراسة العالقات الوظیفیة بین  مستشفي قائم،
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 و دراسة اإلشراطات التصمیمیة لتطویر المستشفیات المصریة   و تحدید أسالیب و إستراتیجیات التطویرالعناصر المختلفة
و تحلیل المستشفي قبل و بعد عملیة  حدي المستشفیات التي تم بھا عملیة التطویرألدراسة تحلیلیة ب، ثم القیام القائمة

حلیل اإلستراتیجیات التي تم التي أدت إلي اللجوء إلي عملیة التطویر، و كذلك  قام البحث بتسباب األ التطویر،و تحدید
إلمكانیة القیام  و من خالل ذلك تم التوصل .ر و تحدید اإلیجابیات الناتجة من عملیة التطوی المستشفي تلكإتباعھا لتطویر

  .ببعض التغییرات المعماریة لتحقیق المعاییر التصمیمیة و تحقیق حاجة المجتمع
  

   - المعاییر التصمیمیة للمستشفیات-المستشفیات القائمة -  إستراتیجیات التطویر- تطویر المستشفیات:مفتاحیة الكلمات ال
  ویر الوظیفىالتط                        

    
  المقدمة

یعد مجال الخدمة الصحیة في البالد النامیة من أھم مجاالت التي تحتاج إلي إستمرار دراسة و رفع  كفاءة األداء من حیث 
یتم اللجوء لتطویر لذلك الكم و الكیف و ذلك علي مستوي الخدمة الطبیة و ھنا تظھر الحاجة إلي زیادة عدد المستشفیات، و 

بعض المستشفیات القیام بعملیة التطویر ل  تظھر أھمیةمن ثمو . القائمة لإلستفادة منھا في مجال الخدمة الصحیةالمستشفیات 
للمستشفیات المعاییر التصمیمیة اإلشتراطات و تحقیق لو ذلك تعاني من تدھور وتحتاج إلى إعادة بناء أو تطویر شامل التي 

  . القائمةو المنشآت الصحیة الخاصة بتطویر المستشفیات
  

و إلقاء  لتحدید اإلستراتیجیات المتبعة في عملیة التطویرلذلك یھدف البحث دراسة إحدي المستشفیات التي تم بھا التطویر 
 علي تصمیم قائم و كیفیة اإلستفادة من الموارد المتاحة لتحقق  التصمیمیة و اإلشتراطات تطبیق المعاییرالضوء علي كیفیة 
  .صة و تلبیة إحتیاجات المجتمعالخدمات الطبیة الناق

  
  المشكلة البحثیة

تمع من توفیر تلك و عدم تحقیق حاجة المجقص في الخدمات الطبیة المقدمة  من وجود نتعاني بعض المستشفیات القائمة
لذلك من  و .بعض المستشفیات القائمة ال تحقق المعاییر و المتطلبات التصمیمیة للمنشآت الصحیةكذلك و ، الخدمات

  .اللجوء لتطویر المستشفیات القائمة و اإلستفادة من الموارد المتاحة  إلقاء الضوء علي أھمیةلضروريا
  

  الھدف من البحث
یھدف البحث إلي إلقاء الضوء علي اإلستراتیجیات المختلفة لتطویر المستشفیات القائمة و المنھجیة المتبعة للقیام بعملیة 

تحقیق  و ةقائمال المستشفیاتت علي التصمیمات المعماریة للوضع القائم و ذلك لتحدیث التطویر و كیفیة القیام بعمل تعدیال
  .المصریة الخاصة بتطویر المستشفیات القائمة المعاییر التصمیمیة اإلشتراطات و

  
  منھجیة البحث

م و كذلك دراسة مكونات األساسیة للمستشفیات ذات التخصص العا النظریة للدراسةال یتناول الجزء األول من البحث
 األھداف المرجوة من القیام بعملیة تطویر المستشفیات  تحدیدثم.  للمستشفیاتالعالقات الوظیفیة بین المكونات الرئیسیة

  المصریة التصمیمیةالمعاییر و اإلشتراطاتتحدید  .تطویرال اإلستراتیجیات المختلفة  المتبعة للقیام بعملیة القائمة و تحدید 
  . تجدید أو تطویر المستشفیات القائمةالمطلوبة عند

