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  لتقييم االستدامة نظاما ليكونتقييم المستشفيات الخضراء ل المصري نظامالتطوير 

  النجار، محمود فتحي أحمد  فيمعاذ أحمد عبد هللا،  سالمة مصط
  

  جامعة بنها –كلية الهندسة بشبرا  –قسم الهندسة المعمارية 
 

 
  : الملخص

 مباني الرعاية الصحيةتقييم  أنظمةهو واحد من  النظام المصري لتقييم المستشفيات الخضراء
ستدامة في مختلف الدول، يحتوي هذا النظام على مجموعة من االتصدرها المؤسسات المعنية بقضية  التي

ويعتبر هذا  ،مباني الرعاية الصحية الخضراء في مصرالتي من خاللها يمكن تقييم  ةساسياأل البنود
وهذا النظام قد يحتاج لمجموعة من المراجعات خالل الفترة القادمة ، ول في هذا الشأناالهو  صداراإل

 إمكانيةدراسة  إلىيهدف هذا البحث ف ونتيجة لالرتباط الكبير بين قضايا االستدامة والعمارة الخضراء
تطوير النظام المصري ليكون نظاما لتقييم االستدامة بكشل كامل في مباني الرعاية الصحية وليس 

ستدامة بشكل عام في مباني االوذلك عن طريق دراسة مفهوم ومتطلبات الخضراء فحسب  المستشفيات
ثم دراسة نظام التقييم المصري ستدامة في تلك المباني، لال ةساسياألالرعاية الصحية، ثم تحديد العناصر 

من زاوية الصحية  الجديد، لتحديد مدى شموله لكافة العناصر والبنود المطلوب توافرها لتقييم مباني الرعاية
، وهل البنود الحالية كافية لتقييم االستدامة؟ أم يحتاج النظام المصري إلى إضافة بعض البنود أو االستدامة

ليتحول من نظام  ؟المجاالت واالضافات المطلوب دعم النظام المصري بهاالمعايير التي تنقصه، وما هي 
  .ستدامة في مباني الرعاية الصحيةلتقييم المستشفيات الخضراء إلى نظام لتقييم اال

  
ستدامة ككل االأنه يمكن تطوير النظام المصري للتقييم ليكون نظاما لتقييم  إلىوقد انتهي البحث  

  .قتصاديةاالجتماعية واالستدامة االت االوليس المباني الخضراء فقط وذلك عن طريق إضافة بعض مج
  
  

  الكلمات المفتاحية
 )نظم التقييم  –مباني الرعاية الصحية  – المستشفيات – لخضراءالمباني ا – ستدامةاال (

  
  
  
  



- ٢ - 
 

  المقدمة-١

في المباني،  الفكر األخضرأصدرت العديد من الدول والمنظمات المهتمة بشئون البيئة نظما لتقييم 
 الفكر االخضر منأداة لقياس مدى نجاح المبنى في تحقيق  إلىيحتاج  هذا الفكروذلك باعتبار أن تحقيق 

وذلك كجزء من محاوالت الدول لتحقيق ما يعرف بالتنمية المستدامة، وذلك باعتبار أن فكر العمارة ، عدمه
الخضراء هو جزء من فكر االستدامة بشكل عام، وتسعى مصر لتحقيق التنمية المستدامة من خالل رؤية 

ما يعرف  ٢٠٠٩وكذلك تشكل في مصر عام الصادرة عن مجلس الوزراء المصري،  [18] ٢٠٣٠مصر 
والذي بدوره أصدر نظام تقييم الهرم االخضر للمباني، كأول نظام  [19]بالمجلس المصري للبناء االخضر 

  .تقييم للمباني الخضراء في مصر
  

معينة من  أنواعحتى أصبح البعض منها يختص بتقييم  تقييم المباني الخضراءتطورت نظم 
في مباني  الفكر األخضرة الصحية، فهناك عدة نظم لتقييم هي مباني الرعاي األنواعالمباني، أحد هذه 

من ) ٢٠١٩يناير (الرعاية الصحية صدرت خالل العقدين الماضيين، واحد من هذه النظم صدر في مصر 
   .اإلسكان والبناءخالل المركز القومي لبحوث 

  
 المشكلة البحثية  ١- ١

 
اليزال في  الذيو األول صداراإلهو من نظام تقييم المستشفيات الخضراء  صداراإل يعتبرهذا

للمراجعات والتحديثات على فترات زمنية  –كغيره من األنظمة  – ، وسيخضعمبدئية لالستخداممرحلة 
والمشكلة أن هذا النظام ركز على تقييم الفكر االخضر في مباني الرعاية الصحية دون االستدامة، مختلفة، 

أ منها، لذا فإن تطوير نظام التقييم المصري يمكن أن يسير على الرغم من أن الفكر األخضر جزء ال يتجز
في اتجاه التوسع ليكون نظاما شامال لتقييم االستدامة ككل في مباني الرعاية الصحية وليس الفكر األخضر 

  .فقط
  

  هدف البحث  ٢-١
  

ا إمكانية تطوير النظام المصري لتقييم المستشفيات الخضراء ليكون نظامدراسة  إلىيهدف البحث 
  .متكامال لتقييم االستدامة في مباني الرعاية الصحية

    
 البحث أهمية ٣- ١

 
وتحقيق  قليمي والعالمي لتحقيق التنمية المستدامةااليأتي البحث متماشيا وداعما للتوجه المحلي و

ت تحقيقها العمارة بشكل عام ومباني الرعاية الصحية بشكل االمن أحد مج التي، و٢٠٣٠رؤية مصر 
نظام لتقييم مباني الرعاية الصحية الخضراء، والذي  إصدار إلىالذي دفع الدولة المصرية  األمرخاص، 

النظام المصري في هذا  تطويريجب أن يكون نظاما شامال ومتكامال، وفي هذا السياق سيحاول البحث 
   .اتجاه االستدامة

 
 منهج البحث    ٤- ١

  
ن البحث يجب أوال معرفة كيف يمكن تحقيق ستقرائي، فلتحقيق الهدف مااليعتمد البحث على المنهج 

االستدامة بشكل كامل في مباني الرعاية الصحية، ثم دراسة نظام تقييم المستشفيات الخضراء المصري 
لمعرفة ما هي البنود ومعايير التقييم الموجودة فيه، ومن ثم يمكن تحديد المجاالت والمعايير المطلوب 

  .يكون نظام لتقييم االستدامةتطويرها واضافتها للنظام المصري ل
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 خلفية نظرية عن استدامة مباني الرعاية الصحية - ٢

 
كيفية تحقيق االستدامة في مباني الرعاية الصحية، حتى يمكن تحديد سيتم خالل هذا الجزء دراسة 

وير البنود والعناصر الالزمة لتقييم االستدامة فيها، وبالتالي يمكن استخدام تلك البنود والعناصر في تط
  .النظام المصري لتقييم المستشفيات الخضرء ليصبح نظاما لتقييم االستدامة

  
   مفهوم االستدامة  ١- ٢

  
ن اال أي To hold upلها أصول التينية بمعنى  التيو  (Sustainer) تعتبر كلمة ناد م فلاالس  س

ة ة االنجليزي ي اللغ تدامة ف ة االس ل كلم ق سهي أص ن طري فل ع ن أس يد م المجتمع يش ت ، ف ي الوق اكنيه ف
د تمت  [20]غريقياالوالمستقبل حسب المفهوم  الحالي ارة، ولق ى اإلش المي اال إل ؤتمر الع ي الم تدامة ف س

ياغة  م ص د ت ة، وق ة والبيئ ا االللتنمي ى أنه تدامة عل ى (س أثير عل ر دون الت ي الحاض اس ف ات الن د حاج س
ة وخالل المؤتم) جيال القادمة لسد احتياجاتهم في المستقبلاال ر تمت الموافقة على بعض التعريفات الخاص

   [13] :ستدامة وهياالب
 

 Sustain :يواصل أو يبقىةدعم يمد بالحيا ،.  
 Sustenance : الحياة أو القوت أو الغذاء إعطاءهي عملية.  
 Sustainable :فة إل ي ص اءه ئ  عط ي الش ذا يبق العون وبه زود ب ذاء والت ة والغ دعم والراح ال

  .حياة ويستمر ويطول عمرهالمدعوم على قيد ال
  
  

 ستدامةاالعناصر  ٢- ٢
  

ستدامة والتنمية دوما ما تكون مفتاح االلعل تلك العالقة الثالثية الشهيرة والموجودة في معظم بحوث 
 التيهي العناصر الرئيسية ) قتصاداال –البيئة  –المجتمع (ستدامة، االبحث في مجال  أي إلىالدخول 

  .١كما هو موضح بالشكل رقم   [16]ستدامةاالتكون منظومة 
 

 )٢٠٠٤ محسن: (المصدر  –) االقتصاد –البيئة  –المجتمع (عناصر االستدامة  – ١الشكل  
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ي  ابقة ه ة الس ر الثالث ك العناص ق  دواتاالإن تل ا تحقي ن خالله ن م ي يمك تدامة، االالت س
ر  ق االتعتب ر تحقي ن عناص ر م م عنص ي أول وأه ة ه تدامة البيئي تدامة، إذ االس ي  أنس ة ه البيئ
ار ه، و اإلط ن خالل اه م ير الحي ذي تس ي  أيال ر ف يتغي ر ف ي تغي ة يعن ل البيئ اه كك ا [5] الحي ، أم

تدامة اال د االس الل العق ور خ ي الظه ا ف دأ مفهومه ة فب رين االجتماعي رن العش ن الق ر م د  [4]خي فبع
ام  و ع ؤتمر كيوت اخ،  ١٩٩٧م ر المن ق بتغي دثوالمتعل وم  ح ر لمفه ي النظ ذري ف ر ج تغيي

تدامةاال ت ، س دوتمثل م  أح ؤتمرأه داف الم كالت  أه ة المش ي معالج ة كعاالف ي جتماعي ام ف ر ه نص
وق و ن الحق ة م ى مجموع دت عل ة، وأك ق التنمي رض االتحقي ر والم ة الفق ل معالج ات مث حتياج

توى  ى مس ز، وعل تدامة االوالتميي ادية االس دقتص ا فق ى أنه ة "عرفت عل ى تلبي ة عل درة المؤسس ق
ة ى تلبي درتها عل اس بق ة دون المس ي المؤسس رين ف ر المباش رين وغي تفيدين المباش ات المس  احتياج

  .[6]"احتياجات المستفيدين المستقبليين أيضا

 

