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 :3-1الخمفية

المرافقة لمرعاية الصحية )أج  أي آي( مف الصعوبة تقييميا. لتمييز  العدوى تأثير التصميـ والبناء عمى 
المساىمات البيئية الى نسبة معدلة الخطر، مثؿ: عدوى الموقع الجراحية )أس أس آي(، ىو اكثر تحدي، 

ىناؾ عدد مف الممارسات واالرتباكات المتعمقة بالمريض. المتغيرات الثانوية مثؿ عد )احصاء( أف طالما 
 تستعمؿ كعالمة داللة.ما في اليواء او الماء ىي غالبا  روباتالميك

 :العدوى مخاطر 
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البناء كعامؿ خطر مستقؿ لالصابات المرافقة لمعدوى )أج أي آي( ىو غير واضح. لغرض معرفة 
التصميـ المثالي لصاالت العمميات لنقص حادثة اصابة الموقع الجراحي )أس أي آي(، الباحث سوؼ 

ت النظيفة فقط، وأية دراسة سوؼ تحتاج بشكؿ عممي اعداد كبيرة لكي تظير اختالفات يعتبر الجراحا
اجراءات نظيفة. رغـ ذلؾ نتائجو لـ  8000راجع البيانات الكثر مف  1970في سنة  4ىامة. ليدويؿ

تحمؿ بعض االسئمة عمى افضؿ تصميـ مطموب لتخفيض اصابة الموقع الجراحي. دراستيف حديثة 
يد تأثير البيئة التي تتضمف المسببات المرضية التنفسيُة واقترحت دروس تصميـ عممية مصممة بشكؿ ج

دراسة متالزمة التنفسية الحادة الشديدة  )سارز(، متضمنا فايروس ينقؿ اوليا بواسطة قطرات/ تماس، 
عمى االنتقاؿ  المدى، دراسة أـ. تيوبركموسس تعتبر التصاميـ البديمة لمسيطرة -ابراز اىمية الرذاذ القصير

 المحموؿ جوًا.
. اجرى دراسة سيطرة عمى الحالة في كوانكزو وصوؾ كونؾ، الصيف، اثناء وباء السارز في 5بو، واخروف

مستشفى. حاالت كانت عمى ردىات مع حاالت االنتشار الكبيرة  26ردىة في  124عمى  2003
المرافقة  العدوى ف بدوف تفشيات لمسارز، السيطرات كانت عمى الردىات مع حاالت سارز ادخموا ولك

لمرعاية الصحية )أج أي آي(. لقد وجدوا ستة عوامؿ خطرة عامة، اثناف منيا تأثر بالبناء: المسافة بيف 
( 0.12(. وتوفر غسيؿ او تغيير الوسائؿ لمموظفيف )أو 6.9متر )نسبة االحتماالت  1 >االسرة 

ايسكومبي وآخروف تحرى تأثير التيوية الطبيعية والميكانيكية ووجدوا في اقطار بمصادر محدودة، تيوية 
، عمى أية الشباؾ قد تكوف مفيدة لمنع انتشار السؿ. ىذا كاف دراسة باستعماؿ بديؿ ألـ. تيوبيركيولوسس

حاؿ، لقد ساعدت تعريؼ متطمبات الفضاء عند اعتبار التيوية الطبيعية في مناخات معينة. في اقطار 
 حيثما يكوف السؿ المقاـو لالدوية المتعددة شائع، التخطيط يجب اف يتضمف التيوية.