 تحدید اإلستراتیجیات تحلیل ومن خالل ؛ شفیات التي تم فیھا عملیة التطویرإلحدي المست دراسة تحلیلیةالقیام بعمل 
 و مقارنة الوضع  ما قبل عملیة المتبعة في عملیة التطویر و تحدید األسباب التي أدت إلي اللجوء لتطویر ھذة المستشفي

 و من ثم عرض النتائج و التوصیات و تحدید اإلیجابیات التي نجح التطویر في تحقیقھاطویر و ما بعد التطویرالت
    .المستخلصة من البحث

  
 تخصص عامالالمكونات الوظیفیة للمستشفیات ذات  ١

ا، و لذلك یجب تقسیم تعد مباني المستشفیات من أكثر المباني تعقیدآ في التصمیم و ذلك بسبب تشعب الوظائف الداخلیة بھ
 المكونات الوظیفیة تقسیم یتم ،]١ [ة لتلك األقساممكونات المستشفي إلي عدة أقسام یندرج تحتھا عناصر أساسیة مكون

  أربع أقسام رئیسیة باإلضافة إلي الفراغات إليطبقآ للكود المصري للمنشآت الصحیة  ذات تخصص عام لمستشفیاتل
  ]٢: [النحوالتالي و مسارات الحركة علي العامة

  
  )اإلقامة( األقسام الداخلیة  ١-١

 وحدات مثل المركزة العنایة وحدات و التخصصیة التمریض وحدات و العامة التمریض وحدات من كل تشمل
  .المبتسرین األطفال إقامة قسم أیضآ و). ألخ....أطفال عنایة قلب، عنایة المتوسطة، العامة، العنایة
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  إلكلنیكیةاألقسام ا ٢-١
 قسم الطوارئ، قسم الخارجیة،  العیادات قسم من كل تشمل و العالجیة و التشخیصیة الخدمات اإلكلینیكیة األقسام تقدم

 و الكلوي الغسیل وحدة المناظیر، وحدة الطبیعي، العالج قسم المعامل، قسم األشعة، قسم ،النساء و التولید قسم العملیات،
  .الواحد الیوم جراحة وحدة

  ة المسانداألقسام ٣-١
تشمل كل من الخدمات الطبیة كقسم التعقیم المركزي و الصیدلیة المركزیة و المشرحة، و الخدمات الغیر طبیة    

  .النظافة خدمات و الصیانة المخازن، المغسلة، التغذیة، كقسم
  اإلدارات ٤-١

ة، عالقات عامة، شؤون إدارة مالی( ، واإلدارة الغیر طبیة )سجالت طبیة، تعلیم طبي( تتكون من قسم اإلدارة الطبیة 
  ).ألخ...عاملین

  
 العامةلمستشفیات المكونة لالعالقات الوظیفیة للعناصر المختلفة  ٢

 بین ما العالقة ومباشرة الوظیفي للنشاط الداخلي تقارب لمدي طبقآ لألقسام الوظیفي التوزیع التصمیم یراعي أن یجب
 تردد ذات األقسام تكون أن علي الحركة؛ لخطوط الفراغي للتتابع طبقآ أیضآ و النشاط، لنوعیة طبقآ و العناصرالمختلفة،

 من كل تشمل و الخارج نحو الموجھة المنطقة ھي و للمداخل یكون ما أقرب بالمستشفي مقیمین الغیر المرضي من مستمر
 المنطقة إلي منھا قالاإلنت یتم أن یمكن التي و اإلدارات، و الطوارئ قسم و المركزیة الصیدلیة و الخارجیة العیادات قسم

 الغسیل وحدة و الطبیعي العالج و األشعة قسم و الدم بنك وحدة و المركزیة المعامل قسم إلي تؤدي التي التالیة الخارجیة
  .الخارجیین المرضي قبل من األخري األقسام بإختراق السماح عدم یجب ھنا و. الكلوي

  
 و الوالدة حدیثي األطفال قسم و التولید و النساء قسم و المركزة ایةالعن و العملیات قسم من كل الوسطي المنطقة تشمل

 الخدمات ھي و العامة الخدمات منطقة ھناك و . الداخلیین للمرضي اإلقامة قسم تشمل الداخلیة المنطقة أما. الحضانات
 و المشرحة و الورش و المخازن و المركزي التعقیم قسم و الغرف خدمات و المغسلة قسم و التغذیة قسم من بالمبني الملحقة