 ستدامةاالوعالقتها ب العمارة الخضراء ٣- ٢

دول  ن ال د م ت العدي ىاتجه ز  إل راء لتعزي ارة الخض اء، االالعم اع البن ي قط تدامة ف س
الم  هد الع اويش ق  حالي ى تحقي ل عل ي تعم راء الت اني الخض ال المب ي مج ورة ف تدامةاالث ، وإن [7] س

ارة بم ف العم طلح وص راء (ص واد ) Greenالخض وارد والم درا للم بح مص ا تص ي أنه يعن
ى  د عل راء تؤك اني الخض ي أن المب ذا يعن تهلكة، وه ارة مس ون العم ن أن تك دال م اه ب ة والمي والطاق

تخدام اال ة واالس ديق للبيئ حة والص ر ص تخدام االكث اءة واالس ر كف ي االكث ب لالراض ل تخري ق
وارد ة والم اه والطاق روالمي ا ، وتع ى أنه راء عل ارة الخض ة"ف العم ع البيئ ة م ارة المتوافق  العم

ى ا دف إل ي ته ن والت د م ارلح ة، و اآلث تخدام الطاق اءة اس ق كف لبية، وتحقي تخدام االالس ل االس مث
ددة، و ة المتج ادر الطاق ع االلمص ف الموق وارد، وتكي واد والم تخادم الم ادة اس ال وإع تخدام الفع س

روف ا ع الظ وفير ام ة وت تخدمينلمناخي ة للمس ارة [11]"لراح ة العم ح عالق ف يوض ذا التعري ، ه
راء ب راء االالخض ارة الخض ح أن العم ث يتض تدامة، حي ق س ى تحقي ر عل كل كبي ز بش ترك

ق  تم بتحقي ا ته ادية، ولكنه ة أو االقتص تدامة االجتماعي ا االس ل أيض ي ال تغف ة، وه تدامة البيئي االس
وح ر وض كل أكث ة بش داف البيئي ث أن ااأله تم حي ا ته ى ه اظ عل واد بالحف اه والم ة والمي الطاق

  .ستدامة ككلاالجزء من منظومة تحقيق  تمثلالعمارة الخضراء  أن أي، رضاالو

  

 استدامة مباني الرعاية الصحية  ٤- ٢

حية ة الص اني الرعاي ر مب ل،  تعتب الج والعم كن والع ي للس ائف، فه ة الوظ اني مركب مب
را  ادونظ ى التكنولو إلعتم ديث عل ب الح رون أن الط رى الكثي ر، في كل كبي ة بش ا الميكانيكي جي

ات  ع متطلب ارض م ة تتع حية الحديث ة الص اني الرعاي تدامةاالمب ك  ،[10] س ع ذل إنم تدامة اال ف س
ن  ا ال يمك ا حتمي ا عالمي بحث توجه هأص وارد، إغفال ة والم ة والطاق ى البيئ اظ عل ط للحف ت فق ، ليس

ق  ن تحقي حاالولك ة الص اني الرعاي ي مب تدامة ف ى عس درة المرض ن ق زز م ى ية يع فاء االل ستش
ل، ف كل أفض ه بش اوز  األمروالنقاه اداأليتج د  بع حية، ويمت ة الص اني الرعاي ي مب ط ف ة فق ىالبيئي  إل

ة  تدامة االعالق انبس ق  اإلنس تدامة االوتحقي را االس حية نظ ة الص اني الرعاي ي مب ة ف ة جتماعي الراح
الج ة الع ن منظوم زء م ريض ج ية للم ي النفس عها  والت ب وض اراالبيج ير [10]عتب ، وتش

ه  ى أن دريات إل ل التق يش الجي ع أن يع ن المتوق اليم ادم  الح ل الق ابق والجي ل الس ن الجي ل م را أق عم
ل  ن الجي ل م را أق يعيش عم اليس حبت  الح ي أص ة الت ناعية المغلق ة الص بب البيئ ك بس ذا وذل وهك

تلز ذي يس ر ال ان، األم اة اإلنس ن حي ي م ب االساس كل الجان ة تش ان والبيئ اة اإلنس ط حي ر نم م تغيي
 .[3] التي يؤدي فيها أنشطته إلى بيئة أكثر استدامة وصحة
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 .ستدامة في مباني الرعاية الصحيةاالمتطلبات وعناصر  ٥- ٢

ق  ر االتتحق ة عناص الل ثالث ن خ تدامة م ة (س ع  –البيئ اداال –المجتم ق )قتص ، ولتحقي
ب أن اال حية يج ة الص اني الرعاي ي مب تدامة ف ن س ة، ولك اور الثالث ك المح الل تل ن خ ا م ق أيض تحق

ر  ل عنص ة ك بة أهمي ي نس ا ه ا، وم ر منه ل عنص بي لك وزن النس و ال ا ه ىم ة اال إل ي منظوم ر ف خ
حية ة الص اني الرعاي تدامة مب ات  ؟ اس دى الدراس ي إح امالتف ت ع د   [9] ٢٠١٣ ي اجري م التأكي وت

ة  ي دراس ا ف رىعليه ام  أخ ة[12] ٢٠١٦ع ق مجموع ن طري احثين وب ع ن الب راء االم تعانة بخب س
يط و ميم وتخط فيات،  إدارةتص ح المستش زء اتض رأن الج ق  األكب ن تحقي ب أن االم تدامة يج س

ق  ا تحقي م يتبعه ة، ث رتبط بالبيئ تدامة االي ة واالس م االجتماعي كل رق ح الش ك، ويوض د ذل ادية بع قتص
ر  ٢ ق عناص ب تحقي داالنس حية، وق ة الص اني الرعاي ي مب تدامة ف ن  س ب م ك النس د تل م تحدي ت

ا  ابق ذكرهم تين الس الل الدراس انخ دة،  واللت ة والجدي فيات القائم ن المستش ة م ى مجموع ا عل أجريت
ى  ت عل اسوقام ايير  أس ن المع ة م ى مجموع وي عل يم يحت ام للتقي ينظ ر  الت يس عناص تدامة االتق س

ة  ة (الثالث ع  –البيئ اداال –المجتم ة) قتص ددة وقابل ايير مح ك المع اس  تل ك للقي ر تل يتم ذك وس
  .المعايير خالل البحث الحقا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ستدامة البيئية في مباني الرعاية الصحية اال ١-٥-٢

حة  ة الص ير منظم ةتش ام  الدولي ادر ع ا الص ي دليله ه   – [14] ٢٠١٧ف اول في ذي تتن وال
ق ة تحقي ة اال كيفي تدامة البيئي حية  س ة الص اني الرعاي ي مب ى أن –ف راءا إل ةت اج تدامة البيئي  االس

وهر  حى، وأن ج ام الص اءة النظ ن كف زز م تدامةتع ة االس ق ب البيئي ة يتعل حة العام ر بالص كل كبي ش
ان ق لالنس ة، ولتحقي تدامة البيئي ة و االس تم معالج ب أن ي حية يج ة الص اني الرعاي ي مب ة ف  إدارةكامل

ا و ة منه ة الناتج ات البيئي ة الملوث يكاف ى ا الت لبي عل كل س ؤثر بش ددتها ت د ح ة وق ة الخارجي لبيئ
حة  ة الص ةمنظم اط  [14] الدولي ة نق ي خمس م ف دول رق حة بالج ك  ، ١موض ن تل ار م ل معي ولك

 )Capolongo 2016: ( المصدر  –نسب تحقيق عناصر االستدامة في مباني الرعاية الصحية  ٢الشكل  
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ن  ة يمك االت فرعي دة مج اك ع ذلك فهن ة، ك تدامة البيئي ق االس ة تحقي ن جمل بة م ة نس ايير الخمس المع
  .من خاللها تحقيق المعيار، ولكل مجال منهم نسبة من المعيار

  

  بيئية في مباني الرعاية الصحية ستدامة الاالت تحقيق االمعايير ومج ١ل جدو
  )Capolongo 2016 - Buffoli 2013(المصدر 

  ستدامة البيئية في مباني الرعاية الصحية اال

  المعيار
من  نسبة المعيار

  ستدامة البيئية اال
  ت تحقيق المعياراالمج

نسبة المجال من 
  المعيار

 Wasteالنفايات  إدارة
Management  

١٢%  
  %٦٠  مخلفات البناء

  %٣٠  المخلفات الطبية
  %١٠  اعادة تدوير النفايات

  نظام الصرف الصحي 
Waste Water  

٣%  
  %٧٠  فصل صرف السوائل الخطرة

  %٣٠  المعالجات الكميائية لالدوية السامة

  نبعاثاتاالتقليل 
 Gasالكربونية 

Emission Reduction  
٧١%  

  %٥٤  قةتوفير الطا
  %١٧  تقنيات العمارة الخضراء

  %١٧  استخدام الطاقة البديلة والمتجددة
  %٦  النقل المستدام

  %٦  استخدام المواد المستدامة
الحد من المركبات 

  الكيميائية السامة
 Toxic Chemicals  

٢%  
  %٢٠  استخدام مواد كميائية صديقة للبيئة

  %٨٠  ةمن المركبات السام األمنالتخلص 

  ترشيد استهالك المياه 
Water Consumption  ١٢%  

  %٢٠  اعادة تدوير المياه
  %٥٠  جودة التركيبات

  %٣٠  الصحية الصديقة للبيئة األجهزة
  %١٠٠  المجموع

  

ي  ب ف ن يرغ ل م ا ك ى تحقيقه ل عل ب أن يعم ي يج االت الت ابق المج دول الس ي الج ر ف يظه
ن  ي أي م ة ف تدامة البيئي ق االس دول تحقي ي الج اك ف حية، فهن ة الص اني الرعاي ق  ١٥مب اال لتحقي مج

ي  ق ف االت يتحق ك المج ض تل حة، بع ية الموض ة االساس ايير الخمس الل المع ن خ ة م تدامة البيئي االس
ل  ميم مث ة التص ة (مرحل وفير الطاق راء  –ت ارة الخض ات العم تدام   –تقني ل المس وفير  –النق ت

ددة ة المتج در الطاق تخدام ال – مص تدامةاس واد المس ب أن ) م ذي يج اري ال أتي دور المعم ا ي فهن
ق  ق تحقي ى طري ميم عل ع التص ن أن يض ى يمك ا حت ة تحقيقه دا وكيفي االت جي ك المج م تل ي ويفه يع

ل ذ مث ق بالتنفي االت تتعل ن المج ة م ا مجموع اك أيض ة، وهن تدامة البيئي اء ( االس ات البن ودة  -مخلف ج
ات  ديق –التركيب حية الص زة الص ة االجه تدامة –ة للبيئ واد المس ض )الم اك بع ا أن هن ، كم