 المنع:
برا المصادر المحمية توصيات لتصميـ وبناء الرعاية الصحية يجب اف تعتمد عمى الخبرة والتطبيؽ، معت

والشروط البيئية، مع مراجعة البحوث العممية الحالية. العوامؿ الميمة تتضمف التصميـ، تيوية مكاف 
المريض و أعادة موقعو وموانع البناء المؤثرة لحماية مرضى سريع التأثر مف المسببات المرضية 

ؾ أوليًا مع تخفيض نوعية اليواء والتموث المحمولة جوًا. االخطار المتعمقة بعمؿ البناء/ الترميـ بشار 
البيئي مف الفطريات )مثاؿ: عتر اسبيرجيمس( او مع ماء مموث )مثاؿ عتر ليجيونيال(. المناطؽ المبنية 

 او المرممة حديثا يجب اف تنظؼ بشكؿ جيد قبؿ اف يسمح لممرضى فييا.
 وىي تتضمف: 1، 26قضايا التصميـ ممخصة في جدوؿ 
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 يواء، مثاؿ، تدفئة، تيوية، وانظمة تكييؼ اليواء.نوعية الماء وال -1
االثاث، مثاؿ، عدد المغاسؿ، تنسيب محطات الغسؿ اليدوية، مركبات )أدوية( لمنتجات النظافة  -2

اليدوية والمواد المرتبطة )صابوف، التدليؾ اليدوي أساسو كحوؿ العديـ الماء، مناشؼ ورقية، 
 مستحضر، ومواد مماثمة(.

 ومكاف التخمص مف النفايات.المواد الجارحة  -3
 سطوح، مثاؿ، بالطات سقفية، جدراف، دواليب، اغطية االرض واالثاث. -4
 غرؼ الخدمات، مثاؿ عمى ذلؾ، مموثة، نظيؼ، معالجة آلة. -5
 مناطؽ الخزف، متضمنا تجييزات العناية بالمريض واجيزة الوقاية الشخصية. -6
 وضع )مكاف( المريض وتصميـ الغرفة االساسي. -7
 :11و9وأنواع الغرفأعداد 

سرير عمى الردىة يجب اف  40وحدات او ردىات العناية بالمريض قد تكوف مزدحمة. الحد االعمى ىو 
التزداد بسبب المسافات الطويمة جدًا لمموظفيف لممشي. قد يكوف ىناؾ أكثر مف طفؿ رضيع واحد/ طفؿ 

اثناء الترميـ اليدؼ يجب اف يكوف  في ميد/ سرير. الزوار في اغمب االحياف يناموا مع المريض. لذا،
اكثر غرؼ باسرة اقؿ في كؿ واحدة. غرؼ ذات سرير لعزؿ المرضى المعديف يجب اف يكوف متوفر، 

 خاصة في اقطار حيث االمراض القابمة لالنتقاؿ مستوطنة.
 مساحة المختبر:

ية مع مجير، كؿ مستشفى يجب اف يكوف لدييا مختبر لدعـ تشخيص االمراض المعدية. غرفة  جانب
 طارد مركزي، واصباغ ىي الحد االدنى.

 وسائل النظافة اليدوية:
تدليؾ يدوي اساسو الكحوؿ )أي بي آج آر( ىي حرجة، خاصة اذا كانت اواني )طشوت( الغسؿ محدودة 
وامداد المياه مقطوع. يجب اف يكوف ىناؾ صيادلة كافيف لتدليؾ يدوي اساسو الكحوؿ )أي بي أج آر(، 

ئؿ، ومناشؼ ورقية الستعماؿ الموظفيف. االوعية المعاد استعماليا يجب اف تداـ، تنظؼ صابوف سا
 وبعدىا تمأل ثانية.
 الطوابق والسطوح:
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السطوح واالثاث تحتاج الى تنظيؼ وتطيير لمنع انتقاؿ التماس الغير مباشر. السطوح يجب اف تكوف 
وال سجاد. اليدؼ لمنع تجميع الرطوبة، ممساء لمسيولة في التنظيؼ، ىذا يعني ال خشب غير مصقوؿ 

 االحياء الدقيقة مف االفرازات واالبرازات والمواد الكيمياوية.
 :11ماء، كهرباء وتصريف مجاري

ماء الشرب يجب اف يسيطر عميو ويفحص بانتظاـ حوؿ النوعية ومستويات امينة مف المموثات. كؿ 
سيف. التواليتات وحوض غسؿ يجب اف تداـ وتنظؼ ردىة يجب اف يكوف لدييا تواليتات كافية لكال الجن

