


املـــــاء هو الحيـــــاة..



أعد هذا الدليل من قبل محمد شبعان وبيل هوفامن مبساعدة من إياد بركات، ولويس قاقيش، ونور عيسوه، وهالة دحالن, والرا زريقات, 
ضمن مرشوع مأسسة إدارة الطلب عىل املياه "إدارة" املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.

شكر خاص إىل سيتا توتنجيان، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، لعطائها القيم ومراجعتها الفعالة لهذا الدليل.

التقدير الخاص إىل وحدة إدارة الطلب عىل املياه، وزارة املياه والري، ملراجعتهم الشاملة لهذا الدليل.

الشكر الخالص اىل األعضاء التالية أسامؤهم يف اللجنة التوجيهية لدليل كفاءة استخدام املياه يف املستشفيات ملساهمتهم املفيدة:
• توين جريج، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، مرشوع إدارة

• رانيا عبد الخالق، وزارة املياه والري
• فاتن شعبان، وحدة إدارة الطلب عىل املياه، وزارة املياه والري

• عال القواسمي، وحدة إدارة الطلب عىل املياه، وزارة املياه والري
• جامنة العايد، مياهنا
• عمرو خطاب، مياهنا

• مصطفى عساف، سلطة املياه، وزارة املياه والري
• مآب أبو سليم، الجمعية العلمية امللكية

• هنادا خبيص، وزارة األشغال العامة واإلسكان
• محمود الزعبي، مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية

• محمد أبو طه، نقابة املهندسني األردنيني
• منجد الرشيف، جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

• مها حاللشه، الجامعة األردنية
• حياة باكري، منتدى األردن لسيدات األعامل واملهن

• بشار العيل، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، مرشوع إدارة

التقدير الكبري  للمؤسسات التالية ملراجعتهم هذا الدليل
• جمعية املستشفيات الخاصة

• مركز امللك حسني للرسطان
• مستشفى اإلرساء

التقدير العميق إىل كوري إلدريدج لعمله املتميز يف تحرير هذا الدليل

شكر وتقدير

دليــــل كفاءة استخدام املياه يف املستشفيات

يعترب األردن رابع أفقر دولة يف املصادر املائية يف العامل، األمر الذي وضعه 
يف تحد مستمر مع هذا النقص يف املياه عىل مدى اكرث من عقدين. إذ ال 
تتجاوز الحصة السنوية املتوفرة للفرد من املياه ثلث معدل خط الفقر املايئ 
العاملي. ومن املحتمل ان يؤدي التغري املناخي العاملي اىل زيادة الضغط 
عىل املوارد املائية املحدودة أصاًل.  وقد أدى شح املياه املستمر إىل زيادة 
الضخ الجائر من أحواض املياه الجوفية، مام تسبب بنقص كبري يف املياه 
واالقتصادي،  السيايس  استقراراألردن  فإن  أخرى،  ناحية  ومن  املتوفرة. 
وقوة جذبه السياحي،  اضافة اىل نوعية الخدمات التي يقدمها يف مجال 
لالستثامر.  رئيسياً  اقليمياً  مركزاً  منه  تجعل  الصحية  والخدمات  األعامل 
ويوفر هذا التحدي فرصة عظيمة لألردن الستخدام كل قطره مياه متوفرة 

بكفاءة وفاعلية. 

بدأت الحكومة األردنية منذ نهاية مثانينات القرن املايض يف اتخاذ خطوات 
جوهرية لتحسني إدارة املياه من خالل السياسات والقوانني واإلصالحات 
املؤسسية واستخدام تقنيات حديثه يف هذا القطاع. كام عمدت الحكومة 
بعدها اىل اطالق برامج لتشجيع كفاءة استخدام املياه خاصة يف القطاع 
ويف  الوطنية.  املائية  املوارد  من   %60 من  أكرث  يستهلك   الذي  الزراعي 
بداية العام 2000 بارشت اململكة مبرشوع وطني  لتشجيع كفاءة استخدام 
املياه يف املناطق الحرضية وذلك لخلق ثقافة ترشيد استهالك املياه بني 
مختلف فئات املجتمع. وقد تبع هذا املرشوع وتحديدا يف العام 2007 
برنامج مؤسيس أدى  إىل إعداد  سياسة خاصة إلدارة الطلب عىل املياه 
للقطاعني الحرضي والزراعي وانشاء منوذج مؤسيس يف وزارة املياه والري 
الدارة الطلب عىل املياه يف املناطق الحرضية ، ومرافق املياه واملؤسسات 
العامة والخاصة ذات العالقة. وقد نتج عن هذا الربنامج مجموعة من 
الصحي  والرصف  باملياه  املباين  لتزويد  وكودة  املياه   لتوفري  املواصفات 
تضمنت معايري االستخدام الكفؤ للمياه. كام قام الربنامج بتحديد فئات 
كبار مستهليك املياه  وإجراء عمليات تدقيق مايئ ومسوحات ميدانية  تهدف 
اىل مساعدة املستهلكني عىل فهم وتحديد أفضل الطرق الكفؤة الستخدام 
املياه. و تم اعداد قامئة بأفضل املامرسات لكل فئة من الفئات املستهلكة 
للمياه الستخدامها بطريقة كفؤة ولالستفادة من املياه التي يتم توفريها. 
هذا وسريافق عملية التوفري يف املياه، توفري يف استهالك الطاقة ومعالجة 
املياه العادمة وفوائد ماليه باإلضافة إىل توفري مورد مايئ إضايف لتعويض  
النقص يف املياه . و قد تم عرض أفضل املامرسات لكفاءة استخدام املياه 
يف سبعة أدلة تشمل  القطاعات السكنية، والصحية، والسياحية، واملباين 
املرتفعة ومباين املكاتب الحكومية والتجارية، والحدائق باإلضافة إىل دليل  

لالتصال  االسرتاتيجي.

أفضل  من  لالستفادة  الصحي  القطاع  ملساعدة  الدليل  هذا  تقديم  يأيت 
املامرسات والتقنيات يف كفاءة استخدام املياه  يف املرافق الصحية الحالية 

واملزمع انشاؤها مستقبال.

متهيد 



متهيد
شكر وتقدير

مقدمة

7 الجزء األول:  فهم استخدامك للمياه    
8 أهمية توفري املياه يف املستشفيات؟     
8 ألن ذلك يوفر عليك املال     
8 ألن ذلك يساعدك يف الحصول عىل التميز الوطني والدويل  
8 ألنها قضية وطنية نبيلة     
8 ملحة عن استخدام املياه يف املستشفيات يف األردن   
8 مكان وكمية املياه املستخدمه     
استخدام املياه الفعيل مقابل استخدام املياه املعياري    9
9 أين وكيف يتم توفري املياه؟     

10 التدقيق املايئ يف املستشفيات     

12 الجزء الثاين: أفضل املامرسات يف كفاءة استخدام املياه  
13 تعريف أفضل املامرسات يف كفاءة استخدام املياه   
13 التوفري يف االستخدام املحيل )الداخيل( للمياه    
13 الحنفيات ومرشات أحواض االستحامم    
13 املراحيض       
14 مرشات املراحيض والشّطافات/البيديهات واملباول   
14 الغّساالت       
15 اعداد الطعام       
16 مراجل البخار وتسخني املياه     
16 تربيد املباين       
16 عمليات التنظيف      
17 التوفري يف استهالك املياه يف العمليات الطبية    
17 غسيل الكىل       
17 أجهزة التعقيم      
مضخات تفريغ الهواء       17

17 أجهزة التصوير باألشعة السينية    
17 العالج باستخدام املاء      
18 التوفري يف املياه املستخدمه يف ري الحدائق    
18 التخطيط والتصميم الكفؤ يف استخدام املياه     
18 تحليل الرتبة وتحسينها     
18 اختيار أنواع النباتات      
18 الحد من املساحات املغطاة بالنجيل    
18 استخدام أنظمة الري الكفؤة     
19 استخدام نشارة األخشاب     
19 مامرسات الصيانة      
20 توفري املياه من خالل عملية التشغيل والرقابة املائية    
20 تحديد ترسب املياه وإصالحه     
20 قياس تزويد املياه والعدادات الفرعية    
20 وسائل التحكم بضغط املياه      
21 إجراءات أخرى      

21 الجزء الثالث:  حسابات الجدوى االقتصادية   
22 الجدوى االقتصادية لبعض املامرسات      
22 تحديد كلفة االستثامر      
تحديد فوائد االستثامر      22
22 حساب فرتة السداد ونسبة الفائدة إىل الكلفة   
22 مثال: مستشفى أردين      
22 معلومات عن املستشفى     
22 االستخدام الحايل للمياه     
23 كلفة االستثامر      
23 الفوائد       
23 فرتة السداد ونسبة الفائدة إىل الكلفة    