ل  غيل مث ي التش ق ف ب أن تتحق االت يج ات (المج دوير النفاي ادة ت ة  –اع ة لألدوي ات الكميائي المعالج
امة  امة  –الس ات الس ن المركب ن م تخلص األم اه –ال دوير المي ادة ت ق )اع ئولية تحقي إن مس ذا ف ، ل

  . اطراف، يجب أن يعملوا معا لنجاح تلك المنظومة االستدامة هي مسئولية مشتركة بين عدة
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  جتماعية  في مباني الرعاية الصحية االستدامة اال ٢-٥-٢

اوز  تدامة يتج اداألإن المفهوم الحديث للعمارة المس تهالك  بع اءة اس ي كف ة ف ة المتمثل ة المادي البيئي
ت تم بالمس بحت ته ل أص ره، ب بق ذك هالطاقة و مواد البناء وخالفه مما س ائي ذات رة ، خدم النه بحت فك وأص

اة  التيالتصميم المستدام تدور حول ايجاد الحلول  رار االدون  (Quality of life)تزيد من جودة الحي ض
تقبل وع  [10]بالمس بب تن وم بس ذا المفه ق ه رة لتحقي ة كبي ديها فرص حية ل ة الص اني الرعاي ان مب ذا ف ، له

ان العالج ال يجب مستخدمي ذلك النوع من المباني وكذلك بسبب  ث أن مك اني، حي ك المب طبيعة وظيفة تل
ق ب ذه االأن يعل حة، ه تعادة الص ة الس و بيئ ل ه اس، ب ه الن ر من ر ينف ان للخط ان كمك ه االذه ار تواج فك

ةالرعاية الصحية بهذا المفهوم، فال يمارسوا  األطباءإذ أن  ،[2]األطباءبانتقادات شديدة من  ة  أنظم الرعاي
كل اال إصالحالت، هدفها هو آلامثل  اإلنسانتتعامل مع الصحية الحديثة  ل بش ا للعم ة واعادته زاء التالف ج

ك ، الميكانيكية نظمةاأل، كما لو كان الشخص مجموعة من  [10]سليم ق تل تم تحقي الل االوي ن خ تدامة م س
ايير  ة مع يثالث م   [12] ةأساس دول رق حة بالج تد٢موض ن االس ار م ل معي بة ك دول نس مل الج امة ، ويش

ال  ل مج بة ك ار ونس االجتماعية ككل، ويوضح أيضا المجاالت الفرعية التي يمكن من خاللها تحقيق المعي
  .منها إلى المعيار

 

  جتماعية في مباني الرعاية الصحيةاالستدامة االت تحقيق االمعايير ومج ٢جدول 
  )Capolongo 2016 - Buffoli 2013(المصدر 

  الرعاية الصحيةجتماعية في مباني االستدامة اال

  ت من المعياراالنسبة المج  ت تحقيق المعياراالمج  نسبة المعيار  المعيار

 اآلدمية
Humanization  ٢٠%  

  %٣٧  والسالمة األمن
  %٣٧  جتماعيةاالالجوانب 

  %١٣  الرضا
  %١٣  تعزيز الصحة

  الراحة
Comfort  

٦٠%  

  %٤٢  الطبيعية اإلضاءة
  %٢٥  الراحة الحرارية

  %٢٥  ة الهواءجود
  %٨  الصوتيات

التوزيع  
Distribution  ٢٠%  

  %٣٧  المسارات
  %٣٧  مرونة الفراغات

  %١٣  ستشفاءاالكتل 
  %١٣  األطباءغرف 

  %١٠٠  المجموع

  

م  ن الجدول رق م ١استكماال لما ذكر ع ابق رق ح الجدول الس ن  ٢، فيوض ن م ي يمك االت الت المج
حيةخاللها تحقيق االستدامة االجت ة الص اني الرعاي ي مب ة ف ي  ماعي ال ١٢وه ا أن مج ظ هن ن المالح ، ولك

ة  اءة والراح ي االض تحكم ف ن ي و م ه ه مم، إذ أن اري المص ل المعم ميم عم ن ص ي م االت ه م المج معظ
ر  ع العناص ن توزي ا ع ئول أيض ه مس ا أن ميمية، كم الحرارية والتهوية والصوتيات من خالل الحلول التص

ى ال دنا الوظيفية في مبن ارات، فعن وح للمس ة للفراغات ووض ق مرون ى يجب أن تحق حية والت ة الص رعاي
  .يحقق المعماري تلك المجاالت فهو بذلك يعمل على تحقيق االستدامة االجتماعية
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  قتصادية  في مباني الرعاية الصحية االستدامة اال ٣-٥-٢

حة  ة الص ير منظم ةتش ى الدولي تدامة االأن  إل اديةاالس ي  قتص ق  ةأنظمف حية تتعل ة الص الرعاي
ام Fundingبالتمويل  ام ع ا ع ر له ع  ٢٠٠٧، ففي تقري د يجم حي الجي ل الص ام التموي ى أن نظ أكدت عل
وال تمكن  األم ى ي ة حت رادالالزم دفع  األف كالت ال ن مش ة م حية المحمي دمات الص ى الخ ول عل ن الحص م

اون  ٢٠١٣في عام ، و[8] على الخدمة للحصول ة قاالفتحت منظمة التع ادي والتنمي اش  OECDتص النق
ا  ة تحقيقه اك، [1]حول الرعاية الصحية المستدامة، ونظمت عدة ورش عمل حول كيفي ة  هن  تاالمجثالث

ح تدامة توض اديا  اس حية اقتص ة الص ي الرعاي ي  األداء(وه  األداء –داري اال األداء –الطب
  .٣موضحة بالجدول رقم  [12])التكنولوجي

  

  قتصادية في مباني الرعاية الصحيةاالستدامة االت تحقيق االمعايير ومج ٣جدول 
   )Capolongo 2016 - Buffoli 2013(المصدر 

  قتصادية في مباني الرعاية الصحيةاالستدامة اال

  ت تحقيق المعياراالمج  نسبة المعيار  المعيار
ت من االنسبة المج

  المعيار
 Clinicalالطبي  األداء

Performance  ١٠%  
  %٣٤  فحة العدوىاجراءات مكا

  %٦٦  الجانبية لألدوية اآلثارالحد من 

 Managerialداري اال األداء
Performance  ٤٥%  

  %٥٠  مؤهالت وخبرات فريق العمل
  %٢٥  جودة بيئة العمل

  %٢٥  اإلداريةرقمنة المعلومات 
 التكنولوجي  األداء

Technological Performance  ٤٥%  
  %٥٠  حيوياستخدام تكنولوجيا الطب ال

  %٥٠ استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات
  %١٠٠  المجموع

  

حية،  ة الص اني الرعاي ي مب ادية ف تدامة االقتص ق االس االت تحقي ابق مج دول الس ح الج يتض
ر  ه وتظه م  ٧في ابق رق دول الس س الج ى عك ادية، فعل تدامة االقتص ق االس االت لتحقي ذي  ٢مج وال

ق االس ن تحقي ر م زء كبي ر أن ج ا أظه ر هن اري، يظه ل المعم ميم عم ن ص ي م ة ه تدامة االجتماعي
حية،  ة الص ى الرعاي غيل مبن ى تش د عل ادية يعتم تدامة االقتص ق االس ن تحقي ر م زء األكب أن الج
ق  توى الفري ى مس ي أو عل ق الطب توى الفري ى مس غيل، عل دء التش د ب يم األداء بع ا تق ايير هن فالمع

  .مية والتكنولوجية للمبنىاإلداري وكذلك على مستوى اإلدارة الرق

 

 ستدامة في مباني الرعاية الصحيةاالخالصة عناصر تحقيق  ٦- ٢

ق  ة تحقي ابق كيفي زء الس ي الج ث ف تعرض البح تدامة االاس ةبس ا المختلف ة ( مجاالته  –البيئي
ة اال اديةاال –جتماعي م ) قتص دول رق ح الج حية، ويوض ة الص اني الرعاي ي مب ر  ٤ف ل العناص مجم

  .ستدامة الكاملة في مباني الرعاية الصحيةاالالالزمة لتحقيق 

  

  

  

  

  



- ٩ - 
 

  ستدامة في مباني الرعاية الصحية االت تحقيق االعناصر ومعايير ومج ٤جدول 
   )Capolongo 2016 - Buffoli 2013(المصدر 

  المعاييرت تحقيق االمج  ةساسياأل المعايير  ستدامةاالعناصر 

ستدامة البيئية في مباني الرعاية اال
  الصحية

  

٥٩%  

 Wasteالنفايات  إدارة
Management  

  مخلفات البناء
  المخلفات الطبية

  اعادة تدوير النفايات
  نظام الصرف الصحي 

Waste Water  
  فصل صرف السوائل الخطرة

  المعالجات الكميائية لالدوية السامة

  نبعاثاتاالتقليل 
 Gas Emissionالكربونية 

Reduction  

  توفير الطاقة
  العمارة الخضراء تقنيات

  استخدام الطاقة البديلة والمتجددة
  النقل المستدام

  استخدام المواد المستدامة
  الحد من المركبات الكيميائية السامة

 Toxic Chemicals  
  استخدام مواد كميائية صديقة للبيئة

  من المركبات السامة األمنالتخلص 

  ترشيد استهالك المياه 
Water Consumption  

  اعادة تدوير المياه
  جودة التركيبات

  الصحية الصديقة للبيئة األجهزة

جتماعية في مباني االستدامة اال
  الرعاية الصحية 

  

٢٧%  

  Humanization اآلدمية

  والسالمة األمن
  جتماعيةاالالجوانب 

  الرضا
  تعزيز الصحة

  الراحة
Comfort  

  الطبيعية اإلضاءة
  الحراريةالراحة 

  جودة الهواء
  الصوتيات

  Distributionالتوزيع  

  المسارات
  مرونة الفراغات

  ستشفاءاالكتل 
  األطباءغرف 

قتصادية في مباني االستدامة اال
  الرعاية الصحية

  

١٤%  

 Clinicalالطبي  األداء
Performance  

  اجراءات مكافحة العدوى
  دويةالجانبية لأل اآلثارالحد من 

 Managerialداري اال األداء
Performance  

  مؤهالت وخبرات فريق العمل
  جودة بيئة العمل

  اإلداريةرقمنة المعلومات 
 Technological التكنولوجي  األداء

Performance  
  استخدام تكنولوجيا الطب الحيوي

 استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات

اني الجدول السابق يجمع ويوض ي مب تدامة ف ق االس ن تحقي ح جميع المجاالت التي من خاللها يمك
بعض، الرعاية الصحية،  ها ال ى تلك المجاالت التي تحقق االستدامة هي مجاالت متكاملة و تخدم بعض فعل