ساعة  24يوميا. الدوش يجب اف تكوف متوفرة. امداد الماء النظيؼ والكيرباء يجب اف يكوف متوفر 
.  باليـو

 :8-7التهوية ونوعية الهواء
التيوية الطبيعية عنونت في سياسة منظمة الصحة العالمية عمى السيطرة عمى اصابة السؿ في مؤسسات 

. أختيار نظاـ التيوية يجب اف يعتمد عمى تقييـ 2009لرعاية الصحية، أماكف التجمع وأىؿ البيت ا
المؤسسة واالعالـ بالشروط المناخية واالجتماعية االقتصادية المحمية. التفاصيؿ العممية لمتصميـ تمخص 

 اكف الرعاية الصحية.في دراسة منظمة الصحة العالمية، التيوية الطبيعية لمسيطرة عمى العدوى في ام
 معالجة االجيزة الطبية المستعممة وغير المستعممة:

المعالجة الصحيحة لالجيزة الطبية المستعممة وغير المستعممة تتطمب فصؿ )افتراؽ( االجراءات النظيفة 
 والقذرة. مناطؽ معينة )مخصصة( مطموبة، اضافة الى اجراءات تطيير وتنظيؼ جيدة.

الوريدية والحقف يجب اف يحدث في غرفة نظيفة منفصمة/ منطقة. االجراءات القذرة مثؿ تحضير السوائؿ 
 تنظيؼ مدفئة السرير )نونية السرير( القذرة( يجب اف تؤدى في غرفة اخرى.

 االدوات الطبية النظيفة يجب اف تخزف في لوكرات )دواليب( مغمقة او كابينات وليس عمى رفوؼ مفتوحة. 
اف يييئ بواسطة موظفيف مدربيف في المطبخ حيث كؿ السطوح ناعمة وتنظؼ غذاء المرضى يجب 

 بسيولة. الغذاء الحار يجب اف يستيمؾ فورًا او يبرد قبؿ الخزف.
الفراش ومالبس عمؿ الموظفيف تصبح مموثة ويجب اف تغسؿ في مؤسسة الرعاية الصحية.  ماليات

قذرة والنظيفة. المنسوجات الرطبة يجب اف تيوى ال مالياتوسائؿ المكوي مطموبة، اضافة الى الخزف لم
 وتجفؼ بالحرارة/ تكوى لمنع اعادة نمو االحياء الدقيقة.

لدييا توجييات تقنية لتقييـ انتاج النفايات، خمؽ خطط العمؿ الوطنية،  12منظمة الصحة العالمية )ىو(
 مستوى وطني.تعميمات تطوير ادارة نفاية الرعاية الصحية الوطنية، وقدرة بناء عمى 
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 اعتبارات المصدر:
 مصادر وسط الى  عالية:

التي يجب اف تؤخذ بنظر االعتبار لتخطيط الرعاية الصحية في اقطار ذات الدخؿ  13عوامؿ/ تطورات
 العالي والمتوسط تتضمف:

 .عدد العناية اليومية والمرضى الخارجيف سوؼ يزداد 
 لناحية االخرى، المرضى في المستشفيات المرضى سوؼ يبقوف بالمستشفيات لفترات اقصر. مف ا

 سوؼ يكونوف مرضى جدا ومعرضوف لالصابة وسوؼ يحتاجوف عناية اكثر وحماية اكثر.
  المريض قد يحتاج راحة وخصوصية ، عدد االجراءات التشخيصية سيزيد. لذا، في نياية اليـو

 اكثر.
  ،تحتاج اسرة ونقاالت أطوؿ، الصحية أماكف الرعاية الناس سيصبحوف اكبر واكثر بدانة. لذا

 اقداـ مربعة اكثر لمغرؼ، المداخؿ، االسرة، وطاوالت عمميات اكثر لالشخاص مف الوزف الثقيؿ.
مشاريع تنقية الماء لموحدات الخاصة، مثؿ غسؿ الكمية وردىات النقؿ )نقؿ االعضاء( تحتاج اف 

