ج ــي س ــاس للمنشـ ـ ــآت ال ـصـ ـح ـيــة
مراكز الرعاية الصحية –  3نجوم
أشغال

ُصممت

DESIGN & BUILD

ُصممت

لتعكس
الهوية المعمارية
المحلية

لتحسين
البيئة الداخلية
للمرضى والعاملين

ُصممت

لتخفيض
استهالك الطاقة
بنسبة %30

ُصممت

لتخفيض
استهالك المياه
بنسبة %٥٠

مقدمة
تهــدف المنظومــة العالميــة لتقييــم االســتدامة «جــي ســاس للمنشــآت الصحيــة» إلــى
تعز يــز تطبيــق متطلبــات ومعاييــر االســتدامة واالبنيــة الخضــراء فــي هذا النوع من المنشــآت
والتــي تشــتمل علــى مختلــف مرافــق الرعايــة الصحيــة ،مثــل العيــادات والمستشــفيات
وخدمــات الطــوارئ والحــوادث ،ومــا إلــى ذلــك.
وتش ــير احــدث الدراس ــات إل ــى تأثي ــر جــودة التصمي ــم والبيئ ــة الداخلي ــة للمبان ــي الصحي ــة
عل ــى مس ــتوى راح ــة وصح ــة المرض ــى كم ــا تس ــاهم بش ــكل فع ــال ف ــي رف ــع مس ــتوى
اإلنتاجية والكفاءة للعاملين من الكوادر الطبية واإلدارية على حد سواء.
تتســم المنشــآت الصحيــة بتنــوع كبيــر فــي مكوناتهــا الداخليــة مثــل غــرف الفحــص والعــاج،
المكات ــب اإلدار ي ــة ،غ ــرف أجه ــزة الفحــص باألش ــعة الس ــينية والتش ــخيص بالموج ــات ف ــوق
الصوتية ،غرف الساونا والتدليك وحمام السباحة وإلى غير ذلك من األماكن.
ً
كمــا أن المبنــى أيضــا يحتــوي علــى مســار ومواقــف خاصــة للســيارات والحافــات تتوافــر
فيها متطلبات السالمة كما أنها تحقق سهولة حركة السيارات والحافالت.

نبذة عن المشروع

ً
تأكي ــدا لريادته ــا ف ــي تطبي ــق أفض ــل ممارس ــات االسـ ـ ـ ـ ــتدامة ،ت ــم اعتم ــاد تصمي ــم وبن ــاء
ً
جمي ــع مراكــز الرعاي ــة الصحي ــة التابع ــة ألش ــغال ف ــي دولـ ـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وفق ــا لمتطلب ــات
المــنظـ ـ ــومة ال ـعــالــميـ ـ ــة لتقيي ـ ـ ـ ــم االسـ ـ ـ ـ ـ ـتـدام ـ ــة (جــي س ــاس) لتحقي ــق مس ــتوى أداء
يع ــادل  ٣نج ــوم.
ويتكــون المبن ــى م ــن طابقي ــن يتضم ــن غ ــرف الفح ــص والع ــاج ،عي ــادات ط ــب
األس ــنان ،قاع ــات متع ــددة األغ ــراض ،مطاب ــخ وكافتير ي ــات ،مكات ــب
إدار ي ــة ،ومراف ــق للموظفي ــن وسـ ـ ــاحة رئيس ــية للتجم ــع.

نظــام جي ســاس –
للمنش ــآت الصحي ــة:
يرتكــز النظ ــام ف ــي تقييم ــه للمش ــروع عل ــى ثمان ــي
مح ــاور رئيس ــية ذات أوزان نس ــبية مختلف ــة كم ــا هــو
مبي ــن ف ــي الج ــدول أدن ــاه ،وتتضم ــن ه ــذه المح ــاور
ً
أكث ــر م ــن  ٥٠معي ــارا تغط ــي كل متطلب ــات االس ــتدامة
ف ــي هــذا الن ــوع م ــن المنش ــآت.
الطاقة

%24

الميــاه

%16

الموقع

%١٥

البيئة الداخلية

%١٤

المواد اإلنشائية

%١٢

التشغيل واإلدارة

%٩

الهوية واالقتصاد المحلي

%٧

التخطيط الحضري

%٧

منهجية أشــغال في التصميم المســتدام
يعمــل فر يــق التصميــم بشــكل تكاملــي حيــث تتضافــر جهــود جميــع المصمميــن من
ً
التخصصــات الهندســية المختلفــة لتطويــر منشــآت تحقــق مزيجــا مــن األهــداف البيئيــة
ً
واالقتصاديــة واالجتماعيــة بحيــث تنعكــس إيجابيــا علــى الشــكل الجمالــي والجودة
ً
الفنيــة واألداء التشــغيلي للمنشــآت التــي تختلــف كليــا عــن أي مــن عمليــات التصميــم
التقليديــة األخــرى وذلــك بمــا تتطلبــه مــن مهنيــة واحترافيــة مــن خالل :
• تحقيق أفضل معايير الحفاظ على البيئة وتقليل
اآلثار السلبية الناجمة عن عمليات التشييد
والبناء.

• توثيق كافة المواد والمستلزمات والتقنيات
المستخدمة العتماد التصميم األصلي في
عمليات الصيانة والتصليح.

• االلتزام بمبادئ التصميم التي تساعد على
تقليل استنزاف المصادر الطبيعية والمواد
الناضبة.

• توسيع خيارات التصميم من خالل المحاكاة
واإلطالع على نماذج وأدوات التصميم
األخرى.

• تشجيع إعادة التدوير وتقليل النفايات
واالستخدام األمثل للموارد.
• تعاون خبرات كافة التخصصات في جميع
مراحل عملية التصميم والبناء.