أن سبيل المثال ال يجب أن يتم تحقيق أحد المجاالت المذكورة في الجدول بالتأثير سلبا  ر، ك ال آخ ى مج عل
ة ب ة الحراري ق الراح تم تحقي ة ي ة للتهوي ائل الميكانيكي تخدام الوس ثال باس ارض م ي تع ار والت ل معي تقلي

يؤثر توفير الطاقة على جودة البيئة الداخلية ف لعكسانبعاثات الكربونية وترشيد والحفاظ على الطاقة، أو اال
ق إلذا ف راحة،وال ي تحقي ه ف دى نجاح ى م ن نجاح أي مبنى للرعاية الصحية في تحقيق االستدامة يعتمد عل

ي أحدها، التكامل بين جميع تلك المجا اخالت بدون أن يغلب مجاال على اآلخر أو يحدث قصورا ف  صوص
  .السابقة ٣-٢-١ذات الوزن النسبي الكبير كما يتضح بالجداول أرقام   في المجاالت
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ص ي م لخ دول رق اني الرع ٤الج تدامة مب ق اس ا تحقي ن خالله ن م ي يمك االت الت ة المج ة كاف اي
رياجاالت والمعايير في تطوير استخدام تلك الممن الممكن  صبحأالصحية، وبذلك فقد  ام المص يم ل لنظ تقي

راء  فيات الخض ونلالمستش تدامة،  امانظ يك يم االس ي ولتقي االت ك ذلك المج وير، وك ة التط دد كيفي تتح
ل راسة دإلى نظام التقييم، يجب مضافة والمعايير ال كل كام معايير التقييم الموجودة في النظام المصري بش

تدامة  ق االس ايير ومجاالت تحقي ن مع ري م ام المص اني حتي تتضح الصورة الخاصة بموقف النظ ي مب ف
   وفاه؟ وما هي المعايير المطلوب إضافتها؟الرعاية الصحية، ما هي المعايير المست

 

   GHRSنظام تقييم المستشفيات الخضراء المصري  - ٣

د ـ   GHRSيع ار ل فيات  أي Green Hospital Rating Systemاختص يم المستش ام تقي نظ
ى ٢٠١٩الخضراء، والذي صدر عام  ة اول ايير  عن جمهورية مصر العربية كمرحل ل للمع ن جزء مكم م

ميم  ادي لتص دليل ارش ة ب ة الثاني ي المرحل تكمل ف ذي سيس التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية، وال
ارةوهنا يجب ،  [15]المستشفيات الخضراء  ى اإلش ري ال  إل راء المص فيات الخض يم المستش ام تقي أن نظ

ل إن لم ام يعد أول نظام تقييم أخضر يصدر عن مؤسسة مصرية، ب ي ع در ف يم ص ام تقي  ٢٠١٠صر نظ
  .Green Pyramid Rating System( [17]خضر االالهرم ( وهو

  

راء و ن الخب ة م ة متخصص طة لجن ام بواس ذا النظ ع ه فيات االوض ال المستش ي مج اريين ف ستش
ة رى اللجن حية، وت ة الص اني الرعاي ن أن  ومب فيات يمك ي المستش راء ف ارة الخض اهيم العم ق مف أن تطبي

ة  اآلثارعلى معالجة العديد من القضايا، أهمها الحد من يساعد  ة والحيوي البيئية والتعامل مع النفايات الطبي
ة االونفايات المستهلكين، ومكافحة العدوى و وبئة، وحفظ الموارد الطبيعية، وخفض استهالك المياه والطاق

اءة، ب ع الكف وفر ورف ق ال افة االوتحقي ىض تخدام  إل ةاس ات ال أنظم ة الطاق ق بيئ ددة، وخل دة والمتج جدي
  .[15]استشفائية مالئمة وتحسين جودة الهواء والفراغ الداخلي لتعزيز الصحة العامة 

  

م و  دول رق ح الج ود ٥يوض ن  بن ون م ذي يتك ري وال ام المص وعة للنظ يم الموض ايير  ٧التقي مع
افة االنقطة، ب ١٥٦مجموعهم من النقاط  ةأساسيمعايير  ٦للتقييم، منهم  ىض و  إل ابع وه ار س ار االمعي بتك

   .نقاطا اضافية للمبنى محل التقييمفي التصميم يعطي 

  )٢٠١٩والبناء  اإلسكانالمركز القومي لبحوث (المصدر -  GHRSالتقييم لنظام  بنود ٥جدول 
 رقم المعيار النقاط الوزن النسبي

١١% امكانية الوصول والعوامل البيئية –الموقع المستدام  ١٧   ١ 
٢٣%  ٢ كفاءة استخدام الطاقة ٣٥ 
١٦%  ٣ كفاءة استخدام المياه ٢٥ 
١٧%  ٤ المواد والموارد ٢٧ 
١٩%  ٥ جودة البيئة الداخلية وخلق بيئة استشفائية ٣٠ 
١٤% والتشغيل اإلدارةمجال  ٢٢   ٦ 

في التصميم بداع اال نقاط اضافية  ٧ 
١٠٠% نقطة ١٥٦   اإلجمالي 

  

م الاخطوات تحديد  ٣يوضح الشكل رقم  ي الجدول رق لفا ف ذكورة س يم الم ود التقي ، ٥وزان النسبية لبن
ات  ا لألولوي ا وفق م ترتيبه ري وت ع المص ه الواق ي تواج ديات الت د التح م تحدي د ت ، Prioritizationفق

ي  ديات ف ك التح تلخص تل دوى (وت تعماالالج اخ، اس ر المن ادية، تغي المة االت االقتص حة وس ي، ص راض
ة  انوراح داراإلنس ميم ، إه مولية التص ي، وش وث البيئ وارد، التل ع )الم تم تجمي ث ي بية اال، بحي وزان النس
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الموقع المستدام، كفاءة ( ةساسياأللتتحديات مجتمعة ويتم ضربها في الوزن النسبي لكل بند من بنود التقييم 
ة،  ة الداخلي ودة البيئ وارد، ج واد والم اه، الم اف ) غيلوالتش اإلدارةاستخدام الطاقة، كفاءة المي م يض ا إلىث ه

  .[15] بداع في التصميم لينتج التقييم النهائي للمبنىاالضافية الخاصة ببند االالنقاط 

 

 الخضراء لنظام المصري لتقييم المستشفيات في ا بنود التقييم  ١- ٣

ا يجب  للتقييم ةأساسيبنود  ٦فهناك  ٥طبقا للجدول رقم  ارةو بند سابع إضافي، وهن ى اإلش ود إل  أن بن
روط  ةالتقييم تحتوي على بعض الش بقة اإللزمي ي Prerequisites  المس وافر ف ب أن تت ي يج ى  أيالت مبن

وث االيخضع لعملية التقييم، هذه الشروط مرتبطة بتطبيق  ز بح ن مرك ادرة ع ة الص كانكواد المختلف  اإلس
روط  وافر الش ن ت د م د التأك ات، بع ةوالبناء في مختلف التخصص دء  اإللزمي تم الب ات ي ق المتطلب ي تحقي ف

يم  التيلتطبيق أسس العمارة الخضراء و ةساسياأل اط التقي ى نق ول عل  Creditمعها يبدأ المبنى في الحص
Points  اه، أن ذا معن روط  أيوه توف الش يم وال يس ع للقي ى يخض ةمبن ن  اإللزمي تمكن م ن ي ال االل نتق

يجب على مصممي مباني  فإنهى أخضر، لذا عتماد كمبناالسيفشل في عملية  التاليلمرحلة حصد النقاط وب
ى  انيهم عل ول مب ي حص راغبين ف حية ال ة الص روط االالرعاي ق الش ن تحقي د م اد التأك ةعتم ي   اإللزمي ف

ل  يم االمختلف التخصصات الهندسية قب ود التقي تعراض بن يتم اس راء، وس ات الخض ق المعالج ام بتحقي هتم
ياألوالمتطلبات  اإللزميةالشروط ول توضح السبعة الخاصة بالنظام المصري في صورة جدا اط  ةساس ونق

  .[15]التقييم المحددة لكل من هذه المتطلبات 

  

 الموقع المستدام  ١-١-٣

ى  إلىالموقع المستدام  بنديهدف  اعد عل ه يس ي تجعل ورة الت فيات بالص ع المستش وير مواق اختيار وتط
ن  د م ارالح ع والبيئ اآلث ين الموق ة ب لبية المتبادل ل الس ة، وتقلي ن االة المحيط ة م ة الناتج ال الحراري حم

ى  اظ عل ى، والحف ة للمرض زان االالمستشفي، وخفض استهالك الطاقة وكذلك لخلق بيئة استشفائية مالئم ت
  .[15] ٦كما بالجدول رقم  أساسيمتطلب  ١١ثالثة شروط إلزمية و  البندالبيئي، ويندرج تحت هذا 

  )٢٠١٩والبناء  اإلسكانالمركز القومي لبحوث (المصدر  –وزان النسبية لبنود التقييم االخطوات تحديد  -  ٣الشكل  
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 )٢٠١٩والبناء  اإلسكانالمركز القومي لبحوث (المصدر  - للموقع المستدام   ةساسياألمتطلبات وال اإللزميةالشروط  – ٦جدول 
 رقم البند النقاط

 ١ اختيار الموقع   شرط إلزامي 
 ٢ التقييم البيئي للموقع   شرط إلزامي
 ٣ الحد من التلوث الناتج عن انشطة البناء   شرط إلزامي

ولويةاالالمواقع ذات  ٢  ١ 
ت المحيطة االستعماالة وإلىتصالا ٢  ٢ 
 ٣ الحد من تلوث الهواء  ٢
الخارجية  اإلضاءةالحد من التلوث الناتج عن  ١  ٤ 
 ٥ الحد من التلوث السمعي  ١
 ٦ الحد من تلوث التربة والمسطحات المائية ١
 ٧ حماية واعادة احياء البيئة المحلية ١
 ٨ مساحة الفراغات المفتوحة  ١
ستشفائية االات الخارجية الفراغ ٢  ٩ 
 ١٠ الراحة الحرارية في محيط المبنى  ٣
ماناالو األمنتعزيز  ١  ١١ 