 دقيقة البيئية االخرى.تصاف بعناية لمنع نمو ليجيونيال، بسيدوموناس، عفف واالحياء ال
 المصادر العالية المستوى:
الصحية يجب اف تجيز بنسبة عالية مف غرؼ وحيدة السرير. أماكف الرعاية في األقطار عالية الدخؿ، 

ىذا يسمح بنوـ افضؿ، خصوصية اكثر، اقؿ ضوضاء، خفض انتقاؿ البكتريا والقدرة لمعزؿ/ اجراءات 
 زائدة لبيانات المريض الخاصة. وقائية، اخطاء دوائية اقؿ، وحماية
 تدخل فريق السيطرة عمى العدوى:

أنصح في البناء بوجوب التركيز االساسي لموظفي السيطرة ومنع العدوى )آي بي سي(. يجب اف يكوف 
 لدييـ فيـ واسع عف انتقاؿ المرض وخبرة متعمقة بالبناء والترميـ.

، العدوى ندسيف والمعمارييف )المصمميف( في منع معظـ االقطار لدييا عدـ او قميؿ مف التدريب لممي
وموظفي الرعاية الصحية لدييـ خبرة محددة مع تخطيط البناء. موظفي السيطرة ومنع العدوى )آي بي 

 سي( يمكف اف يعمموا كوصؿ بيف الموظفيف الطبيوف، مصمموف وميندسوف.
عدوى يفضموا. المناطؽ حيث اف اجتماعات لمتخطيط تأخذ وقت، لذا يحتاج موظفوا السيطرة ومنع ال

مساىمة السيطرة ومنع العدوى ميمة جدا حيث الكثير مف االجراءات تنفذ والمرضى عرضة لمعدوى 
)غرؼ العمميات والوالدة، وحدات العناية المركزة(، وكذلؾ حيث العديد مف المرضى متجمعوف )غرؼ 
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األولي ىي المفتاح الى منع التموث طوارئ( تدخؿ مع موظفي ادارة المؤسسة اثناء مرحمة التصميـ 
 والسيطرة عمى المحموؿ جوا والمحموؿ بالماء.

 نشاطات البناء والتصميم من قبل آي أف آي سي:
، مجموعة آي أؼ آي سي لالىتمامات الخاصة )سيج( "تصميـ، بناء وترميـ" أسست. ىدفيا 2007في 

االخر تزويد توصيات القطار ذات الدخؿ اف تمخص ممارسات جيدة لمتصميـ، البناء والترميـ، اليدؼ 
 المنخفض، الوسط والعالي.

 ."االساس: حتى مف المصادر المحدودة جدا، "ىذا ما يجب عممو كحد ادنى 
 .")المعيار: "ىذا ما انت يجب اف تيدؼ اليو في االقطار االقؿ غنى )ثروة 
 ."مثالي: "اذا عندؾ المصادر، ىذا ما انت يمكف اف تعمؿ 
  الممارسة االولية ترسؿ الى كؿ اعضاء مجموعة االىتمامات الخاصة )سيؾ( وكؿ توصيات

عضو يمكف اف يشترؾ في تحضير ومناقشة المسودات. النسخة النيائية مف التوصيات تراجع 
 بواسطة مجمس آي أؼ آي سي قبؿ النشر.

ذه النظرة. ىذا يزود مثاؿ لتوصيات مف مجموعة االىتماـ الخاصة )سيؾ( مستندة عمى ى 26،1جدوؿ 
الجدوؿ يفصؿ المبادئ لمردىة العامة. توصيات اضافية قد تكوف موجودة، عمى موقع ويب آي أؼ آي 

 سي: دبميو دبميو دبميو. ثيفيؾ. اورؾ.
 الخاتمة )استنتاج(:

نصيحة عمى تصميـ البناء، بناء، وترميـ ىو موضوع حرج لموظفي آي بي سي. األماكف المبنية بشكؿ 
تمكيف الموظفيف التباع تعميمات آي بي سي. المتطمبات الضرورية لوسيمة الرعاية الصحية جيد تحتاج ل