الفوائد
ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئ ـ ـيـ ــة

الحفاظ على الموارد
الثمينة مثل المياه
والطاقة.

• أخذ جميع االستراتيجيات وقرارات تصميم
البناء الهامة بعين االعتبار.
• تطوير أداء الطلبة عن طريق الحفاظ على
أعلى معايير جودة الهواء واالستفادة
المثلى من اإلضاءة الطبيعية.

الفوائد
االقتـص ــادية

خفض تكاليف
التشغيل و الصيانة.

الفوائد
االجتـمــاعـيــة

تحسين حياة
المستخدمين من
المرضى والعاملين.

الطاقة
ُ
صممت لتخفيض استهالك الطاقة بنسبة  %30مقارنة بالمراكز
الصحية األخرى وذلك لمكافحة آثار التغير المناخي والتلوث الجوي
عن طريق:
•تنفيذ استراتيجيات التصميم المحاكي للبيئة استجابة
للظروف المناخية المحلية عن طريق:
◀

التوزيع األمثل للزجاج والحوائط.

◀

استخدام مواد فائقة العزل لألسطح والنوافذ والواجهات.

◀

اتباع آلية التظليل للحد من أضرار ارتفاع درجات الحرارة.

•اختيار منظومات البناء الفعالة:
◀

◀

ّ
تركيب نظام تدفئة وتهوية وتكييف هواء موفر
للطاقة ونظام نسبة كفاءة الطاقة الموسمية
ووحدة استرجاع الحرارة.
ً
تصميم وتوزيع مستويات اإلضاءة وفقا ألفضل
الممارسات من أجل توفير الطاقة.

معلومــات حـــــول االســـــــتــدامــــة

الموقع
االختيار المناسب للموقع يخفف من
األثر البيئي من خالل:
•تصميم الحدائق بطريقة تمنع
التصحر0
•منع تشكل السيول الناتجة عن
األمطار من خالل استخدام
مسارب للتصريف.
•تطوير ممرات عبور سهلة
وآمنة.

الــتــــواصـــــل
الــحــضـــــري
ُ
صمم للحد من االزدحام المروري والتلوث ومن
تسرب النفايات ومياه الصرف الصحي للبنية التحتية.
•اختيار موقع التطوير بالقرب من البنية التحتية
القائمة لتحقيق الحد األدنى من التأثير على حمل
حركة المرور المحلية.
•اختيار موقع التطوير بالقرب من المرافق القائمة.
•تجميع المباني مع تفادي تعتيم المواقع
المجاورة.

معلومــات حـــــول االســـــــتــدامــــة

المواد
تم اختيار المواد للتخفيف من التأثيرات البيئية
وذلك من خالل:
•دعم االقتصاد الوطني من خالل
االستفادة من نفقات البناء لصالح االقتصاد
الوطني.
•استخدام المواد المحلية والوطنية بهدف
تقليل احتياجات النقل الخاصة ،ودعم
االقتصاد الوطني.
•استخدام المواد ذات خاصية إعادة
التصنيع بحيث يسمح تصميمها العملي
بسهولة التفكيك وإعادة التصنيع والتدوير.

معلومــات حـــــول االســـــــتــدامــــة

البيئة الداخلية
ُ
صممت لتحسين البيئة الداخلية لتعزيز راحة وصحة األفراد عن طريق:
•اتباع أحدث وأفضل أنظمة وآليات التدفئة والتهوية وتكييف
الهواء لتأمين الهواء النقي والتهوية الجيدة في األماكن
الداخلية.
•االستفادة األمثل للمساحات الداخلية من التعرض لضوء النهار
حيث يتسنى للقاطنين في المبنى التمتع بالمناظر الخارجية وتقليل
الحاجة إلى اإلضاءة االصطناعية.
•تسهيل التهوية الطبيعية من خالل توفير نوافذ قابلة للتحكم في
مدى الفتح والغلق وتركيب نظام تهوية ميكانيكي.
•تأمين إضاءة كافية ومريحة للرؤية.

•تزويد جميع أماكن التلوث المحتملة كالمختبرات بأنظمة تهوية
كافية وبأبواب خارجية.
•استخدام أبواب ذاتية اإلغالق لعزل مصادر الملوثات الكيميائية
ضمن األماكن الداخلية.

ُ
صممت لتخفيض استهالك المياه من خالل
استخدام التجهيزات الفعالة مثل:
•استخدام صنابير االستشعار التلقائي.
•استخدام المراحيض المزدوجة الدفع.
•اعتماد استراتيجية الري بالتنقيط للحد من
الهدر و لتقليل استهالك المياه.

معلومــات حـــــول االســـــــتــدامــــة

المياه

اإلدارة
والتشــغيل
يتم تشغيلها وإدارتها حسب نظام
يعمل على الحد من التأثيرات البيئية وذلك
من خالل:
•تزويد المبنى بنظام تحكم آلي
بهدف االستفادة األكمل منه.
•نظام إدارة قائمة االنتظار الذكي:
تنظيم التسجيل واالنتظار بشكل آلي
لتعزيز خدمة وراحة المرضى.

معلومــات حـــــول االســـــــتــدامــــة

الهــويـــة
المعمــاريـــة
تم تصميم المباني بشكل يعكس ويعزز
الهوية المعمارية القطرية من خالل اللجوء
إلى التصميم التقليدي في واجهة المبنى
ومحيطه.
ُ
حيث صممت واجهة المبنى واستخدمت
فيها فنون العمارة بإتقان واختيرت التشطيبات
الداخلية والخارجية بعناية فائقة.