نقطة ١٧  اإلجمالي 

ب  ر بجان ة، إذ أن االيتضح من الجدول السابق أن بند الموقع المستدام يهتم بشكل كبي تدامة البيئي س
وث بمخت ةساسياألمعظم المتطلبات  ف الواردة به تقيس نسب التل ر أنواعل زز الفك ا يع و م ر االه، وه خض

ق  تم بتحقي ود ته اك بعض البن ا أن هن ام، كم ك النظ الل ذل ن خ ه م تدامة االالمراد تقييم ل االس ة مث جتماعي
  .ستشفائية وخالفهاالتهتم بقياس المساحات المفتوحة والفراغات  التيو ١١رقم  إلى ٨البنود من رقم 

  

 كفاءة استخدام الطاقة  ٢-١-٣

 فيالميكانيكية والكهربائية المطبقة بالمستش نظمةاألرفع كفاءة استهالك الطاقة في  إلى هذا البنديهدف 
حماية  إلىمناسبة للمتطلبات المعدة من أجلها، كما أنه يهدف  نظمةاألالمؤهلة لالعتماد، والتأكد من أن تلك 

ة  تخدام الطاق ن اس ة م ةالبيئ ر النظيف يم  غي ق تعظ ن طري تخدامع ف الطا اس ددة بمختل دة والمتج ات الجدي ق
 .[15] ٧كما هو موضح بالجدول رقم  ةأساسيمتطلبات  ١٠شروط إلزمية و  ٣ البندها، ويحتوي هذا أنواع
 )٢٠١٩والبناء  اإلسكانالمركز القومي لبحوث (المصدر  - لكفاءة استهالك الطاقة   ةساسياألوالمتطلبات  اإللزميةالشروط  – ٧جدول 

مرق البند النقاط  
دني لترشيد استهالك الطاقة االتحقيق الحد   شرط إلزامي   ١ 
 ٢ توثيق تسجيل ومراقبة الطاقة  شرط إلزامي
وزوناالالحد من التأثيرات السلبية على طبقة   شرط إلزامي  ٣ 

 ١ ترشيد كفاءة استخدام الطاقة  ٤
 ٢ استراتيجيات معالجة الغالف الخارجي ٣
األجهزةكفاءة الطاقة للمعدات و ٣  ٣ 
نتقال الرأسي داخل المبنىاالوسائل  ٣  ٤ 
 ٥ الحد من حدوث فترات للذروة للطاقة ٣
الطاقات الجديدة والمتجددة أنظمةاستخدم  ٤  ٦ 
 ٧ التأثيرات السلبية المسموح بها دوليا ٣
 ٨ بساطة التصميم وسهولة التشغيل والصيانة ٤
دة المناخ الداخليفضلية المثلى بين كفاءة الطاقة مع جواال ٤  ٩ 
فيولية والكربون المنطلق لصناعة وتشغيل المستشاالالطاقة  ٤  ١٠ 

نقطة ٣٥  اإلجمالي 
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ل  األكبريتضح من الجدول السابق أن بند كفاءة استهالك الطاقة هو صاحب العدد  من النقاط في ك
ح  ذا يوض يم، وه ام التقي ااالنظ ة ودوره ى الطاق اظ عل ية الحف رى لقض ة الكب تهالك  همي ن اس د م ي الح ف

رة  وهر فك ل ج ذا يمث ود، ه وارد الوق تدامة، االالم يس ق  الت ى ح افظ عل ادي بالح ي االتن ة ف ال القادم جي
ةالموارد، حتى أن المتطلبات الخاصة بترشيد استهالك الطاقة واستخدام  ددة  أنظم دة والمتج ات الجدي الطاق

وهر نقاط وهو من أعلى ارقام النقاط الموجودة  ٤تقيم من  ا أن ج ة، كم تهالك الطاق اءة اس ات كف في متطلب
ل  إلىفكرة العمارة الخضراء يستند  ة، ك حفاظ المبنى على الطاقة واعتماده على الطاقات المتجددة والنظيف

  .من النقاط في نظام التقييم لهذا البند تحديدا األكبرهذا يفسر تحديد العدد 

  

 كفاءة المياه   ٣-١-٣

ع  في ترشيد استخدم مياه الشرب إلىاه الميكفاءة  بنديهدف  راضاالجمي ال  غ ميم الفع الل التص ن خ م
اه االعتبار االخذ باالالمستشفيات، مع  نظمةأل ن مي تفادة م ق االس ن طري ار ع ةمط ادة  أنظم ع، واع التجمي

رف  ن  –استخدام مياه الص ة  –إن امك ع طبيع ق م ا يتواف من الحد االبم ورة تض تخدام وبص ن االس ى م دن
تخدامها جودة م  خصائص المياه المعاد اس ح الجدول رق روط  ٨ويوض ةالش ات  اإللزمي ياألوالمتطلب  ةساس

 .[15]لبند كفاءة المياه 
 )٢٠١٩ اإلسكانالمركز القومي لبحوث (المصدر  -  المياهلكفاءة   ةساسياألوالمتطلبات  اإللزميةالشروط  – ٨جدول 

 رقم البند النقاط
تركيبات الصحية للمياه الصالحة للشرباستهالكات ال  شرط إلزامي  ١ 
 ٢ استخدامات المياه ووسائل الكشف عن التسرب  شرط إلزامي
 ٣ ري المسطحات الخضراء بالموقع العام  شرط إلزامي
ل المبنىخالمياه في المعدات الكهروميكانيكية دا  شرط إلزامي  ٤ 
خل المبنىاالمواسير د أنظمة  شرط إلزامي  ٥ 

 ١ ترشيد استهالكات التركيبات الصحية للمياه الصالحة للشرب ٥
 ٢ ترشيد استخدامات المياه ووسائل الكشف عن التسرب ٥
ري المسطحات الخضراء بالموقع العام أنظمة ٥  ٣ 
ل المبنىخاستخدامات المياه في المعدات الكهروميكانيكية دا ٥  ٤ 
المواسير ادخل المبنى أنظمةتنفيذ  ٥  ٥ 

قطةن ٢٥  اإلجمالي 

د  ت بن م االيتضح من الجدول السابق أن هذا البند يندرج تح اه أحد أه ار المي ة، باعتب تدامة البيئي س
ن  ى االالموارد الطبيعية والحفاظ عليها يحقق الهدف م ات عل ع المتطلب ي الجدول أن جمي د ف تدامة، ونج س

ر همية وذات وزن نسبي واحد، حيث أنه ال يوجد االنفس الدرجة من  ب دورا أكب من تلك المتطلبات ما يلع
  .في توفير المياه أو الحد من استهالكاتها

  

 المواد والموارد  ٤-١-٣

ىالمواد والموارد   بنديهدف  ة  إل ة و عملي طيبات الداخلي ي التش تخدم ف ي تس واد الت ار الم اء االاختي نش
حة  ى ص ا عل ؤثر ايجابي اناإلنبالشكل الذي يقلل من البصمة الكربونية وي ة،  س فة عام ة بص ين البيئ وتحس

ة الطبيعي وارد البيئ ى م اظ عل ل  ةوكذلك استخدام مواد يدخل في صناعتها مكونات معاد تدويرها للحف ويقل
اتاالمن عمليات  ار النفاي ن انتش ذلك تحد م نيع، وك وارد  ستخراج والنقل والتص واد والم د الم وي بن ويحت

  .[15] ٩نقطة كما هو موضح بالجدول رقم  ٢٣وع بمجم أساسيمتطلب  ١٤شروط إلزامية و  ٣على 
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 )٢٠١٩ اإلسكانالمركز القومي لبحوث (المصدر  - للمواد والموارد   ةساسياألوالمتطلبات  اإللزميةالشروط  – ٩جدول 
 رقم المعيار النقاط

 ١ تخزين وتجميع المواد القابلة للتدوير   شرط إلزامي 
لهدم والبناء مخلفات ا إدارةتخطيط   شرط إلزامي  ٢ 
الزئبق –قصى من مصادر المواد السامة االالحد   شرط إلزامي  ٣ 

الزئبق  –الحد من مصادر المواد السامة  ١  ١ 
الرصاص و الكادميوم و النحاس –الحد من مصادر المواد السامة  ٢  ٢ 
ثاث والفرش الطبياال ٢  ٣ 
 ٤ الحد من تأثير دورة حياه المبنى ٤
رنالتصميم الم ١  ٥ 
مخلفات الهدم والبناء إدارةتخطيط  ٢  ٦ 
 ٧ استخدم مواد بناء وتشطيب واثاث محلية الصنع  ٣
 ٨ استخدام مواد بناء سريعة التجديد ١
 ٩ استخدام مواد بناء او اثاث تم انقاذها ١
 ١٠ سهولة التفكيك  ١
 ١١ استخدام مواد بناء او اثاث معاد تدويره ٢
مواد البناء المستخدمةالتصميم لخفض كمية  ١  ١٢ 
 ١٣ التصميم لتحقيق المتانة ١
خشاب المستخدمةاال ١  ١٤ 

نقطة ٢٣  اإلجمالي 

اة االيتضح من الجدول السابق أن العنصر  أثير دورة حي ن ت هم في بند المواد والموارد هو الحد م
مبنى آخر أو قائم، وهو  المبنى وهو العنصر الذي يشجع على إعادة استخدام مواد بناء وتشطيب ناتجة عن

ما يحد بشكل كبير من التأثير السلبي على البيئة، حيث أن المباني الغير مستخدمة أو مخلفات البناء الناتجة 
واد  نيع م ا أن تص وث، كم ن نسب التل د م طيب االعن هدم المباني تشكل عبئا على البيئة وتزي اء والتش نش

اول االد الخام ذاتها يستهلك قدرا كبيرا من الطاقة والموا ا تح ذا االولية، وهو م ه، ل ه وتقليل د من تدامة الح س
وارد  تهالك الم ن اس د م طيب للح اء والتش واد البن تخدام م ادة اس ى اع راء عل ارة الخض ادئ العم جع مب تش

  .والمواد الخام الطبيعية والحفاظ على البيئة

  

 جودة البيئة الداخلية وخلق بيئة استشفائية   ٥-١-٣

ذا  دف ه داليه ى بن ة  إل حة وراح ى ص ط عل ؤثر فق ا ال ت ث انه فيات حي ة للمستش ة الداخلي ين البيئ تحس
ي المستشالمرضى، بل  املين ف ين،  فييمتد هذا التأثير ليشمل جميع الع ريض واداري ة تم اء و هيئ ن أطب م