24 الجزء الرابع:  موارد مائية بديلة      
25 تجميع مياه األمطار      
25 ما هي كمية مياه األمطار التي ميكن جمعها؟   
25 ما هي نوعية مياه األمطار املجمعة؟    
25 كيف تحسن نوعية مياه األمطارالتي يتم جمعها؟   
25 أين تستخدم مياه األمطارالتي يتم جمعها؟   
25 إعادة استخدام املياه الرمادية     
ما هي كمية املياه الناتجة عن تطبيق أنظمة املياه الرمادية؟  26
26 ما هي الكمية التي تستطيع إعادة استخدامها؟   
26 إعادة استخدام املياه العادمة     

27 الجزء الخامس:الوسائل الداعمة لتطبيق أفضل املامرسات 
28 كيفية تطبيق أفضل مامرسات استخدام املياه يف املستشفيات   
28 السياسات والكودات واألنظمة     
28 الدعم املؤسيس      
28 خطوات االدارة الناجحة لربنامج كفاءة استخدام املياه  

30 الجزء السادس:  قامئة تدقيق شاملة الستخدام املياه بكفاءة 

املحتويات

دليــــل كفاءة استخدام املياه يف املستشفيات



7

فهم اسخدامك للمياه

1

الجزء

ان تطور القطاع الصحي يف اململكة  جعل من األردن مركزاً اقليمياً لخدمات 
استهالكا  األكرث  القطاعات  من  القطاع  هذا  ويعترب  الصحية.  الرعاية 
للمياه يف األردن. وقد أظهرت عمليات التدقيق املايئ التي أجريت لعرشة 
تبني  خالل  من  واملال  املياه  يف  كبرياً  وفراً  تحقيق  امكانية  مستشفيات 
مامرسات كفاءة استخدام املياه.  وقد تم اعداد هذا الدليل ملساعدة القطاع 
الصحي ليكون كفؤاً يف استخدامه للمياه. فهو يقدم ملاليك ومديري املرافق 
واالنشاء،  البناء  ومؤسسات  واملصممني  واملخططني  واملطورين  الصحية 
ومزودي املياه، واملشغلني وكافة العاملني أفضل املامرسات يف مجال كفاءة 

استخدام املياه يف املستشفيات القامئة واملزمع انشاؤها.

الداعية  لألسباب  شاماًل  عرضاً  متسلسلة  بخطوات  الدليل  هذا  يوضح   
لتوفري املياه، ومكان وكمية املياه املستخدمه حالياً واملمكن توفريها. كام 
يوفر الدليل قامئة تتضمن ارشادات وتقنيات ألفضل املامرسات يف استخدام 
املياه داخل وخارج املستشفى ، واملتضمنه استخدام املياه يف غرف املرىض 
واألماكن  العامة واملكاتب واملطاعم واملطابخ وغرف الغسيل وعمليات 
التدفئة والتنظيف والعمليات الطبية وري الحدائق. كام يساعد الدليل 
عىل تحديد أماكن الترسب وكيفية اصالحه وعمليات التحكم بضغط املياه 
ومراقبة استخدامها بشكل دقيق. كذلك يوفر للمستهلك فرصاً لالستفادة 
من مصادر املياه البديلة مثل جمع مياه األمطار واملياه الرمادية املستصلحة 

واملياه العادمة املعالجة.  

وللمساعدة عىل تبني برنامج مجدي يف كفاءة استخدام املياه؛ يعرض الدليل 
تحلياًل للكلفة املادية مقابل الفائدة لبعض أفضل املامرسات، ٌتعرض من 
خالل حالة دراسية  ترشح كلفة االستثامر وفوائد التوفري وفرتات اسرتداد 
رأس املال املستثمر ونسب العوائد املالية اىل تكاليف الربامج املختلفة يف 
مجال ترشيد إستهالك املياه، ويستعرض الدليل كذلك رشحاً  لسلسلة من 
األدوات التي تساعد يف عملية التطبيق، مبا يف ذلك السياسات والقوانني 
اىل  اضافًة  أمرا ممكنا،  املياه  استخدام  كفاءة  تجعل من  التي  واألنظمة 
ذكر بعض املؤسسات العامة والخاصة التي تدعم ترشيد استهالك املياه 
والخطوات املتعلقة باإلدارة الناجحة لربنامج كفاءة استخدام املياه، وقامئة 

تدقيق شاملة لتوفري املياه1. 

1يتوجب تحديث املعلومات الورادة يف هذا الدليل بشكل دوري تبعاً لتغري التكنولوجيا مع مرور الزمن 

مقدمـة 
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استهالك املياه للقطاعات غري السكنية 

يف منطقة خدمة رشكة مياهنا

 أين تستهلك املياه ىف املستشفى؟

توزيع استخدام املياه يف عرشة 

مستشفيات أردنية 

2  بناء عىل 10 مستشفيات تم تدقيقها

3بناء عىل املعايري واملواصفات الفنبة ملؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية 

4 بناء عىل استخدام مدته 12 ثانية

استخدامات املياه الحالية واملوىص بها للقطع الصحية والعمليات املستهلكة للمياه يف املستشفيات

االستخدام 
معدل استخدام املياه الفعيل للقطع الصحية2  

والعمليات املستهلكة للمياه 

استخدام املياه املعياري للقطع الصحية3   

والعمليات املستهلكة للمياه
النسبة املئوية للتوفري

55%4.5 لرت/دقيقة10 لرت/دقيقةحنفية حامم خاص

55%4.5  لرت/دقيقة أو 1 لرت/دورة4 10 لرت/دقيقةحنفية حامم عام

37%7.6 لرت/دقيقة12 لرت/دقيقةمرش استحامم

49%4 لرت/ دفقة7.8 لرت/دفقةمرحاض 

68%1.9 لرت/دورة6 لرت/عملية تنظيفمبولة

59%8.3 لرت/دقيقة20 لرت/دقيقةحنفية مطبخ

 )RO(  50%1 لرت يتم التخلص منه لكل لرت يتم استخدامه3 لرتات يتم التخلص منها لكل لرت يتم استخدامهمياه معالجة بالتناضح العكيس

100%رقمي، بدون ماءتظهري أفالم األشعة السينية

أهمية توفري املياه يف املستشفيات؟

ألن ذلك يوفر عليك املال
إن توفري املياه ال يعني فقط خفض فاتورة املياه واملياه العادمة، بل يؤدي  
كذلك اىل خفض فاتورة الطاقة بسبب ضخ وتسخني كمية أقل من املياه 
وزيادة كفاءة إعادة تدويرها ألغراض التدفئة. إن توفري املياه سيخفض 
تكاليف معالجتها والتكاليف الرأساملية بسبب تقليص عدد املضخات 
ادارة أعاملك  املياه عىل  استخدام  املياه. تساعدك كفاءة  وسخانات 

وتوفري املياه لالحتياجات  املستقبلية أيضاً.

ألن ذلك يساعدك يف الحصول عىل التميز الوطني و 
الدويل

إن التوفري يف املياه يفتح أمامك مجال املنافسة للفوز باحدى الجوائز 
الوطنية الرفيعة كجائزة مركز امللك عبد الله  الثاين للتميز، والتي تعترب 
كفاءة استخدام املياه أحد املعايري الفرعية للفوز بالجائزة، باإلضافة 
إىل إمكانية التأهل لنيل إحدى الشهادات الوطنية والعاملية الخاصة 
باألبنية الخرضاء. إن هذه الجوائز والشهادات تضع مؤسستك يف طليعة 

املنافسة يف مجال األعامل. 

ألنها قضية وطنية نبيلة
إن كل نقطة مياه يتم توفريها تزيد فرصة تزويد مستهلكني آخرين 
بكميات اضافية هم يف أمس الحاجة إليها خصوصاً يف أوقات شح املياه 
وفرتات الجفاف. إن توفري املياه يساهم يف استدامتها وهذه مسؤولية 

وطنية تقع عىل عاتق القطاعني العام والخاص وكافة املواطنني. 
 

ملحة عن استخدام املياه يف املستشفيات يف 
األردن 

مكان وكمية املياه املستخدمة؟ 
تعترب املستشفيات واملرافق الطبية من كبار املستهلكني للمياه يف 
املرافق  بأن  )مياهنا(  األردن  مياه  رشكة  بيانات  وتظهر  األردن 
لألغراض  املياه  استهالك  من   %25 نسبته  ما  تستهلك  الصحية 

التجارية واملؤسسية )Institutional( يف العاصمة.