 یوضح كما . مسجد و حضانة و التمریض و لألطباء سكن إضافة یتم المستشفیات بعض في  و الكھرومیكانیكیة، الخدمات
  ]١[.بھا الرئیسیة الحركة خطوط و المختلفة المداخل و المستشفي عناصر) ١ (الشكل

  
 

ة و خطوط الحركة الرئیسیة بھایوضح عناصر المستشفي و المداخل المختلف): ١(شكل   
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  ٨ ص،"محاضرات في تخطیط و تنسیق المستشفیات "،علي، ھشام حسن: المرجع

  تطویر المستشفیات القائمة ٣
تجھیز  مستشفي من  تعد عملیة تطویر المستشفیات عملیة معقدة، و في بعض األحیان تكون أصعب من تصمیم و بناء و

عملیة التطویر بمراعاة أن یكون التصمیم منذ البدایة یتیح سماحیة التكیف والتواؤم مع  المشاكل التي تعوق تقلیلیمكن . جدید
  .المتطلبات المستقبلیة بحیث إعطاء إمكانیة للتغییر و التبدیل

   
تھتم مشروعات التطویر حالیآ بوضع مخططات طویلة المدي، تھتم بتحقیق نمو متوازن لمكونات المستشفي علي المراحل 

إضافة إلي ذلك تطویر الخدمات المختلفة لیتسم المشروع . و االھتمام بالتكامل ما بین المباني القائمة و الجدیدةالمختلفة، 
  ]٣[.بالمرونة لتوفیر اإلحتیاجات والمتطلبات المستقبلیة

  
  معني و مفھوم تطویر مباني المستشفیات ٤

 إحتیاجات توفیر أو التصمیم، في محققة الغیر لباتالمتط و اإلحتیاجات لتحقیق تسعي عملیة بإنھا التطویر عملیة تعرف
 تترجم عملیة التطویر عن طریق التحویل أو التغییر في  كما.النشاط تغییر أو النشاط معدل نقص أو لزیادة نتیجة مستجدة

ة داخلیة الشكل الداخلي أو الخارجي في المبني أو في التشطیبات أو بإعادة تصمیم الفراغات الداخلیة للوصول إلي بیئ
  ]٤[:تشمل عملیة التطویر كل من. مناسبة

  
 .التطویر داخلیآ في المبني القائم لیتناسب مع اإلحتیاجات الجدیدة  ) أ

إزالة مبني قائم تمامآ و ذلك لعدم تحقیق اإلحتیاجات المطلوبة أوطبقآ لمتطلبات السالمة اإلنشائیة، و في ھذة الحالة   ) ب
 .نھیتم بناء مبني أخر بدآل م

 .بني أو مباني أخري للمبني القائم لتوفیر المتطلبات المستجدة و التي یصعب توفیرھا في المبني القائمإضافة  م  ) ت
  
 

 
  الھدف من عملیة تطویر مباني المستشفیات ١-٤

  ]٣[:كاآلتي ینقسم و المستشفیات و الصحیة تطویرالمنشآت من الرئیسي الھدف تحدید یجب
  
  إستكمال العناصر الناقصة ١-١-٤

  و ذلك من خاللالمستشفي نطاق و المجتمع حاجة حالة في جدیدة أقسام إضافة یمكن جدیدة؛ خدمات ةإضاف الھدف یكون
  .المحیطة المنطقة سكان لحاجة طبقآ الناقصة العناصر إستكمال

  
  تحقیق التوازن بین العناصر الموجودة ٢-١-٤
 حالة في ذلك و التوازن، لتحقیق الناقصة العناصر من آي و العنصر حجم زیادة طریق عن الحالة ھذة في التطویر یتم

  .بالفعل موجود قسم في الفراغات في نقص وجود
  
  تحقیق زیادة كلیة في حجم العناصر  ٣-١-٤

 أن إلي ذلك ویرجع المستشفي، لنطاق المحیطة للمنطقة الجیدة الخدمة لتوفیر للوصول العناصر جمیع في زیادة الھدف یكون
  .المحیطة المنطقة إحتیاجات لتوفیر بمناس ال و كافي غیر األساسي المستشفي حجم

  
  تحدیث التجھیزات الفنیة ٤-١-٤

 أن حالة في ذلك و الراھن الوضع تصمیم لتغییر الحاجة دون المستشفي في الموجودة الفنیة التجھیزات تحدیث الھدف یكون
  .المحیطة المنطقة إحتیاجات مع العناصر نسب و حجم حیث من مناسبة و كافیة المستشفي أقسام