الشروط  مجموعة من البنود الفرعية كل بند من تلك البنود الفرعية يحتوي على بعض إلىوينقسم هذا البند 
ياأللزمية و بعض المتطلبات اال ي ةساس ح  الت و موض ا ه يم كم اط التقي ى نق ى عل ا يحصل المبن ن خالله م

  .[15] ١٠بالجدول رقم 
 )٢٠١٩ اإلسكانالمركز القومي لبحوث (المصدر  -  لجودة البيئة الداخلية  ةساسياألوالمتطلبات  اإللزميةالشروط  –١٠جدول 

  

  

  

  

  

 رقم البند النقاط
هواء الداخلي جودة ال  

 ١ الحد من مصادر التلوث  شرط إلزامي 
دني من متطلبات التهوية داخليااالالحد  –لوثات التهوية لتخفيف الم  شرط إلزامي  ٢ 
 ٣ تقييم جودة الهواء في البيئة الداخلية  شرط إلزامي

البيئة الداخلية إلىتحسين جودة الهواء الخارجي المنتقل  ٢  ١ 
نشاءاالودة الهواء الداخلي اثناء ج إدارةمخطط  ١  ٢ 
 ٣ زيادة معدل التهوية لتعزيز جودة الهواء في البيئة الداخلية ١
 ٤ مراقبة جودة الهواء في البيئة الداخلية ٤
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  )٢٠١٩ اإلسكانالمركز القومي لبحوث (المصدر  -  لجودة البيئة الداخلية  ةساسياألوالمتطلبات  اإللزميةالشروط  –١٠جدول تابع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة استشفائية يحتل المرتبة الثانية من يتضح من الجدول السابق أن بند جودة البيئة الداخلية وخلق بيئ
ا  إلىحيث عدد النقاط بعد بند كفاءة استهالك الطاقة، وبالنظر  د أن جميعه د، نج ذا البن ات ه شروط ومتطلب

ب  ي جان ب ف تدامة االيص ة االس اس راح ات بقي تم المتطلب ث ته حية، حي ة الص اني الرعاي ة لمب جتماعي
ة االوالشعور بوالضوضاء  إلضاءةاالمستخدمين، من حيث التهوية والحرارة و ودة التهوي مان، ونجد أن ج

ة  األكبرالطبيعية هما  اإلضاءةوتوفير  ودة التهوي اط فلج اط و  ٤من حيث عدد النق اءةنق ة  اإلض  ٣الطبيعي
ة  ب راح ة، وألن جوان ف نقط ين و النص ين النقطت ات ب اقي المتطلب اط، وب اننق م  اإلنس د أن ك دة، نج عدي

  .ت في هذا البند أكبر من غيرها في باقي بنود التقييمالشروط والمتطلبا

  

 والتشغيل   اإلدارة ٦-١-٣

ار  دف معي غيل  اإلدارةيه ىوالتش ط  إل ة الخط ع ومتابع ارير لوض وافر تق مان ت ةض ة  اإلداري المرتبط
يانة، االخالل جميع مراحل  فيبتحقيق فكر العمارة الخضراء داخل المستش ح نشاء والتشغيل والص ويوض

  .[15] والتشغيل اإلدارةالشروط والمتطلبات الخاصة ببند  ١١جدول رقم ال

  

 رقم البند النقاط
 الراحة الحرارية 

دني للراحة الحراريةاالالحد   شرط إلزامي  ١ 
 ٢ التسجيل والمراقبة  شرط إلزامي

في الراحة الحرارية تحسين معدالت التغير ١  ١ 
ستدامة الحراريةاالاستراتيجيات  ١  ٢ 
 ٣ معدات التغير الرأسي للحرارة والرطوبة النسبية داخل الفراغات ½
 ٤ بساطة التصميم وسهولة التشغيل والصيانة ١
المطلقة بين كفاءة الطاقة مع الراحة الحرارية/فضلية المتاحةاال ١  ٥ 
على الراحة الحراريةملوثات الهواء المؤثرة  ½  ٦ 

 الراحة البصرية 
الطبيعية اإلضاءةدني من االالحد   شرط إلزامي  ١ 
الصناعية اإلضاءةدني من االالحد   شرط إلزامي  ٢ 

الطبيعية اإلضاءة ٣  ١ 

اإلضاءةجودة  –الصناعية  اإلضاءة ١  ٢ 
اإلضاءةالتحكم في  –الصناعية  اإلضاءة ١  ٣ 
)طاللةاال(الخارج  إلىالرؤية  ١  ٤ 

 الراحة الصوتية
 ١ التقييم البيئي للضوضاء  شرط إلزامي

 ١ الضوضاء الخلفية ١
 ٢ العزل الصوتي ١
متصاص الصوتياال ١  ٣ 

ماناالو األمن  
 ١ الحفاظ على بيئة امنة  شرط إلزامي
رتباك المكانياالرشادية وتقليل االالعالمات   شرط إلزامي  ٢ 
عاقةاالشخاص ذوي االتمكين   شرط إلزامي  ٣ 

 ١ التصميم المالئم لالنسان وفقا لوظيفة الفراغ ٢
صابابت وحماية المرضى من السقوطاالالتصميم للحد من  ١  ٢ 
 ٣ تصميم فراغات تساعد على تخفيف الضغط النفسي للعاملين ١

نقطة ٢٨  اإلجمالي 
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 )٢٠١٩ اإلسكانالمركز القومي لبحوث (المصدر  -  والتشغيل دارةلإل  ةساسياألوالمتطلبات  اإللزميةالشروط  –١١جدول 
 رقم البند النقاط

فيالمستش إدارةتبطة بانشاء وحدة ادارية العداد وحفظ التقارير الفنية المر  شرط إلزامي   ١ 
مختلف النفايات والتعامل مع المخاطر دارةوجود خطط إل  شرط إلزامي  ٢ 

فيثر البيئي لموقع المستشاالخطة متابعة تقييم  ٢  ١ 
 ٢ تقارير قياس مدى كفاءة الشبكات والمرافق بالموقع  ١
دمة الطبيةتقارير ضمان توافق مواد التشطيبات الخضراء مع اعتبارات جودة الخ ٢  ٣ 
 ٤ BIMوفق نموذج معلومات المبنى  إدارةتقارير  ٢
 ٥ تقارير تكلفة دورة حياة المبنى والتحديث المستمر لها ٢
 ٦ خطة تقليل المخلفات غير الخطرة  وتحقيق قابليتها للتدوير  ٢
فيخطة واضحة للتعامل مع النفايات الطبية الخطرة داخل المستش ١  ٧ 
نهائي من النفايات الطبية الخطرة وفقا للممارسات الخضراءخطة للتخلص ال ٢  ٨ 
 ٩ خطة متابعة دورية لممارسات مكافحة العدوى ٢
فيخطة متابعة لقياس تقليل زمن المكوث في المستش ٢  ١٠ 
ت العمارة الخضراء لضمان الحفاظ على المياه والهواءاالخطة للقايس الفرعي لمج ٢  ١١ 
فيلمستخدم لمختلف شاغلي المستشاعداد وتوفير دليل ل ١  ١٢ 
) سنوية –شهرية  -طارئة ( خطة صيانة زمنية دورية  ٢  ١٣ 

نقطة ٢٣  اإلجمالي 

ار  ابق أن معي دول الس ن الج ح م ل  اإلدارةيتض غيل يمث تدامة االوالتش اني االس ي مب ادية ف قتص
املين بالمستشاالي والطب األداءالرعاية الصحية، إذ أنه يهتم بتقييم خطط المتابعة ومؤشرات  ، فيداري للع

ويتابع من خالل التقارير الدورية بعض المتطلبات السابق ذكرها في البنود الستة السابقة، مثل متابعه تقييم 
  .وير، والحفاظ على المياه والهواءخطة تقليل المخلفات وتحقيق قابليتها للتدثر البيئي للموقع، واال

  

 في التصميم   بداعاال ٧-١-٣

داعاال بنددف يه ميم  ب ي التص ىف ق  إل حية لتحقي جيع المشروعات الص ر اال األداءتش تثنائي والمبتك س
راء ارة الخض ادئ العم دم مب ا يخ م  وبم دول رق ح الج ات  ١٢ويوض د االالمتطلب افية لبن ي االض داع ف ب

  [15] .التصميم

 

 )٢٠١٩والبناء  اإلسكانالقومي لبحوث المركز (المصدر  -لالبتكار في التصميم   ةساسياألالمتطلبات  – ١٢جدول 
 رقم البند النقاط

في التصميم بدع اال ٣  ١ 
س معتمد لنظام التقييم ضمن فريق التصميم روجود مما ١  ٢ 
 ٣ التكامل بين تخطيط وتصميم المشروع  ١

نقطة ٥  اإلجمالي 

ار أس ى ابتك ممين عل د المص ذا البن جع ه ي مجإلىيش دة ف ة جدي ات تقني ارة الاب ومعالج ت العم
ى  ي المبن راء يعط ارة الخض ادئ العم ع مب الخضراء، فإن تحقيق ابداع في تصميم المشروع بما يتماشي م

 األداءفرصه للحصول على نقاط اضافية في عملية التقييم، ويجب أن تكون تحسن المعالجات المبتكرة من 
  .بداع في التصميمالاالبيئي للمبنى بصورة لم تذكر داخل نظام التقييم حتى يتحقق شرط 
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  خالصة النظام المصري لتقييم المستشفيات الخضراء  ٢- ٣
  

ى  ود تغط ك البن من خالل استعراض بنود النظام المصري لتقييم المستشفيات الخضراء، تالحظ أن تل
ات ) قتصاداال –المجتمع  –البيئة ( ةساسياألستدامة الثالثة االبشكل عام عناصر  ة متطلب الل دراس ومن خ

م تم ذكرها في  التيدامة مباني الرعاية الصحية است أن  ٤جدول رق ول ب ن الق اتاليمك ي  متطلب ة والت البيئي
ودا  مستوفاه بشكل كبير داخل النظام المصري، تحقق الفكر األخضر ري بن ام المص ع النظ  إلدارةفقد وض

ة  تدامة البيئي ق االس ود تحقي ي أول بن ي ه ات الت ا حددت –النفاي ب م ة ا هحس ة منظم حة العالمي د  –لص وق
ي  ري ف ام المص ي النظ نظهرت بنود النفايات ف وارد ( كل م واد والم غيل –الم ذلك )اإلدارة والتش د، ك  فق

يم  ة لتقي ة ومختلف ودا متنوع ري بن ام المص مل النظ ة(ش ات الكربوني ل االنبعاث ي  )تقلي رت ف اءة (وظه كف
ة  تهالك الطاق غيل  –اس تدام  –اإلدارة والتش ع المس وارد –الموق واد والم ذلك )الم د، ك ام  فق ع النظ وض