يظهر توزيع استخدامات املياه للمستشفيات أن ما نسبة 73% من 
فيها  مبا  الطبية(  غري  )األغراض  املحلية  لألغراض  تستخدم  املياه 
االستحامم )%13(،   والغسيل )16%(، ومرشات  املراحيض )%20(، 
واملرشات   ،)%5( والحنفيات    ،)%6( واملراجل   ،)%7( واملطاعم 
املائية والشطافات )3%(، والتنظيف )2%( وري الحدائق )1<%(. 
أما العمليات الطبية فتستهلك )18%( مبا يف ذلك التعقيم )%6(، 
 )Hydrotherapy( املاء   باستخدام  العالج   ،)%5( الكيل  وغسيل 
الهواء  تفريغ  وأنظمة   ،)%2( السينية  األشعة  وتظهريأفالم   ،)%2(
نتيجة  فتضيع  املتبقية   %9 نسبة  أما   .)%1( واملختربات   ،)%2(
للترسب.  ويبلغ معدل االستهالك املياه اليومي يف املستشفيات 

األردنية 916 لرت لكل رسير مستخدم.

استخدام املياه الفعيل مقابل استخدام املياه املعياري 
استخدام املياه الفعيل هو معدل استهالك املياه لكل فئة استخدام، 
أو قطعة صحية أو جهاز أو عملية مستهلكة للمياه والذي تم الحصول 
عليه من املستشفيات العرش التي تم تدقيقها. أما استخدام املياه 
املعياري فهو معدل استخدام املياه لكل فئة استخدام، أو قطعة صحية 

او جهاز او عملية مستهلكة للمياه بناًء عىل أفضل املامرسات واملعايري 
املوىص بها. ويشكل الوصول ألستخدام املياه حسب املعايري املوىص 

بها هدف أي مرفق يسعى لتطبيق برامج كفاءة استخدام املياه.

أين وكيف يتم توفري املياه؟
يعرّف توفري املياه بالفرق بني استخدام املياه الفعيل واملعياري لنفس 
االستخدام، حيث يبني تحليل استخدامات املياه يف املستشفيات التي 
تم إجراء التدقيق املايئ لها أن حوايل 30% من املياه املستخدمة 
ميكن توفريها. وُيظهر جدول كميات املياه املستهلكة حالياً  واملعايري 
املوىص بها معدل استخدام املياه الفعيل واستخدام املياه املعياري يف 
القطع الصحية والعمليات املستهلكة للمياه مع النسب املتوقعة لتوفري 
املياه لكل قطعة صحية أوعملية مستهلكة للمياه. هناك إمكانية 
لتحقيق وفر كبري يف استهالك املياه عند تبني املعايري املوىص بها  
للقطع الصحية وأفضل املامرسات للعمليات املستهلكة للمياه.  ميكن 
للمامرسات السلوكية الجيدة تحقيق توفري يف املياه كام هو موضح يف 
الجزء الثاين من هذا الدليل "أفضل املامرسات يف كفاءة استخدام 

املياه

دليــــل كفاءة استخدام املياه يف املستشفيات
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 التدقيق املايئ يف املستشفيات 

تعتربعملية التدقيق املايئ5 أساسية لتحديد مكان وكيفية استخدام 
املياه يف املستشفى الذي تعمل به، وتساعدك عىل اعداد حالة عملية 
للمياه.  الكفؤة  االستخدامات  فرص  لتحديد   )Business Case(

وفيام ييل األهداف الرئيسية لعملية تدقيق استخدامات املياه:
فهم أنظمة تزويد املياه وتوزيعها.  •

تحديد أمناط استخدام املياه.  •
تحديد أوجه القصور يف شبكة توزيع املياه، مبا فيها ترسب   •

املياه والفاقد.
تحديد استخدام املياه الفعيل واملعياري.  •

إعادة  فيها  مبا  املياه،  عىل  الحفاظ  فرص  تحديد   •
االستخدام.

القيام  يتطلب  مستشفى  أي  يف  مايئ  تدقيق  بعملية  القيام  إن 
بالخطوات التالية:

إعداد وجمع املعلومات: يؤدي اإلعداد الشامل إىل زيادة كفاءة   .1
التدقيق الذي تقوم به ويتضمن زيارة أولية إىل املوقع والتي 

تشمل:
تحديد صانع القرار يف املستشفى )املالك، املدير التنفيذي    •

...الخ( ومدير العمليات الهندسية
جمع املعلومات املتعلقة بعنوان املستشفى، واملعلومات   •
واألبنية  املنشأة  وحجم  باملستشفى،  لالتصال  الالزمة 

املختلفة امللحقة بها
تحديد أماكن أنظمة تزويد املياه وشبكة املياه العادمة   •

جمع املعلومات املتعلقة بربامج التشغيل، ونسبة اإلشغال   •
ومعدل عدد املرىض والزوار واملوظفني

املستشفى  وخارج  داخل  املياه  استخدام  طبيعة  تحديد   •
املياه  صهاريج  املياه،  )رشكات  املياه  تزويد  ومصادر 

الخاصة، آبار خاصة( أو أي مصدر لتجميع املياه 
للمياه  سابقة  تدقيق  عمليات  أية  املعلومات حول  جمع   •
املياه  استخدام  لقياس  املتوفرة  والسجالت  والطاقة، 
والطاقة.  املياه  وفواتري  والفرعية،  الرئيسية  بالعدادات 
تستخدم هذه السجالت العداد تقديرات أولية  الستهالك 
املياه لكل رسير، ولتحديد إن كان املستشفى من املرافق 

املستهلكة للمياه بكميات كبرية

إجراء مسح للمستشفى من خالل:  .2
القيام بجوله ميدانية داخل املستشفى مع املوظفني الذين   •
العمليات  كمدير  اليومية  بالعمليات  ومعرفة  اطالع  لهم 
املياه  استخدام  كيفية  عىل  للتعرف  والصيانة  الهندسية 
يف املناطق املختلفة يف املنشأة. باإلضافة إىل ذلك، مقابلة 
موظفي املستشفى ذوي العالقة للتأكد من املعلومات التي تم 
الحصول عليها يف مرحلة االعداد. ومن ثم وضع االفرتاضات 
الخاصة باستخدامات املياه يومياً مثل عدد مرات االستخدام 
اليومي للقطع الصحية مثل )الحنفيات، املراحيض، املباول 
واحواض االستحامم  الخ...( ومعدل استخدام املياه يف كل 
وجبة طعام ومعدل استخدام املياه لكل رسير يتم تنظيفه 

الخ...

فحص املعدات التي تستخدم املياه مثل املراجل واملربّدات   •
وأنظمة معالجة املياه والغساالت وأجهزة املطبخ والقطع 
األشعة  صور  تظهري  )كأجهزة  الطبية  واملعدات  الصحية 
السينية، أجهزة غسيل الكىل، أجهزة التعقيم(. ومن املهم 
عىل  مؤخراً  متت  تغيريات  أو  تحسينات  أية  مناقشة  هنا 

املنشأة يف مجال كفاءة استخدام املياه.
قياس معدالت تدفق املياه وكمية املياه املستخدمة لكل نوع   •
ميكن  للمياه.  املستخدمة  الصحية  والقطع  األدوات  من 
كيس  أو  دلو  باستخدام  مبارشة  التدفق  معدالت  قياس 
من البالستيك و ساعة توقيت أو باستخدام عدادات خاصة 
تركب عىل األنابيب. ميكن  قياس حجم املياه املستهلكة يف 
املراحيض باستخدام أجهزة قياس حجميه خاصة أو تقديرها 
بناء عىل حجم خزان تدفق املرحاض أومراقبة حجم املاء 
املستخدم بناء عىل كمية املياه املتبقية يف الخزان. تساعد 
قياس معدالت تدفق املياه للقطع الصحية وكميات املياه 
املستخدمة يف األجهزة املختلفة عىل تحديد القطع الصحية 
الخاطئة يف  الكفؤة، والترسب، واملامراسات  واألدوات غري 
استخدامات املياه.  تتضمن هذه الخطوة كذلك توصيات 
برتكيب عدادات فرعية لقياس استخدامات املياه الرئيسة 

مثل الغسيل والتدفئة
خصوصا  املستشفى  خارج  املياه  استخدام  حجم  تقدير   •
عىل  والحصول  الحدائق،  ري  أغراض  يف  املستخدمه  تلك 
لري  املياه  ومتطلبات  املروية  باملناطق  املتعلقة  البيانات 
املزروعات وطبيعة أنظمة الري ) مرشات‘ ري بالتنقيط ... 