  
  )للتصمیم المعماري( التطویر الوظیفي وبأسل ٢-٤

 و الصحیة و المیكانیكیة و الكھربائیة األعمال یشمل قد و بالمنشأ، المعماریة الجوانب يف التغییر طریق عن یكون
. المنشأ كفاءة زیادة و المریض یحتاجھا التي الوظیفیة الخدمة تحسین التطویر من النوع ھذا یھدف. الطبیة التجھیزات

  ]٣[.اإلستبدال و اإلزالة بعملیة القیام أو النمو و اإلمتداد أو العناصر، في التغییر طریق عن التطویر ھذا ویكون
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 التطویر الوظیفي عن طریق التغییر ١-٢-٤
 الموجود؛ الطبي الفرش أو التجھیزات أو للتشطیبات اإلفتراضي العمر إنتھاء حالة في التطویر من اإلسلوب ھذا یستخدم

 األعمال تشطیبات، من التالفة؛ األشیاء إصالح أو التشغیلیة النظم تحدیث طریق عن للمبني، الداخلیة البیئة في یرالتغی فیتم
  .الصحیة التجھیزات و الثابتة األجھزة و المولدات و التكییف كإصالح األلكترومیكانیكیة

 في للتغییر یرجع ذلك و الفراغات و األنشطة عتوزی إعادة أو اإلستخدمات في التغییر إلي الحاجة عند أیضآ استخدامھ یتم
 التكییف أعمال و األثاث في التغییر طریق عن الفراغ نشاط في التغییر یكون ھنا و الجدیدة، المتطلبات و الوظیفي البرنامج

  .نفسھ المبني لتغییر الحاجھ دون الصیانة و الداخلیة التجھیزات و
  

 في التغییر طریق عن إما یكون و  -أقسام عدة و كامأل قسم مستوي علي  -التصمیم في التغییر حاالت في أیضا یستخدم
 في التام التغییر طریق عن أو األداء، في مختلفة بطریقة لكن الوظیفة نفس لتحقیق الخدمات في و الداخلي الفراغي التوزیع

 من التطویر عملیة) ٢ (الشكل یوضح. سیةاألسا ظیفتة و غیر جدیدة وظیفة إلي الفراغ بتغییر الكلي؛ لفراغي المخططا
  .التغییر من المختلفة األنواع إستخدام خالل

  
 التطویر الوظیفي عن طریق االمتداد و النمو ٢-٢-٤

 و تكون تلك المباني إما متصلة بالمبني القائم عن  طریق - امتداد أفقي-یكون عن طریق إضافة مباني جدیدة في الموقع العام
عمل علي الربط بین األقسام دون اإلرباك في الحركة، عند استخدام ھذا األسلوب یجب مراعاة فرق امتداد ممرات أفقیة لت

المناسیب و االرتفاعات بین الطوابق عند اتصال المبنیین، أو مباني منفصلة و یتمیز ھذا األسلوب تحقیق مرونة أكبر في 
  .النمو بإنشاء مبني متصل) ٣(یوضح الشكل . االمتداد وفرصة أفضل لعمل مداخل حرة للموقع

  

ولكن یجب مراعاة تقریر السالمة اإلنشائیة .  یمكن تحقیق االمتداد و النمو رأسیا؛ بإضافة أدوار أعلي أو أسفل المبني القائم 
  .ظیمللمبني القائم و قابلیة النظم المیكانیكیة و الكھربائیة لالمتداد و اشتراطات الموقع بالنسبة لالرتفاعات و قوانین التن
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مسقط أفقي للدور األرضي بمستشفي كفر شكر یوضح عملیة التطویر من خالل إستخدام األنواع المختلفة من التغییر): ٢(شكل   

الباحث: المرجع  
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   الموقع العام لمستشفي  شالتین المركزي یوضح النمو بإنشاء مبني متصل): ٣(شكل 

  الباحث: المرجع
  
  

 زالة و اإلستبدالالتطویر الوظیفي عن طریق اإل ٣-٢-٤
یتم إزالة مبني أوعدة مباني قائمة و إستبدالھم بمباني جدیدة، و یرجع ذلك لعدة أسباب منھا السالمة اإلنشائیة للمبني ال تسمح 
بعملیة التطویر، أو أن الفراغات الموجودة غیر مالئمة للمتطلبات الوظیفیة و متطلبات األجھزة الطبیة الحدیثة المطلوبة، و 