ذا  ي ه ة ف حة العالمي ة الص ه منظم ا حددت المصري بندا كامال لترشيد استهالك المياه وهو يتفق تماما مع م
ر ) نظام الصرف الصحي –الحد من المركبات الكميائية السامة (كما ظهرت بنود  الشأن، بشكل غير مباش
نظام المصري وأرى هنا أن يتم التأكيد على هاذين البندين في االصدارات في ال) دارة والتشغيلاإل(في بند 

  .لتحقيق االستدامة البيئية لدى منظمة الصحة العالمية باعتبارهما بنود أساسيةر القادمة بشكل أكب
  

ل  راء، مث ارة الخض ة والعم تدامة البيئي رة االس اوز فك ري تتج ام المص ي النظ ود ف ظهرت بعض البن
صة بجودة البيئة الداخلية وبعض بنود االدارة والتشغيل التي تعمل على تحقيق كل من االستدامة البنود الخا

ادية، ة واالقتص د  االجتماعي مل بن ري(ش ام المص ي النظ ة ف ة الداخلي ودة البيئ ود ) ج ن بن را م زءا كبي ج
و) التوزيع –الراحة (االستدامة االجتماعية مثل  د وينقص النظام المصري فقط بعض البن ي بن ة ف د الفرعي

ة( تدامة ) اآلدمي ن االس ا ع حية، أم ة الص اني الرعاي ي مب ة ف تدامة االجتماعي يم االس ود تقي ل بن ى تكتم حت
ن ) االدارة والتشغيل(االقتصادية فيد وضع النظام المصري بند  ي (الذي شمل بعض بنود كل م األداء الطب

ألداء التكنولوجي كامال وبعض البنود الفرعية في وينقص النظام المصري بنود تتعلق با) األداء اإلداري –
  .كل من األداء الطبي واإلداري

  
بق ا س ى م اء عل حية  بن ة ص اني رعاي فيات ومب ط مستش يم فق ري ال يق ام المص ار أن النظ ن اعتب يمك

تدامة االخضراء بل يمتد ليقيم بعض عناصر  رىس المجتمع و االخ ار أن االالخاصة ب ك باعتب اد، وذل قتص
ااالالعمارة الخضراء تهتم في المقام مبادئ  اظ عليه دف ول بصداقة البيئة والحف ق ه ن تحقي ا يمك ن هن ، فم

تدامة  البحث، وذلك من خالل وضع المعايير جنبا إلى جنب، لتتضح العالقة بين ماهو مطلوب لتحقيق االس
  .وماهو متوفر في النظام المصري لتقييم المستشفيات الخضراء

  
 ليصبح نظام لتقييم االستدامةلتقييم المستشفيات الخضراء  ريالنظام المص تطوير - ٤

م االمن خالل مقارنة معايير تحقيق  ي جدول رق واردة ف ة ال ة  ٤ستدامة البيئي ي حددتها منظم والت
ام  الدوليةالصحة  ادر ع ا الص بقت  ٢٠١٧في دليله ا س ارةكم ه اإلش يم  [14] إلي ام تقي ود نظ داول بن ع ج م

م المستشفيات الخضراء ا م  ٦لمصري من جدول رق ى جدول رق ة  ١٢وحت ح المقارن ام ،توض مول النظ ش
ذي  العالميةالمصري للبنود التي حددتها منظمة الصحة  ري ال ام المص وير للنظ افة وتط ه، وكإض من عدم

ذهب  راء فحسب وت ارة الخض رة العم اوز فك ي تتج ود الت ن البن ىتبين احتواءه على مجموعة م ة  إل امكاني
تحقق  التي ةساسياألامة بشكل كامل في مباني الرعاية الصحية المصرية، فإن تحديد المعايير ستداالتحقيق 
ود االجتماعية واالستدامة االكل من  د البن ري وتحدي ام المص ي النظ ودة ف البنود الموج قتصادية وعالقتها ب

يم  المصريتطوير النظام  إلىالغير موجودة فيها يمكن أن يساهم  يس االوجعله نظاما لتقي ة ول تدامة عام س
راء  حية الخض ة الص اني الرعاي م مب دول رق ح الج ط، ويوض ايير  ١٣فق ر والمع ين العناص ة ب مقارن

ق االوالمج ي تحق يم االت الت ري لتقي ام المص ي النظ ا ف ا يقابله حية، وم ة الص اني الرعاي ي مب تدامة ف س
  .المستشفيات الخضراء
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  المصدر  الباحث –اني الرعاية الصحية و بنود النظام المصري لتقييم المستشفيات الخضراء ستدامة في مباالمقارنة عناصر تحقيق  ١٣جدول 

  النظام المصري لتقييم المستشفيات الخضراء   ستدامة في مباني الرعاية الصحية اال

عناصر 
  ستدامةاال

المعايير 
  ةساسياأل

  بندتحت   في النظام المصري ةساسياألالمتطلبات   ت تحقيق المعاييراالمج

ستدامة اال
البيئية في 

مباني الرعاية 
  الصحية

  

  

النفايات  إدارة
Waste 

Management  

مخلفات الهدم والبناء  إدارةتخطيط   مخلفات البناء   المواد والموارد  

  المخلفات الطبية
خطة واضحة للتعامل مع النفايات الطبية الخطرة 

فيداخل المستش  
  والتشغيل  اإلدارة

  النفاياتاعادة تدوير 
خطة تقليل المخلفات غير الخطرة  وتحقيق 

 قابليتها للتدوير 
  والتشغيل  اإلدارة

نظام الصرف 
  الصحي 

Waste Water  

  فصل صرف السوائل الخطرة
  ظهرت بشكل غير مباشر في بند اإلدارة والتشغيل 

  المعالجات الكميائية لالدوية السامة

  نبعاثاتاالتقليل 
 Gasالكربونية 

Emission 
Reduction  

  كفاءة استخدام الطاقة ترشيد كفاءة استخدام الطاقة   توفير الطاقة
  والتشغيل  اإلدارة  ت العمارة الخضراءاالخطة للقايس الفرعي لمج  تقنيات العمارة الخضراء

الطاقات الجديدة والمتجددة أنظمةاستخدم   استخدام الطاقة البديلة والمتجددة   لطاقة كفاءة استخدام ا 
ة إلىتصاالالحد من تلوث الهواء و   النقل المستدام   الموقع المستدام  

  استخدام المواد المستدامة

 استخدم مواد بناء وتشطيب واثاث محلية 

  المواد والموارد 
 استخدام مواد بناء سريعة التجديد

 استخدام مواد بناء او اثاث تم انقاذها
ء او اثاث معاد تدويرهاستخدام مواد بنا  

الحد من المركبات 
  الكيميائية السامة

 Toxic 
Chemicals  

  استخدام مواد كميائية صديقة للبيئة

  ظهرت بشكل غير مباشر في بند اإلدارة والتشغيل 
  من المركبات السامة األمنالتخلص 

ترشيد استهالك 
  المياه 
Water 

Consumption  

ري المسطحات الخضراء بالموقع العام مةأنظ  اعادة تدوير المياه   كفاءة المياه 
المواسير ادخل المبنى أنظمةتنفيذ   جودة التركيبات   كفاءة المياه 

  ظهرت بشكل غير مباشر في بند كفاءة المياه   الصحية الصديقة للبيئة األجهزة

ستدامة اال
جتماعية في اال

مباني الرعاية 
  الصحية

  

  

 اآلدمية
Humanization  

ماناالو األمن  والسالمة األمن  
جودة البيئة الداخلية 

والفراغات 
  ستشفائية اال

  جتماعيةاالالجوانب 
  الرضا  غير موجود بالنظام المصري 

  تعزيز الصحة

  الراحة
Comfort  

 الراحة البصرية   الطبيعية اإلضاءة
جودة البيئة الداخلية 

والفراغات 
  ستشفائية اال

 الراحة الحرارية   اريةالراحة الحر

 جودة الهواء الداخلي   جودة الهواء

 الراحة الصوتية  الصوتيات

التوزيع  
Distribution  

  المواد والموارد التصميم المرن  مرونة الفراغات
  المسارات 

رتباك المكانياالرشادية وتقليل االالعالمات   
البيئة الداخلية 

  ستشفاءاال كتل  االستشفائيةوالفراغات
  اإلدارة والتشغيل  األطباءغرف 

ستدامة اال
قتصادية في اال

مباني الرعاية 
  الصحية

  

  

الطبي  األداء
Clinical 

Performance  

  والتشغيل  اإلدارة خطة متابعة دورية لممارسات مكافحة العدوى  اجراءات مكافحة العدوى

  نظام المصري غير موجود بال  الجانبية لألدوية اآلثارالحد من 

داري اال األداء
Managerial 

Performance  

  جودة بيئة العمل
تصميم فراغات تساعد على تخفيف الضغط 

 النفسي للعاملين

جودة البيئة الداخلية 
والفراغات 

  ستشفائية اال
  مؤهالت وخبرات فريق العمل 

  غير موجود بالنظام المصري 
  اإلداريةرقمنة المعلومات 

 التكنولوجي  األداء
Technological 
Performance  

  استخدام تكنولوجيا الطب الحيوي
استخدام وسائل تكنولوجيا   غير موجود بالنظام المصري 

 المعلومات
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فيات يمكن  يم المستش ري لتقي ام المص ي النظ ودة ف ايير الموج من خالل الجدول السابق تحديد المع
ز عل افتها أو التركي وب إض ايير المطل راء والمع يم الخض ا لتقي ون نظام يم ليك ام التقي وير نظ تم تط ا لي يه

  .االستدامة
  

  على مستوى االستدامة البيئية :أوال
  :موهالبيئية  الستدامةل ألساسيةاالخمسة معايير من  ة معاييرثالثعلى النظام المصري يشتمل  -

 النفايات إدارة  
  نبعاثات الكربونيةاالتقليل 
  استهالك المياهكفاءة  

  
اهولكن  تهالك المي اء  معيار كفاءة اس ي ج كل جزئ م بش ري ل ام المص ث أن النظ كل ، حي ير بش يش

  .الصحية الصديقة للبيئة كجزء من تقييم بند كفاءة استهالك المياه ألجهزةمباشرل
  
اك  - ا هن م ذكرهم ن ت رة ولك ري مباش ام المص ذكرهما النظ م ي ايير ل ة مع ن الخمس ارين م معي

  :وهما) اإلدارة والتشغيل(جزء من معيار ك
  الحد من المركبات الكميائية السامة  
 نظام الصرف الصحي 
  