تتضمف تجييزات موثوقة ثابتة مف الكيرباء والماء النظيؼ، اعداد اسرة كافية وفراغ بيف االسرة، تيوية 
 يرىا.جيدة، وتصريؼ مياه كافي لممرضى، زوار وموظفيف، وسطوح يمكف تنظيفيا واذا احتاجت، تطي

 
 
 

 توصيات لتصميـ ردىة مستشفى عاـ 1،،1جدول 
 مثالي )نموذجي( قياسي أساس غرفة

سرير واحد لكؿ غرفة.  4سػػػريريف، حػػػد اعمػػػى اذا يجػػب اف يكػػوف لػػديؾ غػػػػػػػػػػػرؼ المػػػػػػػػػػػريض/ 
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نتػػػػػػوءات )ممحقػػػػػػات( 
كػػػؿ غرفػػػة يجػػػب اف 
تحتوي مغسمة لغسؿ 
اليد وفضاء لمقفازات 

 والمنازر

ردىػػػػات مػػػػع عػػػػدة اسػػػػرة، 
يجػػػػػػػب اف يكػػػػػػػوف لػػػػػػػديؾ 
بعػػػض النتػػػوءات، مثاليػػػا، 

واحػػػدة لتجميػػػع او غػػػرؼ 
عػػزؿ المرضػػى المعػػديف. 
كؿ غرفة يجب اف تكػوف 
مجيزة بتدليؾ يػد اساسػيا 

 االكحوؿ

اسػػػرة. يجػػػب اف يكػػػوف 
ىنػػػػػاؾ بعػػػػػض الغػػػػػرؼ 
الواحػػػػػػػػػػػػػػدة لممرضػػػػػػػػػػػػػػى 
المعػػػػػػػديف كػػػػػػػؿ سػػػػػػػرير 
يجػػػػػػب اف يجيػػػػػػز مػػػػػػع 
تػػػػػػػػػػػدليؾ يػػػػػػػػػػػد اساسػػػػػػػػػػػو 

 الكحوؿ

الغرفػػة يجػػب اف تكػػوف 
يػػػو الكفايػػػة كبيػػػرة بمػػػا ف

لتتسػػع لسػػريريف، الحػػد 
افػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد العائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة او 

 لمريض آخر.

غرؼ العزؿ لممرض 
 المعديف

الموصػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػو، مػػػػػػػػػػػػف 
المفضػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػع غسػػػػػػػػػػػؿ 
 داخمي وتواليت مفصوؿ

بعض الغػرؼ الواحػدة، 
مػػػػػػػػع غسػػػػػػػػؿ داخمػػػػػػػػي/ 

 دوش وتواليت

عمػػػى االقػػػؿ اثنػػػاف مػػػف 
ىػػػػذه الغػػػػرؼ يجػػػػب اف 
يكػػػػػػػػوف فييػػػػػػػػا تغيػػػػػػػػرات 

تغييػػػػػػػػػػر  12ىػػػػػػػػػػواء   
رؼ بالسػػػػػػػػػػػػػػػػػاعة وغػػػػػػػػػػػػػػػػػ

االنتظػػػػػار مػػػػػع ضػػػػػغط 
 سمبي

 حتى باكثر مف متريف يوصى بمتريف متر 1عمى االقؿ  مسافة بيف االسرة
تواليتات حسب الجنس  تواليتات عمى كؿ ردىة تواليتات المرضى

عمػػى كػػؿ ردىػػة، عمػػى 
االقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ تواليتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
منفصػػػػػػػػمة فػػػػػػػػي غرفػػػػػػػػة 

 واحدة

تواليتػػات منفصػػمة لكػػؿ 
 غرفة.

غسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ/ دوش/ 
مرحػػػػػػػػػػػػاض غػػػػػػػػػػػػرؼ 

لمردىػػػة بػػػدوش واحػػػد 
يجب اف تكوف كبيرة 

عمػػى االقػػؿ غسػػؿ واحػػد/ 
دوش أو حمػػاـ عمػػى كػػؿ 
 ردىة متحدة مع تواليت

غسػػػػػػػػؿ ممحػػػػػػػػؽ/ دوش 
لكػػػػػػؿ غرفػػػػػػة مػػػػػػريض، 
موصػػػػػػػى متحػػػػػػػدة مػػػػػػػع 

 تواليت

غسػػػػػػؿ ممحػػػػػػؽ/ دوش/ 
غرفػػػػػػػػػة تواليػػػػػػػػػت لكػػػػػػػػػؿ 

 غرفة مريض.
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كفايػػػػػػػة دوش فػػػػػػػراش 
 او بانيو

تواليتػػػػػات مفصػػػػػولة لكػػػػػؿ  تواليتات اخرى
مػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػػاؿ الرعايػػػػػػػػػػػػة 
الصحية )أج سػي دبميػو( 

 والزوار

تواليتػػػػػػػػػػػػػات مفصػػػػػػػػػػػػػولة 
حسػػػػػػب الجػػػػػػنس لكػػػػػػال 
مػػػػػػػػف عمػػػػػػػػار الرعايػػػػػػػػة 

 الصحية الزوار

تواليتػػػػػػػػػػػػػات مفصػػػػػػػػػػػػػولة 
حسب الجنس لكؿ مف 
عماؿ الرعاية الصػحية 

 والزوار
 

 مثالي )نموذجي( قياسي أساس غرفة
غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
الممرضػػػػات )عنايػػػػػة 
التحضػػػػػػير(. المػػػػػػواد 
الحػػػػػػػػػػػادة يجػػػػػػػػػػػب اف 
تجمػػػػع فػػػػي حاويػػػػات 

 تغمؽ.

عمػػػى االقػػػؿ غرفػػػة واحػػػدة 
لكػػال مػػف العمػػؿ النظيػػؼ 
والقػػػػػػػػػذر، نظػػػػػػػػػـ اقصػػػػػػػػػى 
مسافة بيف مناطؽ العمؿ 
القػػػػذر والنظيػػػػؼ تضػػػػمف 

 االنفصاؿ

غرفػػػػػػػة واحػػػػػػػدة لمعمػػػػػػػؿ 
النظيػػػػػػػػػػػػؼ )تحضػػػػػػػػػػػػير 
االدويػػة( وغرفػػة واحػػدة 
لمعمػػؿ القػػذر )تنظيػػؼ/ 
تطيير منتجات طبيػة، 
مػػػػػػػدافئ سػػػػػػػرير وربمػػػػػػػا 

 اآلالت(.
عمػػػى الردىػػػات الكبيػػػرة 

اكثػػػر قػػػد تكػػػوف غػػػرؼ 
ضػػػػػػػػػػػػػػػػػرورية لتقميػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 مسافات المشي

غرفػػػػػػػة واحػػػػػػػدة لمعمػػػػػػػؿ 
النظيػػػػػػػػػػػػؼ )تحضػػػػػػػػػػػػير 
ادويػػػػػة( وغرفػػػػػة واحػػػػػدة 
لمعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذر 
)تنظيػػػػػػػػػػػؼ(/ تطييػػػػػػػػػػػر 
المنتجػػػػػػػػػػػػات الطبيػػػػػػػػػػػػة، 
مدفئػػػػػػة السػػػػػػرير وربمػػػػػػا 

 اآلالت(.
عمػػػى الردىػػػات الكبيػػػرة 
غرؼ اكثر يوصى بيا 
لتقميػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافات 

 المشي.
غرفػػػػػػػػػػة واحػػػػػػػػػػدة لتنظػػػػػػػػػػيـ  غرؼ الممرضات

 العمؿ واالستراحات
غرفػػػػػػة واحػػػػػػدة لتنظػػػػػػيـ 
العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ وواحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة 

 لالستراحات

غرفػػػػػػة واحػػػػػػدة لتنظػػػػػػيـ 
العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ وواحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة 