الخ( وذلك لتقدير حجم املياه املستخدمه ىف الري
الرقم  مثل  العوامل  بعض  لتحديد  املياه  جودة  قياس   •
 )conductivity( املياه  وموصلية   )pH( الهيدروجيني 
الحرارة.  ودرجة   )TDS( الذائبة  الصلبة  املواد  ومجموع 
ميكن لهذه العوامل املساعدة يف تحديد فرص توفري املياه، 

5 يجب القيام بعملية التدقيق املايئ بشكل دوري ويفضل مرة كل عامني

املواد  قيم  عىل  بناًء  والتدفئة  التربيد  دورات  زيادة  مثل 
الصلبة الذائبة، وتحويل املياه من عملية إىل أخرى. وكمثال 
عىل ذلك، ميكن إعادة استخدام املياه الناتجة عن عملية 

غسيل الكىل يف غسيل املالبس.

حساب امليزان املايئ )Water Balance( لكمية املياه األساسية   .3
استهالك  اجاميل  أن  والتأكد من  األساس(  املستخدمة )خط 
املستشفى من املياه داخل وخارج املستشفى مبا فيها الترسب  
ان وجد، مياثل كميات تزويد املياه االجاملية من رشكات املياه 

وصهاريج املياه وآبار املياه الخاصة وغريها من املصادر.

 )Water-use benchmarks( تحديد استخدامات املياه املعيارية  .4
باتباع املواصفات الكفؤة للقطع الصحية واألجهزة املستخدمة 
للمياه، وأفضل املامرسات التى ترد يف الجزء الثاين من هذا 
وفرص  أماكن  لتحديد  أساسية  املعايري  هذه  تعترب  الدليل. 

توفري املياه )أهدافك لتوفري املياه(

تحديد أفضل فرص توفري املياه بناًء عىل استخدامات املياه   .5
الفعلية واملعيارية، وتحديد األولوية  وفق كمية املياه امٌلوفرة 

وكلفة التوفري وفرتة اسرتداد الكلفة 

دليــــل كفاءة استخدام املياه يف املستشفيات
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تعريف أفضل املامرسات يف كفاءة استخدام 
املياه

من  مبجموعة  املياه  استخدام  كفاءة  يف  املامرسات  أفضل  تعرف 
الربامج  وتنفيذ  الفرص  تحديد  عىل  تساعدك  التي  العملية  التوصيات 
لتوفري املياه يف مستشفاك. لقد جاء اعداد أفضل املامرسات يف كفاءة 
استخدام املياه لفئات استخدامات املياه املختلفة يف املستشفيات األردنية 
وألهداف اإلجراءات الرقابية والتشغيلية. وتم وضعها يف مجموعات  بناء 
الطبية,  والعمليات  الصحية,  للقطع  الداخلية  املياه  استخدامات  عىل 
التصميم املبني عىل االستخدام األمثل للمياه,  الحدائق ذات  وتنسيق 
الرقابية والتشغيلية. وميكنك تكييف وموامئة برنامجك يف  واإلجراءات 
توفري املياه باستخدام جزء من أفضل املامرسات الدارة استخدام املياه 
أو استخدامها جميعاً بحسب ميزانيتك واملتطلبات البيئية والتنظيمية. 
وتم عرض معلومات إرشادية حول كميات توفري املياه واسرتجاع الكلفة 
ملساعدتك عىل وضع أولويات تطبيق برامج التوفري والحصول عىل أفضل 

مردود الستثامرك.

التوفري يف االستخدام املحيل )الداخيل( للمياه
يف  املستخدمة  املياه  املستشفيات  يف  للمياه  الداخيل  االستخدام  يضم 
البديهات  واملراحيض ومرشات  االستحامم  أحواض  الحنفيات ومرشات 
واملطاعم والغسيل واملراجل والتنظيف وري الحدائق. وتدل نتائج التدقيق 
املايئ الذي أُجري عىل عرشة مستشفيات أردنية أن االستخدام الداخيل 
للمياه يشكل ما معدله 73% من مجمل استخدامات املياه، االمر الذي يوفر 

فرصاً عظيمة لتوفري املياه بكلفة وفرتات اسرتداد معقولة.

الحنفيات ومرشات أحواض االستحامم 
 )%18( حوايل خمس  االستحامم  أحواض  ومرشات  الحنفيات  تستخدم 
املياه املستخدمة يف املستشفيات. لقد تبني يف بعض املرافق الصحية التي 
تم تدقيقها وجود حنفيات ذات تدفق يصل لـ 20 ليرتاً يف الدقيقة ومرشات 
أحواض االستحامم ذات تدفق أعىل من 18 لرت يف الدقيقة. وميكن خفض 
هذا التدفقات ببساطة دون التأثري عىل راحة مستخِدم املياه باستخدام 
أحواض  ومرشات  للحنفيات  املناسبة  التدفق6  منظامت  تكنولوجيا 
االستحامم، وسينتج عن ذلك وفر يزيد عىل )40%( من املياه املستخدمة 
يف الحنفيات ومرشات االستحامم كام هو موضح يف جدول استخدامات 
املياه الحالية واملوىص بها للقطع الصحية والعمليات املستهلكة للمياه يف 
امت التدفق، وخاصة املنظامت التي تعتمد عىل خلط  املستشفيات. ان منظِّ
املاء بالهواء7، غري مكلفة حيث تبلغ قيمة بعضها دينارين ونصف فقط، 
ويسهل تركيبها وصيانتها. ولهذا السبب فهي تعترب أحياناً الثامر األسهل 

قطفاً يف برامج توفري املياه. 
وفيام ييل أفضل املامرسات املوىص بها لتوفري املياه يف الحنفيات ومرشات 

أحواض االستحامم يف مرفقك الصحي.

 الحنفيات
مع  التكيف  عىل  تعمل  التي  التدفق  منظامت  استخدم   •
أداة خاصة  باستخدام  إال  إزالتها  والتي ال ميكن  الضغط  

للحد من الرسقة والتخريب.
استخدم حنفيات ذاتية اإلغالق يف الحاممات العامة.  •

)Laminar flow( االنسيايب  التدفق  حنفيات  برتكيب  قم   •

يف أماكن االستخدامات الطبية،  أو مقيدات التدفق بدالً من 
امت التدفق التي تعمل عىل خلط املاء بالهواء لتجنب  منظِّ
أن  كام  املياه.  يف  لألمراض  املسببة  امليكروبات  انتشار 
الحنفيات التي تعمل باالستشعار أو بدواسات القدم تحّد من 

احتامل التلوث الناتج عن مالمسة الحنفية.
املختلفة  لالستعامالت  بها  املوىص  التدفق  مبعدالت  التزم   •

املذكورة يف الجدول أدناه
بانتظام  الحنفيات  لجميع  التدفق  منظامت  بتنظيف  قم   •

حيث أن الرواسب قد ترتاكم وتحّد من التدفق

مرشات أحواض االستحامم
استخدم مرش استحامم يعمل عىل خلط الهواء وذو تدفق   •

أقل من أو يساوي 7,6 ليرت/دقيقة
يجب استخدام صاممات خلط  ذات قابلية للتحكم بدرجة   •
حرارة املياه يف جميع أحواض استحامم غرف املرىض ملنع 
االحرتاق باملياه الساخنة كام يجب استخدام نظام تدوير 

للمياه الساخنة لخفض الهدر يف استخدام املياه الباردة

املراحيض
املستشفيات.  يف  املياه  استهالك  من   %20 حوايل  املراحيض  تستخدم 
ومعظم مراحيض املستشفيات يف األردن هي من النوع ذو خزان التدفق 
العربية يف بعض  بالجاذبية األرضية. وتستخدم املراحيض  الذي يعمل 
املستشفيات. وتدل النتائج للمستشفيات التي تم تدقيقها مائياً يف األردن 
أن عملية شطف املرحاض تستهلك ما يرتاوح بني ليرتين لكل استخدام 
بالنسبة للمراحيض العربية إىل ما يزيد عن 10 ليرتات لكل عملية شطف 
بالنسبة للمراحيض ذات خزان التدفق الذي يعمل بالجاذبية األرضية 
ومبعدل االستخدام الفعيل مقداره 7.8 لرت لكل دفقه. وقد وضعت مؤسسة 
املواصفات واملقاييس األردنية مقاييس معيارية للمراحيض ذات الكفاءة 
املائية العالية، تم تبّنيها كقاعدة فنية. أما كمية املياه املوىص بها فهي 6 
ليرتات لكل عملية شطف بالنسبة للمراحيض احادية التدفق و4 لرت لكل 

عملية شطف للمراحيض ثنائية التدفق.

 أفضل املامرسات يف كفاءة
 استخدام املياه
الجزء

6 تم وضع معايري ملنظامت التدفق من قبل مؤسسة املواصفات  واملقاييس األردنية كام يظهرجدول استخدامات املياه الحالية واملوىص بها للقطع الصحية والعمليات املستهلكة للمياه يف املستشفيات.