ل يتضح أن  ١الرغم من أنه طبقا للجدول رقم على  امة يمث ة الس معيار الحد من المركبات الكميائي

رستدامة البيئية االفقط من منظومة  %٢ ام الص ار نظ حي ويمثل معي تدامة % ٣ف الص ة االس ن منظوم م
ة،البيئية ر ذات أهمي ا غي ذا  ، ولكن ال يعني هذا بأنهم يمكن ل ىف ز عل اري  التركي ات (معي ن المركب الحد م

حي رف الص ام الص امة و نظ ة الس ن  )الكميائي زء م ل االكج ي تمث ة الت تدامة البيئي اسس ارة  أس رة العم فك
  .الخضراء
  

  الجتماعيةاعلى مستوى االستدامة  :انياث
  :اموه الجتماعيةا الستدامةل ألساسيةامعايير  لثالثةامن  عيارينمعلى النظام المصري يشتمل  -

  معيار الراحة  
 معيار التوزيع  

  
مونهما   ى أن مض ماء إل نفس األس يم ب ري للتقي ام المص ي النظ ا ف دم ظهورهم ن ع وعلى الرغم م

  .)الداخلية والفراغات االستشفائيةجودة البيئة (ظهر بشكل واضح في 
  
د مو   ار واح اك معي ام الهن ى النظ اف إل ن أن يض ة  يمك تدامة االجتماعي ايير االس ري ن مع مص

  :للتقييم ليصبح مستداما، وهو
 اآلدميةار معي  

  
 يمنهم يمكن أن يضافوا إلى النظام المصري وه ٣مجاالت،  ٤فنجد أن معيار اآلدمية ينقسم إلى  

ة ( ب االجتماعي ا  –الجوان حة –الرض ز الص و  )تعزي ع وه ال الراب ا المج ان(أم ن واألم ي ) األم ود ف موج
ن  زء م ة (النظام المصري ككج ودة البيئ فائيةج ات االستش ة والفراغ االت ال )الداخلي بة للمج رح وبالنس مقت

  :فهي إضافتها إلى معيار اآلدمية
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 ة ب االجتماعي زو :الجوان اون  ترك ز التع ى تعزي ل عل ة وتعم ة والطبي راءات العالجي ى االج عل
ي اب اركتهم ف ي، ومش اقم الطب ى والط احات والتماسك االجتماعي بين المرض ن المس رأي ع داء ال

  . [12]والفراغات والبيئة الداخلية بشكل عام لتحسينها وجعلها أكثر راحة
  

 ا ميم و :الرض وان وتص طيب واالل ات التش تخدمين، خام ات المس ميم احتياج ي التص ي أن يلب يعن
ارج  ى الخ اح عل ادية واالنفت ات االرش اث والعالم ودة االث ناعية وج ة والص اءة الطبيعي االض

ى وا دى المرض لمسطحات الخضراء واالطاللة الخارجية الجذابة، كلها عوامل تحقق حالة الرضا ل
  .[12] والمستخدمين

  
 فى عن طريق  ويتم :تعزيز الصحة ل المستش تدامة داخ ادةإرساء نمط حياه صحية مس حمالت  وزي

المشكلة  وتكمن لحياه الصحي والوقاية من االمراض،التوعية التي تروج للقضايا المتعلقة بأسلوب ا
وغير قابل للقياس، مثل تلك االمور متعلقة  نها معنويةالحقيقة في بعض بنود االستدامة االجتماعية أ

د  ة ق ور المعنوي ك االم اس تل بشكل مباشر بالمستخدمين سواء المرضى أو أقاربهم أو العاملين، وقي
ى نتيج ول إل رأي للوص تطالعات ال ذا يحتاج العديد من االستبيانات واس ث ه ن بح ة، ويمك ة موثوق

كل  حية بش ة الص اني الرعاي ي مب ة ف تدامة االجتماعي ة االس تقبلية لدراس ة مس األمر في أوراق بحثي
  .أكثر تفصيال

  
  القتصاديةاعلى مستوى االستدامة  :الثاث
  

نجد أن معيار اإلدارة والتشغيل قد شمل بعض مجاالت تحقيقها، إال أن النظام المصري يهتم بتقييم 
ر االخضر فجاء معيار اإلدارة والتشغيل في نظام التقييم مهتما بآداء المبنى ذاته، أما عندما يتسع األمر الفك

يم  ليصبح النظام مقيما لالستدامة ككل فيجب إضافة تقييم أداء األفراد أيضا، وقد شمل النظام المصري للتقي
و ة تك افة الالزم إن اإلض الي ف ي وبالت يس اآلداء الطب د يق ى بن ن اآلداء اإلداري عل ل م توى ك ى مس ن عل

  :وهي والتكنولوجي
  

  مؤهالت وخبرات فريق العمل  
  اإلداريةرقمنة المعلومات   
  استخدام تكنولوجيا الطب الحيوي  
 استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات  

  
وإضافة تلك البنود لن تكون أمرا صعبة إذ أن وضع نقاط لتقييمها بنفس طريقة وضع نقاط لجميع  

  .د النظام المصري للتقييم ممكنة، حيث أن تلك البنود جميعها قابلة للقياسوبن

 

  النتائج والتوصيات  - ٥

ستدامة في مباني الرعاية الصحية، وكذلك النظام االمن خالل هذا البحث الذي قام بدراسة كيفية تحقيق 
  .مصري لتقييم المستشفيات الخضراءال

  

 ون نظا وير ليك ل للتط ري قاب ام المص ة النظ اني الرعاي ي مب تدامة ف يم االس امال لتقي ا متك م
تدامة  ة واالس تدامة االجتماعي الي االس ي مج افية ف ود االض ض البن ط بع اج فق حية، يحت الص

 .االقتصادية
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  ى ة عل تدامة البيئي توى االس ري مس ام المص اج النظ ىيحت راز إل ود إب ض البن ام  ،بع واالهتم
امة(ول هو اال، البند متطلبات أساسية وإعطاء نقاط لهابجعلها  د ) المركبات الكميائية الس والبن

 نظام الصرف الصحي للمستشفيات(الثاني هو 

  زة(اضافة بند فرعي وهو ة األجه حية الصديقة للبيئ اه ) الص تهالك المي اءة اس ود كف من بن ض
 .المذكور في النظام المصري

  ظهرت  ن بنودهامشمل النظام المصري للتقييم بعض فقد االستدامة االجتماعية  مستوى على
افاتولكن تح )جودة البيئة الداخلية(في بند  ي  تاج تلك البنود إلى بعض االض ة ف اير اآلدمي مع
  )الصحةتعزيز  –الرضا  –لجوانب االجتماعية ا(وهي 

 ة ب ود الخاص ض البن افة بع تدامة االإض ن باالس ن يك ة ل عوبة  األمرجتماعي را لص هل، نظ الس
ى ها عناصر يجب اإال أن، يةاإلنسان موراالقياس بعض  لتأكد من توافرها حتى يمكن الحكم عل

ود  موراالجتماعية، مثل تلك االستدامة االتحقيق  اس البن تم بقي يم ته م التقي ل نظ ي تجع هي الت
ذا  اإلضاءةالقابلة للقياس بسهولة، ومعظم تلك البنود تتعلق بالبيئة والطاقة  اه، ل ة والمي والتهوي

اك االوال تقيس نجد دوما نظم التقييم تقيس العمارة الخضراء  ون هن د يك ن ق ستدامة ككل، ولك
ورااللقياس بعض  آليةللبحث في كيفية ايجاد  مجاال ان م ي نصل اإلنس ىية ك ل  إل ام متكام نظ
 .ستدامةااللتقييم 

 دافقد االستدامة االقتصادية مستوى لى ع ى بن ري عل ام المص غيل( شتمل النظ ، )اإلدارة والتش
خاصة باألداء االداري واألداء التكنولوجي بعض البنود في  حتاج إلى بعض االضافاتيلكنه و

ي  ل (وه ق العم رات فري ؤهالت وخب ة رق –م ات اإلداري ة المعلوم ا  –من تخدام تكنولوجي اس
 ).استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات –الطب الحيوي 

 

  :ةالتاليوكذلك يوصي البحث بالنقاط 

 ام تطوير يمنظ ام لتقي ون نظ راء ليك فيات الخض يم المستش ة  تقي اني الرعاي ي مب تدامة ف االس
ري حية المص ون الص ن أن يك يم  ويمك نهم بتقي زء م ل ج تص ك زاء، يخ ة أج ى ثالث ما إل مقس

ر اصر اإلستدامة الثالثة، فيكون هناك من عن عنصر معين ة و اخ تدامة البيئي يم االس نظام لتقي
يم  ة التقي راء عملي ن اج هل م ث يس داية، بحي تدامة االقتص ث لالس ة وثال تدامة االجتماعي لالس

 .ويوضح نقاط القوة والضعف من وجهة نظر االستدامة في أى مبنى يخضع لعمية التقييم

 حة المختصة إجالجهات الرسمية  تتولى ة واض ع منهجي راء البحوث والدراسات الالزمة لوض
 .وشروط ونقاط البنود المقترحة لتطوير النظام المصري للتقييم ليصبح نظام لتقييم االستدامة

  ة السعي نحو ألة حتمي بحت مس ا أص تدامة إذ أنه ررات االس ي مق ارة ف ات العم التوسع في كلي
تنزاف الم ن اس د م رية للح اء البش جيع لبق دف تش ك به ة، وذل ادر الطاق وارد ومص واد والم
ارة المعمارين على اتخاذ هذا التوجه خال ل ممارستهم العملية في سوق العمل مع ربطها بالعم

 .الخضراء
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Abstract  

Green hospitals rating system (GHRS) of Egypt is one of green rating systems of 
healthcare buildings that are globally published through some of environmental associations, 
This rating system consists of a number of  items and credits that allow to evaluate green 
hospitals in Egypt. This is the first version of the rating system, and it will be followed by 
revisions and updates in the upcoming periods. And because of the relationship between 
green though and sustainability this paper aims to study the availability of developing 
Egyptian rating system of green hospitals to be a comprehensive system for assissng 
sustnabilty in healthcare buildings, This will be achieved by identifying meaning and elements 
of healthcare building sustainability, then studying Egyptian rating system items and credits. 
And what are the items to be added to the Egyptian rating system if there is a gap in its items 
to develop it.  
 

The paper concludes that, the rating system can be developed to by a comprehensive 
system for assessing sustainability in healthcare buildings by adding some items of social and 
economical sustainability. 
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