 لالستراحات
معالجػػػػػػػػػػػػػة اطبػػػػػػػػػػػػػاء/ 

 غرؼ الفحص
عمػػػػػػػػػى االقػػػػػػػػػؿ غرفػػػػػػػػػة  محبذة غرفة واحدة

 واحدة
عمػػػػػػػػػى االقػػػػػػػػػؿ غرفػػػػػػػػػػة 

 واحدة
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يجػػػػػػػب اف يكػػػػػػػوف ىنػػػػػػػاؾ  غرفة نفايات
منطقػػػػػػػػػة خاصػػػػػػػػػة، مػػػػػػػػػف 
المفضػػػػػؿ خػػػػػارج الردىػػػػػة 

لنفايػػات وانتظارىػػا لخػػزف ا
وجمعيػػػػا. اكيػػػػاس النفايػػػػة 
يجػػػػػػػػػػب اف تحفػػػػػػػػػػظ فػػػػػػػػػػي 

 حاويات كبيرة لمجمع.

قػػػػػػد تػػػػػػدمج مػػػػػػع غرفػػػػػػة 
 لمعمؿ القذر.

غرفػػػػػػة خاصػػػػػػة واجػػػػػػدة 
 لخزف النفايات

مطػػػػػػػػبخ صػػػػػػػػغير مػػػػػػػػع   مطبخ
 مغسمة وثالجة

مطػػػػػػػػبخ صػػػػػػػػغير مػػػػػػػػع 
 مغسمة وثالجة

 

 

 

 مثالي )نموذجي( قياسي أساس غرفة
خػػػػػػػػػػػػػػػػػزف االجيػػػػػػػػػػػػػػػػػزة 

 النظيفةوالمنتجات 
عمى االقؿ غرفػة خػزف  

 واحدة عظيمة
عمى االقؿ غرفػة خػزف 

 واحدة عظيمة
اعػػػػػػػػػػػػػػػػػادة السػػػػػػػػػػػػػػػػػرير 
)بضػػػػػػػػػػػػػػػػػمف ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
تنظيػػػػػػػػػػػػػؼ الفػػػػػػػػػػػػػراش 

 وىيكؿ السرير(
، بطانيػػػػات، ماليػػػػات

مخػػػػدات ترسػػػػؿ الػػػػى 
 المكوى

اعػػػادة السػػػرير فػػػي غرفػػػة 
المػػػػػػػػػػريض ولػػػػػػػػػػيس فػػػػػػػػػػي 

 الممر

اعػػػػػػػػػادة السػػػػػػػػػرير فػػػػػػػػػي 
غرفػػة المػػريض او فػػػي 
غرفػػػػػػة محجػػػػػػوزة عمػػػػػػى 

 رضيةاال

اعػػػػػػػػػادة السػػػػػػػػػرير فػػػػػػػػػي 
غرفػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػريض او 

 مركزية

غرفػػػػػػػػػػػػػػػػػة التغييػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
لممػػػػوظفيف )اذا كػػػػاف 

مركزية او غرفة واحدة  
فقػػػػػػػػػط لمتغييػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػى 

مركزية او غرفة واحدة 
فقػػػػػػػػػط لمتغييػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػى 
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الػػػػػزي الرسػػػػػمي مػػػػػف 
 المستشفى(

 الردىة الردىة

غرفػػػػػػػػػػػػػػػػػة المكػػػػػػػػػػػػػػػػػوى 
 والتدبير المنزلي

عوامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ التنظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 
والتطييػػػر المنفصػػػػمة فػػػػي 

 بعض المنطقة.
 اكياس لمكوي القذر

غرفػػػػػػػػػػػة واحػػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػػع 
مغسػػػػػػػػػػػػؿ، مطيػػػػػػػػػػػػرات، 
مػػػػػػواد تنظيػػػػػػؼ وعربػػػػػػة 

 تنظيؼ
 اكياس لمكوي القذر

غرفػػػػػػػػػػػة واحػػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػػع 
مغسػػػػػػػػػػػمة/ مطيػػػػػػػػػػػرات، 
مػػػػػػواد تنظيػػػػػػؼ وعربػػػػػػة 

 تنظيؼ.
 اكياس لمكوي القذر
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