7تخفض منظامت التدفق انسياب املاء عرب الحنفيات أو مرشات االستحامم من خالل خلطها للامء مع الهواء والحفاظ عىل معدل منتظم من الضغط )إذا كانت املنظامت الهوائية  

  تعمل عىل التكيف مع  الضغط(. ولهذا السبب ال يالحظ معظم الناس فرقاً يف كمية املاء املتدفقة من أي حنفية أو مرش استحامم ذات منظامت تدفق تعمل عىل خلط املاء بالهواء.

معدل التدفق املوىص به ملختلف االستخدامات
الحنفيات العامة لغسل األيدي 

أو الحنفيات ذاتية اإلغالق

≥ 4.5 لرت/دقيقة

≥ 1.0 لرت /دورة

≥ 4.5 لرت/دقيقةحنفيات غرف املرىض
≥ 8.3 لرت/دقيقةحنفيات املطابخ

التنظيف  مناطق  يف  األيدي  غسل  حنفيات 

الخاصة بغرف العمليات الجراحية
≥ 8.3 لرت/دقيقة

دليــــل كفاءة استخدام املياه يف املستشفيات
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إجراءات قبل الغسيل
قم بتصنيف الغسيل حسب مستوى التنظيف الرضوري  •

استخدم موازين الغسيل لتوزين كمية الغسيل  •
استخدم الغساالت حسب طاقتها االستيعابية القصوى   •

حدد عدد الدورات لتحقيق التنظيف املناسب. الِغ الدورات   •
التي ال حاجة لها

خّفض مستوى املياه يف الدورة كلام أمكن ذلك.  •
اخرت منظفات الغسيل املناسبة )صابون الغسيل، ملطفات(   •
املياه  من  وللتخلص  للغسيل  أقل  خطوات  تتطلب  التي 

والصابون.

اآلالت واملعدات
استخدم الغساالت ذات النفق )Tunnel Washers( لغسل   •
لكميات كبرية من الغسيل، والتي تستطيع خفض استخدام 

املياه بحدود 30 – 60% مقارنة بالغساالت األخرى.
باتباع املعايري  املياه والطاقة  التي توفر  استخدم املعدات   •

الوطنية او ملصقات كفاءة الطاقة واملياه إذا توفرت.
استخدم املعدات التي تعمل باملياه املعاد تدويرها أو باألوزون   •
املياه  استخدام  يخفض  أن  لذلك  وميكن  ذلك.  أمكن  إذا 

لغاية %50.
التي يسهل برمجتها حتى ال يتم استخدام  اخرت املعدات   •
كميات من املياه تفوق ما هو مطلوب لتنظيف كمية من 

الغسيل.
الشوائب  جمع  أنظمة  ذات  التنشيف  معدات  استخدم   •

الجافة.

إعداد الطعام
تشكل املياه املستخدمه يف إعداد الطعام حوايل 7% من مجمل 
املياه املستهلكة يف املستشفى يف األردن. وتعترب املطابخ من األماكن 
الرئيسية يف استخدام املياه، والتى ميكن من خاللها الحفاظ عىل 
املياه والطاقة. فيام ييل قامئة بأفضل املامرسات لتوفري املياه يف 

عمليات اعداد الطعام:

التربيد
استخدم ثالجات مناسبة إلذابة األطعمة املجمدة بدالً من   •
إذابتها باملياه الساخنة والذي يؤدي إىل هدرها. إذا كانت 
تدفقاً  فاستخدم  لإلذابة  املياه  الستخدام  رضورة  هناك 
مناسباًً. كذلك ال تستخدم املياه الجارية لتذويب الجليد يف 

مصايف املجىل.
املياه  بتربيد  تعمل  التي  األجهزة  جميع  باستبعاد  قم   •
للمياه  تحتاج  وال  الهواء  بتربيد  تعمل  بأجهزة  واستبدلها 
الثلج  صنع  أجهزة  عىل  ذلك  وينطبق  مكثفاتها.  لتربيد 
ومعدات التربيد وأجهزة صنع املثلجات. ويوىص باستخدام 
يوجد  حيث  املنفصلة  الوحدة  ذات  الهواء  تربيد  أجهزة 

املكثف )condensor(الذي ينفث حرارته  خارج املبنى.

معدات الطبخ/ اعداد الطعام
املياه  تستخدم  ال  التي  الجاف  البخار  سخانات  استخدم   •

لحفظ الطعام ساخناً أثناء تقدميه.
القيام  بإعادة استخدام وتدوير البخار املكّثف يف جميع   •
البخار.  ملصائد  املناسب  القياس  باستخدام  الغاليات 

وإعمل عىل عزل خطوط البخار املكثف الراجعة.

يجب أن تكون مبّخرات الطعام مستقلة دون توصيالت،   •
للمياه  ترصيف  إىل  أو  مايئ  مصدر  إىل  تحتاج  ال  ألنها 

املستخدمة. 

التخّلص من الفضالت
القاممة  من  التخلص  وأنظمة  أجهزة  عن  باالستغناء  قم   •
ان  املصايف.  ذات  والسالل  القاممة  علب  واستخدم 
لنظام  الحاجة  يلغي  املصايف  من  النوعية  هذه  استخدام 
الشطف، مام يلغي استخدام املياه والطاقة يف التخلص من 

الفضالت والنفايات.

 غسل الصحون
استخدم  صاممات رش ذات تدفق مايئ يبلغ 6 ليرتات يف   •
الرش يف وضع  أو أقل. يجب أال تكون صاممات  الدقيقة 

مفتوح بشكل دائم.
من  كفاءة  أكرث  أنها  حيث  الصحون  جاليات  استخدم   •

الغسل باليد.
استخدم جاليات الصحون عندما تكون ممتلئة فقط.  •

وذلك  الصحون  جاليات  أبواب  اغالق  احكام  من  تأكد   •
برتكيب أبواب بخارية عىل هذه األجهزة للحد من فقدان 

تبخر املياه.

اخرت أجهزة مطبخ توّفر املياه والطاقة ومعدات تلتزم باملعايري 
املحلية حسب برامج ملصقات كفاءة الطاقة واملياه ان وجدت.

معيارية للمراحيض ذات الكفاءة املائية العالية، تم تبّنيها كقاعدة فنية. 
أما كمية املياه املوىص بها فهي 6 ليرتات لكل عملية شطف بالنسبة 
للمراحيض احادية التدفق و4 لرت لكل عملية شطف للمراحيض ثنائية 

التدفق.

وقد قامت الجمعية العلمية امللكية بإنشاء مخترب للكفاءة املائية يف 
العام 2010 لفحص األدوات والقطع الصحية واألجهزة املستهلكة 
للمياه املصّنعة محلياً واملستوردة من حيث التزامها بالقواعد الفنية 
الصادرة من مؤسسة املواصفات. ان استبدال املراحيض القدمية 
ذات معدل تدفق 7.8 لرت/دفقة )flush( مبراحيض ثنائية التدفق 
مبعدل 4 ليرتات/دفقة سيتم خفض االستهالك بنسبة تصل إىل 
50% يف املياه املستخدمة، مع فرتة اسرتداد تزيد عىل 10 سنوات. 
الجدوى االقتصادية من  نتائج أفضل من حيث  وميكن تحقيق 

خالل استبدال عدة النياجرا الخاصة باملرحاض فقط.

اإلرساف يف استهالك املياه يؤدي اىل تبذير األموال
اتبع معدالت التدفق املوىص بها يف عملية شطف املراحيض   •

حسب ما هو مذكور يف الجدول ادناه
التدفق  لنظام  استبدال  أو  تعديالت  أية  إجراء  أثناء  تأكد   •
للمراحيض، أنك ال تعيق عملية التخلص من الفضالت أو 

تخالف توصيات املصنع.
ابحث عن أية ترسب للمياه وأجِر عمليات اإلصالح الالزمة   •
باألصباغ لجميع املراحيض التي  بشكل فوري. أجِر فحصاً 
مخفي  ترسب  أي  عن  بحثاً  التدفق  خزان  بنظام  تعمل 
مرة كل ستة شهور من خالل وضع حبيبات أو بضع نقاط من 
الصبغة املستخدمة يف الطعام يف خزان التدفق. ال تضغط 
مقبض التنظيف. انتظر عرش دقائق. إذا ظهرت الصبغة يف 

املرحاض فإن ذلك يعني وجود ترسب للمياه.
فحصه  خالل  من  جيدة  بصورة  املرحاض  عمل  من  تأكد   •

بشكل دوري واستبدال األجزاء التالفة منه.