 یتم اللجوء لھذا اإلسلوب في حالة إذا كانت تكلفة التطویر أعلي من تكلفة إنشاء مبني جدید، كما یستخدم في حالة أیضآ
  .عملیة اإلزالة و اإلستبدال) ٤(یوضح الشكل .  القائمةالحاجة إلي توفیر أقسام جدیدة یصعب تسكینھا في المباني

 
  بل و بعد التطویرالموقع العام لمستشفي  إدفو العام ق): ٤(شكل   

  الباحث: المرجع
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   التصمیمیة المطلوبة عند تجدید أو تطویر المستشفیات القائمةالمعاییرو  االشتراطات ٥
       یعتبر اللجوء لعملیة التطویر في بعض األحیان حل جید و إقتصادي، و لكن یوجد بھ الكثیر من التحدیات و اإلعتبارات

 التي یجب أن تؤخذ في اإلعتبار فیجب مراعاة  للمنشآت الصجیة المصریةاییر التصمیمیةالواردة في الجزء الثالث من المع
  ]٥[ :اآلتي
في حالة إنشاء أقسام جدیدة أو جناح ملحق بالمبني القائم یجب أن یتبع المعاییرالمصریة التصمیمیة للمستشفیات و  .١

 .المنشآت الصحیة الواردة بالجزء األول
لطبیعة كل راعاة الحدود الدنیا المسموح بھا لكل من الفراغات و الممرات وذلك طبقآ عند تطویر قسم قائم یتم م .٢

 .قسم كما ھو وارد بالجزء الثالث من المعاییرالمصریة التصمیمیة للمستشفیات و المنشآت الصحیة
 من المخاطر یجب مراعاة المواصفات و المتطلبات الخاصة باألجھزة الطبیة الحدیثة واإللتزام بمواصفات الوقایة .٣

 .المختلفة كالمخاطر اإلشعاعیة و البیلوجیة و الكیماویة
 .مراعاة المواصفات الفنیة للتشطیبات لكل من األسقف والحوائط واألرضیات .٤
 .یجب التأكد من السالمة اإلنشائیة للمنشأ .٥
 .توفیر البیئة الحراریة الالزمة داخل الفراغات .٦
 .العدوي و توفیر بیئة آمنةتحقیق كافة السبل في الوقایة من إنتقال  .٧

أن یتم یجب ید  لتقلیل اإلرباك في  التشغیل، و یجب التخطیط الج السابقة في حالة عملیة التطویر االعتباراتإلي جانب 
التخطیط لجمیع مراحل  یراعي أن یتم . لمنع إنتشار العدوي أثناء عملیة اإلنشاء للمحافظة وتدریب فریق العمل
  ]٦[.جة لتوفیر فراغات إضافیة علي المدي البعید مع الوضع في اإلعتبار إمكانیة اإلمتداد المستقبليالتطویر لتجنب الحا

  
 

   طبقآ للمعاییر التصمیمیة المصریةلتطویر أحدي المستشفیات الدراسة التحلیلیة ٦
یة التطویر و ب اللجوء لعملیتم دراسة و تحلیل مستشفي النجیلة بمحافظة مرسي مطروح، و إلقاء الضوء علي أسبا

  .كیفیة تحدیث مستشفي قائم لتوفیر المتطلبات التصمیمیة و الطبیة و زیادة السعة
  
  

 تحلیل المستشفي قبل عملیة التطویر ١-٦
تحتوي المستشفي علي عدد أربع مباني؛ و ھم مبني المشرحة، محرقة النفایات، خزان المیاة والمبني الرئیسي للمستشفي 

 أول الدور األرضي یحتوي علي قسم الغسیل الكلوي، معامل، إدارات، و منطقة الخدمات والذي  یتكون من دور أرضي و
. المساندة من قسم التعقیم المركزي، قسم التغذیة، المغسلة و خدمات العاملین بینما الدور الثاني مخصص إلقامة المرضي

المساقط األفقیة للمستشفي قبل عملیة ) ٧(، )٦(، و الشكل الموقع العام للمستشفي قبل عملیة التطویر) ٥(كما یوضح الشكل 
  .التطویر

  
  

 