مرشات املراحيض والشّطافات/البيديهات واملباول
تشّكل املياه املستخدمة يف املرشات والبيديهات واملباول 3% من 
املياه املستهلكة يف املستشفيات. ويزيد معدل تدفق املياه ملرشات 
الكودة  معايري  عىل  األردن  يف  واملباول  والبيديهات  املراحيض 

األردنية الجديدة لتزويد املباين باملياه والرصف الصحي املوىص 
املياه  استخدامات  جدول  يف  بها  املوىص  املعايري  وتبني  بها. 
الحالية واملوىص بها للقطع الصحية والعمليات املستهلكة للمياه 
يف املستشفيات فرصة هائلة لتوفري املياه ألصحاب املستشفيات 
والقامئني عليها. كام وتسمح الكودة الجديدة باستخدام املباول 
الجافة رشيطة إلتزامها بتصميم محدد يراعي املتطلبات الصحية 

واالعتبارات البيئية. 

الغّسـاالت
تستخدم الغّساالت كميات كبرية من املياه يف املستشفيات. حيث 
تستهلك عمليات الغسيل 16% من مياه املستشفيات األردنية. هناك 
فرص هائلة لتوفري املياه والطاقة يف مستشفاك من خالل عمليات 
الغسيل، وميكن تحقيق ذلك من خالل املامرسات الكفؤة التالية:

معدل التدفق املوىص به ملختلف أنواع االستخدام
≥ 6/3 لرت/دفقة 8 مرحاض ثنايئ التدفق

≥ 6 لرت/دفقةمرحاض أحادي التدفق

معدالت التدفق املوىص بها للبيديهات واملباول
≥ 1.9 لرت/دورة املباول 

≥ 4.5 لرت/دقيقةالبيديهات 
≥ 4.5 لرت/دقيقةاملرّشات 

 8 تعادل معدل شطف مقداره 4 لرت/ دفقة 

دليــــل كفاءة استخدام املياه يف املستشفيات
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التوفري يف استهالك املياه يف العمليات الطبية

يعترب استهالك املياه يف العمليات الطبية مرتفعاً، حيث أنه يشكل 
هذا  ويزيد  املستشفيات.  يف  املياه  استهالك  من   %18 حوايل 
االستهالك عاّم تستهلكه خدمات الغسيل، و مياثل ثالثة أضعاف 
املياه الرضورية ملراجل البخار والتدفئة تقريباً. ويستخدم غسيل 
الكىل9 )5%( من هذا املياه، كام تستخدم أجهزة التعقيم )%6( 
وهي نفس كمية املياه تقريباً املستخدمه يف املراجل وأقل قلياًل من 
والعالج  السينية  صوراألشعة  تظهري  وتستخدم   .)%7( املطابخ 
باملياه وأنظمة تفريغ الهواء حوايل )2%( لكل منها، بينام تستخدم 
املختربات الطبية )1%( من مياه املستشفيات. ميكن تحقيق وفر 
يف املياه املستهلكة يف العمليات الطبية من خالل تبني املامرسات 

التالية يف الحفاظ عىل املياه.

غسيل الكىل
اخرت معدات التناضح العكيس التي تقلل من املياه املهدرة   •
املياه  نسبه  اىل  منها  املستفاد  املياه  نسبة  تبلغ  بحيث 
التناضح  أنظمة  استبدال  عن  ينتج  سوف   .1:1 املرصوفه 
العكيس التي تعمل بنسبه 3:1 اىل تلك التي تعمل بنسبه 1:1 

وفراً يبلغ 50% يف استهالك املياه.
إلعادة  العكيس  التناضح  عملية  عن  الناتجة  املياه  اجمع   •
غريها  أو  الري  أو  املالبس  غسيل  عمليات  يف  استخدامها 

من االستخدامات املناسبة.

أجهزة التعقيم
يجب منع استخدام أنظمة تفريغ الهواء املستهلكة للمياه   •
التعقيم  أجهزة  يف   )Venturi-type فينتوري  )بأسلوب 

بالبخار.
استخدم أجهزة التعقيم الجافة بدالً من أنظمة فينتوري.  •

قم بتوصيل أجهزة التعقيم بالبخار مع نظام تفريغ الهواء   •
املركزي يف املستشفى إن أمكن.

أعد البخار املكثف إىل املرجل بدالً من التخلص منه.   •
بأنظمة  بالبخاراملستقلة  التعقيم  أجهزة  جميع  جّهز   •

موامئة لجمع البخار. ميكن جمع  وتكثيف البخار واعادة 
االستخدامات  أو  والري  الغسيل  عمليات  يف  استخدامه 

األخرى املناسبة.

)Vaccum Pumps( مضخات تفريغ الهواء
استخدام أنظمة تفريغ الهواء الجافة يف العمليات الطبية   •
وعيادات طب األسنان، والتي من شأنها تقليل  استخدام 

املياه وتوفري الطاقة.
فينتوري  بأسلوب  الهواء  تفريغ  أجهزة  استخدام  منع   •

.)Venturi aspirator vacuum(
واستبدالها  للمياه  املستهِلكة  الهواء  تفريغ  مضخات  منع   •

مبعدات تفريغ جافة.

أجهزة التصوير باألشعة السينية
من  بدالً  السينية  لألشعة  التصويرالرقمية  أجهزة  استخدم   •

تلك التي تستخدم األفالم لتقليل استهالك املياه.
ألجهزة التصويرالحالية باألشعة السينية غريالرقمية:  •

التربيد لجهاز تظهري  املياه عىل دوائر  ركب قطع توفري   »
األفالم للتحكم مبياه التربيد املتدّفق بشكل مستمر.

أعد تدوير مياه حوض الشطف واستخدمه كبديل عىل   »
سائل التظهري/التثبيت.

ال  التي  املعدات  عىل  ضغط  مخفضات  برتكيب  القيام   »
تحتاج إىل ضغط مرتفع.

)Hydrotherapy( العالج باستخدام املاء
حدد واستخدم الكمية الفعلية من املياه الالزمة لكل خزان   •

للعالج باملياه. سّجل االستخدام
واألدوات  األحواض  لتنظيف  الصحيحة  املامرسات  إتبع   •

وتعقيمها.
اليكون  التي  الحاالت  يف  واسعة  أحواض  استخدام  عند   •
فيها انتقال الجراثيم والعدوى يشكل اهمية قصوي، يجب 
تركيب أجهزة تصفية وتعقيم لتدوير املياه وتنظيفها بدالً 

من التخلص منها.

مراجل البخار وتسخني املياه
تستهلك املراجل حوايل 6% من املياه املستهلكه يف املستشفيات 
األردنية، حيث تسهتلك املياه يف مجاالت مختلفة مبا فيها توفري 
تزويد  إىل  إضافة  مريح،  بشكل  املباين  وتدفئة  الساخنة  املياه 
وأجهزة  املالبس  وغسيل  الصحون  وجاليات  للغاليات  البخار 
التعقيم. وتوفر مراجل البخار فرصاً عديدة لتوفري املياه والطاقة. 
فيام ييل قامئة بأفضل املامرسات الكفؤه التي تساعد عىل توفري 

املياه والطاقة:

ال تستخدم مراجل بخار مركزية يف استخدامات املستشفى   •
التي تحتاج للبخار، بدالً من ذلك: 

استخدم مراجل البخار املستقّلة ألجهزة التعقيم مع خط   -
تكثيف راجع لتجميع البخار إن أمكن.

املالبس،  غسيل  ألجهزة  منفصلة  مياه  مراجل  استخدم   -
وعمليات اعداد الطعام، والحنفيات ومرشات االستحامم، 

وتدفئة املباين.
يف  الباردة  املياه  تزويد  لخطوط  عدادات   برتكيب  قم   •

عمليات مراجل البخار الهامة.
قم برتكيب خطوط راجعة لتجميع البخار املكّثف يف جميع   •
مراجل البخار وقم بوضع عدادات لقياس البخار املكثف 

الراجع عندما ميكن ذلك.
 Conductivity(استخدم أجهزة مراقبة تعتمد عىل املوصلية  •
للمراجل،  االوتومايئ  الترصيف  يف  للتحكم   )Controlors
ويرفع  املراجل  مياه  معالجة  عملية  يسهل  الذي  األمر 
ملعظم  بالنسبة  ممكنة.  درجة  أقىص  إىل  الرتكيز  دورات 
املستشفيات، تعمل مراجل  البخار ضمن مدى 15 – 40 

دورة تركيز.
املياه  وعدادات  املياه  حرارة  درجة  مقياس  أن  من  تأكد   •

واضحة أمام املشّغل بالنسبة ملراجل املياه الساخنة.
تفّقد مصائد وخطوط البخار بشكل منتظم بحثاً عن أي   •

ترسب للمياه، وقم بأعامل اإلصالح بأرسع وقت ممكن.
تزويد  كودة  يف  بالتدفئة  املتعلقة  اإلجراءات  جميع  اتبع   •

املباين باملياه والرصف الصحي.

تربيد املباين
ال يستخدم ىف أي من املستشفيات التي تم تدقيقها يف األردن 
أجهزة تكييف تعمل مكثفاتها عىل التربيد باملياه. ونظراً لشح املياه 
يف اململكة، تستخدم املستشفيات أنظمة تربيد الهواء ذات الوحدة 
املنفصلة )split unit( أو تلك التي تستخدم الهواء بدالً من تبخري 

املياه لتربيد مكثفاتها. يجب املحافظة عىل استخدام هذا األسلوب 
يف املستشفيات القامئة و املزمع انشاءها. ويتم تطبيق هذا النظام 
يف الكودة الجديدة لتزويد املباين باملياه والرصف الصحي، والتي 
تبخري  تقوم عىل  التي  التربيد  أنظمة  استخدام  "منع  تنص عىل 

املياه الصالحة للرشب يف محطات التربيد املركزية.

عمليات التنظيف
املستخدمه يف  املياه  التنظيف حوايل 2% من  تستهلك عمليات 
املستشفيات يف األردن. ولدى معظم املستشفيات أساليب متنوعة 
وميكن  املياه.  من  كبرية  كميات  استهالك  شأنها  من  للتنظيف 
ألساليب التنظيف الواردة هنا أن تساهم بشكل كبري يف توفري 

املياه يف املستشفى.

استخدم املكانس اليدوية للمناطق الخارجية مثل املمرات   •
لتنظيف  املياه  استخدام  عدم  يجب  السيارات.  ومواقف 

هذه املناطق.
اتبع التوصيات التالية لتنظيف االماكن الداخلية:  •

قبل  الكبرية  النفايات  لجمع  اليدوية  املكنسة  استخدم   »
عملية املسح

الغسيل  خرطوم  عىل  اإلغالق  ذاتية  فوهة  برتكيب  قم   »
لتفادى انسياب  املياه عندما ال تكون هناك حاجة لها.

عىل  تحتوي  والتي  جديدة  تنظيف  منتجات  استخدم   »
إنزميات لتحليل بقايا الزيوت والشحوم يف األماكن التي 
تتواجد فيها الشحوم بكثافة مثل املطابخ. تساعد املنتجات 
الجديدة باإلنزميات عىل تكسري الشحوم املوجودة عىل 
املياه يف عملية  األرض وال تحتاج إىل كميات كبرية من 

التنظيف.
فيها  تتوقع  التي  األماكن  قرب  مصارف  برتكيب  القيام   »

حدوث تدفقا للمواد السائلة.
األريض  املرصف  باتجاه  املياه  لدفع  "املّساحة"  استخدم   »

قبل عملية الشطف النهائية.
استخدم فوهات الرذاذ املضغوطة بالهواء لتوفري ضغط   »

أقوى للتنظيف بكميات أقل من املياه.
أخرى  الناتجة عن عمليات  املياه  استخدام  بإعادة  القيام   •
من املستشفى يف عمليات التنظيف، رشيطة أن يتفق ذلك 

مع قوانني الصحة العامة

 9 يرشب اإلنسان العادي ما بني 10 و 14 لرتاً من املاء كل أسبوع, بينام يتعرض مريض الكىل أثناء عملية غسيل الكىل إىل 1050 – 2230 لرتاً من املاء أسبوعياً.
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التوفري يف املياه املستخدمة يف ري الحدائق
يبلغ معدل املياه املستخدمة سنوياً يف ري الحدائق أقل من %1 
من إجاميل املياه املستخدمة يف املستشفيات األردنية. رمبا تبدو 
هذه النسبه منخفضًة، ولكن ملاذا ال نتبنى عمليات ري أكرث كفاءة 
املياه املستخدمه، أو حتى توسيع هذه الحدائق  لخفض نسبه 
باستخدام مصادر مائية بديلة؟ هناك عدة عوامل تتحكم بكمية 
املياه التي تحتاجها الحدائق يف املستشفيات منها عمليات التبخر 
واالرتشاح يف الرتبة وعمليات النتح يف النباتات، إضافة إىل قدرة 
التي تقوم برّيها. ميكن انشاء  الرتبة عىل حمل املياه واملساحة 
مامرسات  من  سلسلة  باستخدام  وألواناً  حيوية  تفيض  حدائق 
الحفاظ عىل املياه أثناء تنسسيق الحدائق. ينصح باتباع املبادئ 

التالية النشاء حدائق الندرة املائية: 

التخطيط والتصميم الكفؤ يف استخدام املياه
مرشوع  ألي  التصميم  مرحلة  أثناء  الصحيح  للتخطيط  ميكن 
لتنسيق الحدائق أن يخفف إىل حد كبري من استهالك املياه، وذلك 

من خالل: 
إجراء دراسة  شاملة للموقع لالستفادة من املناخ املحيل   •
والحامية  األرض،  وطبوغرافية  للشمس/الظل  والتعرض 

من الرياح.
استخدامات  حسب  املزروعة  للمناطق  الصحيح  التوزيع   •
ذات  للمناطق  املياه  من  أدىن  حد  يخصص  حيث  املياه. 
من  أكرب  كميات  تخصيص  ميكن  بينام  األقل،  االستخدام 

املياه للمناطق املرئية للمستخدمني.
 )Hydro-zoning( الهيدرولوجي  التوزيع  أسلوب  استخدام   •
للنباتات باستخدام تجمعات نباتية حسب حاجتها للمياه.
استخدام مزيج مناسب من املناطق ذات الرتبة الصلبة أو   •

الرخوة للحد من استهالك املياه وكلفة الصيانة.

تحليل الرتبة وتحسينها
الطينية  الرتبه  من  خليط  بني  األردن  يف  الرتبة  تركيبة  تتنوع 
الخصبة إىل الرتبة الرملية. وحتى يتسنى تحسني تربة الحدائق 

يجب:
بالزراعة  البدء  قبل  الرتبة  إىل  عضوية  مواد  إضافة   •
لزيادة قدرتها عىل االحتفاظ باملياه وتحسني منو النباتات 

واالستخدام األمثل للمياه.
املياه  حركة  من  يحد  ذلك  أن  حيث  الرتبة  دمك  تجنب   •

والهواء فيها.

اختيار أنواع النباتات
للمياه  يف  الحاجة   قليلة  النباتات  تتوفر مجموعة واسعة من 
النباتات  اختيار  عند  التالية  باالعتبارات  األخذ  ينصح  األسواق. 

املناسبة من حيث استهالكها للمياه:
قم بتجميع النباتات ذات االحتياجات املتامثلة للمياه معاً  •
استخدم فقط النباتات املحلية واألشجار والشجريات التي   •

تتحمل الجفاف
الشجريات  عىل  محدود  تركيز  هناك  يكون  أن  يجب   •

الصغرية والحوليات 

الحد من املساحات املغطاة بالنجيل
تستهلك املناطق املغطاة بالنجيل كميات كبرية من املياه وتحتاج إىل 

الكثري من أعامل الصيانة. لذا يوىص باتباع  املامرسات التالية:
قلل من مساحة املناطق املزروعة بالنجيل اال اذا توفرت   •

منافع من استخدامه
وتتحمل  أخرضاً  مظهراً  توّفر  التي  النباتات  استخدم   •

.Paspalum الجفاف مثل الربمودا أو
الشجريات  أو  األرض  تغطي  التي  النباتات  استخدم   •
املنخفضة والتي تعطي كبدياًل للنجيل والتي توفر مظهراً 

أخرضاًَ.

استخدام انظمة الري الكفؤة
تضم أكرث مامرسات استخدام املياه كفاءة ما ييل:

العالية  الكفاءة  ذات  بالتنقيط  الري  أنظمة  استخدم   •
للمساحات الواسعة.

ادرس  والكبرية،  الجديدة  الصحية  للمرافق  بالنسبة   •
امكانية استخدام نظام آيل للمساحات الواسعة إذا أمكن 

مع  ضامن إرشاف مبارش من قبل موظفني مؤهلني.
املزروعة  الخرضاء  املناطق  يف  الرش  أنظمة  استخدم   •

بالنجيل فقط.
نقل  صهاريج  بخراطيم  أو  املياه  بخراطيم  الري  امنع   •

املياه.
لزيادة  املساء  يف  أو  الباكر  الصباح  يف  الري  بعملية  قم   •

االمتصاص والحد من التبّخر.
أعد برمجة عمليات الري املتكررة حسب تغيريات الفصول   •
واختالفات الطقس املحيل مثل درجات الحرارة والرطوبة 

والرياح  وضوء الشمس.
طبق مبدأ التدّرج وامليالن لتوجيه  جريان املياه السطحية   •

ومصارف مياه املطر إىل الحدائق واملساحات املزروعة.
استخدام  إعادة  وخيارات  الري  ملياه  بديلة  مبصادر  فّكر   •
مياه  وتجميع  الرمادية  املياه  استخدام  اعادة  مثل  املياه 
الجزء  يف  تفصيال  لها  التعرض  سيتم  والتي  االمطار. 