  النجیلة قبل عملیة التطویرالموقع العام لمستشفي  ): ٥(شكل  
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                                                                                                              تحلیل المسقط األفقي للدور األول  قبل ): ٧(شكل                تحلیل المسقط األفقي للدور األرضي قبل عملیة التطویر): ٦(شكل         

 عملیة التطویر                                                                                                                                       
 األسباب التي أدت إلي اللجوء لعملیة تطویر المستشفي ٢-٦

 .شفيي خدمیة للمبني الرئیسي للمستمبانعدم توافر  •
 .بني الرئیسي للمستشفي غیر مستغلة مساحات بالمتوافر  •
 و  و وجود تھالك بھم السعةلزیادةو ذلك غرف االشعة و العملیات و الحضانات الحاجھ إلي تعدیل المسقط األفقي ل •

 . للمعاییر التصمیمیةغیر مطابقة
فقي المسقط اال القیام بتعدیللي إ الحاجة و ،داریةن المالیھ و اإلؤوطباء و الممرضات و الشن سكن األ مكلتھالك  •

 .لتحقیق السعة المطلوبة
 .و وجود تھالك بھمنظمة و شبكات الكھرباء أ مشاكل في وجود •
 . العملیاتةشعة و غرفحة و غرف األمثل المشربھا كھرباء توفرال فراغات تعاني من عدم وجود •
 .تجدیدال  وحاللاإللي إعمال الصحیة الداخلیة و الخارجیة األاج یإحت •
 .نظمة مكافحة الحریقأنذار حریق و إنظمة أ عدم وجود •
نظمة التكییف مثل أفراغات ال تخدمھا وجود أیضآ حالل و تجدید و إلي إ حاجتھانظمة التكییف بالمستشفي و تھالك أ •

 .و الحضاناتشعة و المعمل و العملیات غرف األ
 .حالل و تجدیدإلي حاجتةإو خزان المیاه تھالك  •
 .الطبیةلغازات خاصة بانظمة و شبكات أد ووجعدم  •
 .ال یوجد مصاعد كھربائیة •
 . غیر مطابقة للمعاییر و اإلشتراطات التصمیمیة و وجود قصور في العالقات الوظیفیة لألدوار •
 .مل ساللم خارجیة منفصلة لكل دورلي عإحاجة ال •

 
   التطویرأسلوب ٣-٦

 المصریة العاییرحقیق أقصي إستفادة من الفراغات و ذلك من خالل تطبیق تم تطویر و إعادة تصمیم المسقط األفقي للمستشفي لت
لتصمیم المستشفیات والقیام بعمل تطویر شامل للتشطیبات الداخلیة و الخارجیة للمستشفي، القیام بإحالل و تجدید األعمال الصحیة و 

  . یة و ذلك لتحقیق السعة المطلوبةتعدیل المسقط األفقي لسكن األطباء و الممرضات و الشئون المالیة و اإلدار
  

، زیادة عدد داریین و الفنیین بالمستشفيسكن لألطباء و الممرضین و اإلتم إنشاء مبني جدید من ثالث أدوار و ذلك لتوظیف 
و إنشاء ساللم خارجیة لتحقیق اإلشتراطات الخاصة بكود الحریق، . الحضانات و إستكمال العناصر الناقصة بالقسم

، ٩كل ــــــ، الش٨الشكل (كما یبین  .  إلي القیام بأعمال تنسیق الموقع بما یحقق المتطلبات الوظیفیة للمستشفيباإلضافة
  .كروكي توضیحي لمكونات المستشفي بعد عملیة التطویر) ١٠الشكل 
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  النجیلة بعد عملیة التطویرالموقع العام لمستشفي  ): ٨(شكل 

                   
  

  تحلیل المسقط األفقي للدور األول  بعد عملیة التطویر): ١٠(شكل یل المسقط األفقي للدور األرضي بعد عملیة التطویر             تحل): ٩(شكل 
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 النتائج ٧
  
وجود نقص في الخدمات الطبیة المقدمة من بعض المستشفیات و عدم كفایة الحاجة المجتمعیة من تلك الخدمات  -

 .الطبیة
 المنشآت الصحیة في مصر و بالتالي المعاییر التصمیمیة للمستشفیاتئمة تم إنشاؤھا قبل صدور معظم المستشفیات القا -

 . ال تحقق المعاییر و المتطلبات التصمیمیة للمنشآت الصحیةتلك المستشفیات
اھن و یمكن القیام بتعدیل المستشفیات القائمة و تطویرھا من خالل تحدید إستراتیجیة للتطویر تتناسب مع الوضع الر -

 .  تحقق اإلحتیاجات المستقبلیة
تحتاج بعض األقسام إلي التطویر  لكي تحقق التوازن بین العناصر الناقصة و ذلك في حالة وجود نقص في قسم قائم  -

 .بالفعل
یتم اللجوء لعملیة التطویر و زیادة  حجم العناصر القائمة للوصول إلي توفیر الخدمة الجیدة للمنطقة المحیطة لنطاق  -

 .لمستشفي؛ و ذلك لعدم كفایة و ال توافر إحتیاجات المنطقة المحیطةا
 من خالل تجدید یتم اللجوء إلي رفع كفاءة و تحدیث التجھیزات الفنیة الموجودة في المستشفي لتقدیم خدمة طبیة جیدة -

 متعلق بأنظمة الفرش و األجھزة الطبیة و شبكات الغازات الطبیة و أنظمة التكییف و الصرف الصحي و كل ما ھو
 .الكھرومیكانیك

تعد عملیة تطویر المستشفیات القائمة ذات أھمیة قصوي لإلستفادة بالموارد المتاحة في حالة إرتفاع تكلفة إنشاء  -
 .مستشفي جدیدة مقارنتآ بالقیام بعملیة التطویر

  
  التوصیات ٨
تھا لعملیة التطویر و تحسین الخدمة ضرورة الدراسة الجیدة للوضع الراھن للمستشفیات القائمة و تقییم مدي حاج -

 .الطبیة بھا
 .المعاییر و اإلشتراطات التصمیمیة للمنشآت الصحیة المصریة  بما یتوافق مع یجب تطویر المستشفیات القائمة -
 رفع كفاءتھا ومراعاة یجب السعي لإلستفادة القصوي من الموارد المتاحة المقدمة من المنشآت الصحیة القائمة و -

 .الحدیثة للمنشآت الصحیة المصریة المعاییر و اإلشتراطات التصمیمیة معتناسبھا 
 .التقییم الدوري و الصیانة الدوریة للفراغات تساھم كثیرآ في الحفاظ علي كفاءة تقدیم الخدمة الطبیة بالمستشفیات -
ظیفي و رؤیة مستقبلیة لعملیة متبعة في عملیة التطویر و إعداد برنامج وضرورة الدراسة الجیدة لتحدید اإلستراتیجیة ال -

 .التطویر و ذلك لتالفي وجود معوقات أثناء عملیة التطویر
  
  

  المراجع
 . جامعة أسیوط.دسةكلیة ھن .رات في تخطیط و تنسیق المستشفیاتمحاض). ٢٠٠٤( .ھشام حسن، علي .١
  (الصحیة لمنشآتا و للمستشفیات التصمیمیة المعاییر ).٢٠١٠. (البناء و اإلسكان لبحوث القومي المركز .٢

 وزارة: جمھوریة مصر العربیة.  لجزء األولا. )متطلباتھا و الخاصة/ المركزیة/ العامة المستشفیات مكونات
 .العمرانیة التنمیة و المرافق و اإلسكان

دراسة تطبیقیة إلمكانیة تحدیث مستشفي عام قائم تحقیق المواءمة مع المتطلبات ( . ھشام إسماعیل،رابح .٣
 . جامعة عین شمس رسالة ماجستیرالقاھرة،. ١٩٩٥ .)نیةیة والفالتكنولوج

 ).٢٣-٢٠(، ص٢٧ عدد ،ة عالم البناء مجل. المستشفیات والمباني الصحیة).١٩٨٢. (مسعود، أحمد .٤
 المعاییر  (الصحیة المنشآت و للمستشفیات التصمیمیة المعاییر).٢٠١٤. (البناء و اإلسكان لبحوث القومي المركز .٥

 التنمیة و المرافق و اإلسكان وزارة :جمھوریة مصر العربیة. الثالثالجزء . )تطویر المباني القائمةالتصمیمیة ل
 .العمرانیة

 ). ٢٠١٩ ( مارس.Backer’s Hospital Reviewموقع   .٦
٧. -or-renovation-hospital/planning-strategic/com.beckershospitalreview.www://https

html.plan-the-with-get-construction-new. 