الرابع من هذا الدليل .

 )Mulches( استخدام نشارة األشجار
عند جذوع  العضوية(  )العضوية وغري  النشارة  استخدام  يجب 
جميع النباتات للحفاظ عىل رطوبة الرتبة والحد من منو األعشاب 

غري املرغوبة.

مامرسات الصيانة
املناطق  املناسبة أساسية للحفاظ عىل  الصيانة  تعترب مامرسات 
الخرضاء الكفؤة يف استخدامها للامء وتحقيق املستوى املرغوب يف 

توفري املياه واملظهر العام. وتضم هذه املامرسات:
استخدم التقليم ونزع األعشاب الضارة وأساليب التسميد   •

بشكل صحيح.
بحثاً  والتفتيش  الري  أنظمة  لصيانة  منتظاًم  برنامجاً  ضع   •

عن ترسب للمياه أو معدات تالفة.

توفري املياه من خالل  عملية التشغيل والرقابة 
املائية

تحديد ترسب املياه وإصالحه
تظهر الصورة العامة ملعدل استهالك املياه يف املستشفيات األردنية 
التي تم تدقيقها أن ترسب املياه يف املستشفيات ميكن أن تصل 
إىل 9% من إجاميل االستهالك. وميكن للترسب املخفي أن يشّكل 
ضياعاً كبرياً للامء والطاقة، دون علم أحد بها. وميكن ملا يبدو أنه 
ترّسب محدود أن يؤدي إىل ضياع كميات كبرية من املياه. ويصبح 
الترسب أكرب حجاًم مع مرور الوقت، وميكن أن تؤدي إىل تعطيل 
أو  أو مرحاض  انبوب  الترسب يف أي  أجهزة أخرى. قم بإصالح 
حنفية أو الخزان املوجود عىل السطح وسوف يدهشك حجم املياه 
أو املال الذي تستطيع توفريه. ان عمل  برنامج الكتشاف واصالح 
ترسب املياه  ميكن أن يشكل األسلوب األكرث فاعلية لتوفري املياه 
واألموال يف مرفقك الصحي. فيام ييل أفضل املامرسات ملساعدتك 

يف إعداد  هذا الربنامج واالستفادة منه:

لصيانة  الرضورية  واملوارد  الفنيني  بتوفري  االدراة   التزام   •
التوصيالت واملعدات بشكل منتظم وضامن تحديد وإصالح 

أي ترسب للمياه.
لجعل  وتدريبهم  الصيانة  لكادر  الالزمة  األدوات  توفري   •

إصالح ترسب املياه أولوية.
تدريب الكادر الوظيفي لإلبالغ عن أي ترسب املياه وغريها   •

من أعطال للمعدات التي تستخدم املياه بشكل فوري.
مكافأة الكادر الوظيفي عند النجاح بالكشف عن ترسب   •

املياه.
الغيار  وقطع  العادية  الترسب  إصالح  مبعدات  االحتفاظ   •
يف موقع قريب حتى يتسنى القيام بعمليات اإلصالح دون 

الحاجة لالنتظار لوصول قطع الغيار.
املياه  خزان  فيضان  عن  الناتجة  املياه  تنساب  أن  يجب   •

عىل سطح املبنى أو مياه الترسب إىل نظام مزاريب مياه 
اكتشاف  يتسنى  حتى  املجاري  شبكة  إىل  وليس  األمطار 

ذلك الترسب  يف املياه من سطح املبنى.
يجب االحتفاظ بسجالت حول نوع وموقع وعدد وإصالح   •

ترسب املياه يف موقع مركزي.

قياس تزويد املياه والعدادات الفرعية
تعترب عملية تحسني كفاءة املياه يف غياب تقيص وقياس استهالك 
املياه يف مستشفاك بشكل دقيق عملية غاية يف الصعوبة، إن مل تكن 
مستحيلة. تسمح لك عملية مراقبة استهالك املياه أن تعرف أين 
ومتى تذهب هذه املياه ، وأين توجد أفضل الفرص لتوفري املياه.

 
قياس تزويد املياه

حتى يتسنى لك متابعة استهالك املياه يف مستشفاك، من الرضوري 
قياس جميع مصادر املياه املتوفرة لك من شبكة املياه الرئيسية 
باملستشفى   الخاصة  الصهاريج واآلبار  املصادر مثل  وغريها من 

ومن مياه األمطاراملجمعه.

قم بالتنسيق مع الرشكة املزودة للمياه للتأكد من أن عداد   •
مياه الرشكة يعمل جيداً.

األخرى  املياه  موارد  لقياس  مياه  عدادات  برتكيب  قم   •
املتوفرة لك بدقة، إن وجدت. أما بالنسبة لصهاريج املياه، 

فحافظ عىل سجّل لجميع الكميات املزودة.
قم بفحص جميع العدادات بشكل منتظم لضامن دقتها.  •

تابع بدقة جميع سجالت مصادر املياه واحفظها إلكرتونياً   •
وبشكل شهري.

حتى  شهرياً  وحللها  بيانياً  لديك  املتوفرة  البيانات  ارسم   •
تستطيع:

تحديد أية زيادات غري طبيعية ناتجة عن ترسب املياه أو   »
أية أخطاء يف تسجيل البيانات وقراءتها.

مراقبة التوفري يف املياه والعمل عىل تقييم برامج الكفاءة   »
املطبقة يف مستشفاك.

قياس استخدامات املياه الفرعية
تابع حجم املياه املستهلك من خالل عدادات  قياس فرعية للمعدات 
والعمليات الرئيسية التي تستخدم املياه داخل املستشفى. ويتضمن 
ذلك أية معدات أو عمليات )معالجة املياه، املطابخ، الغسيل، 
حصة  تستخدم  إلخ(   ... الحدائق  التعقيم،  أجهزة  املختربات، 
كبرية من مياه املستشفى، وتلك التي تستخدم ما يزيد عن عرشة 

أمتار مكعبة يومياً. 
من االستخدامات التي يجب قياسها فرعياً:

املياه املزودة ألية مبان منفصلة  •
املياه الساخنة والباردة التي تستهلك يف عمليات الغسيل   •

مناطق اعداد الطعام  •

دليــــل كفاءة استخدام املياه يف املستشفيات
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 حسابات الجدوى
االقتصادية
الجزء

املياه املستخدمة يف عمليات غسيل الكىل وأنظمة معالجة   •
املياه

املياه الداخلة إىل والخارجة من عملية التناضح العكيس أو   •
أي نظام آخر ملعالجة املياه

املياه املزودة ملراجل  البخار والراجعة من املكثفات  •
املياه املزودة ملراجل املياه الساخنة  •

مياه تعويض أبراج التربيد والترصيف إن وجدت  •
األبخرة الكبرية من أنظمة التربيد، إن وجدت  •

املساحات املؤجرة بشكل منفصل يف املبنى  •
مياه التعويض يف الربك العالجية والنوافري  •

ري الحدائق واملزروعات  •

يجب اتخاذ اإلجراءات التالية لضامن دقة بيانات وتسجيل وتحليل 
تدفقات املياه التي يجري قياسها فرعياً:

افحص جميع العدادات بشكل منتظم لضامن دقتها.  •
تابع واحفظ إلكرتونياً جميع الكميات املستهلكة شهرّياً.  •

وبشكل أسبوعي يك  بيانياً  التي جمعتها  املعلومات  ارسم   •
تستطيع:

تحديد أية ترسب محتمل للمياه، وأعطال يف املعدات وأية   -
أخطاء أخرى يف قراءة البيانات وتسجيلها.

مراقبة  توفرياملياه والعمل  عىل تقييم برامج الكفاءة املطبقة   -
يف مستشفاك.

وسائل التحكم بضغط املياه
تشّكل وسائل التحكم بضغط املياه أسلوباً فاعاًل يف ضبط ضغط 
املياه يف املباين وتخفيف االنسياب غري الرضوري واملرتفع، والحد 
من ترسب املياه وانفجار األنابيب وإطالة مدة صالحية التوصيالت 
والقطع الصحية. وتحصل العديد من مباين املستشفيات يف األردن 
عىل الضغط الالزم لعملها من خالل نظام خزانات موجود عىل 
السطح، األمر الذي يعني أن الطابق األعىل قد يحصل عىل أقل 
عاٍل جداً. هذا  األريض عىل ضغط  الطابق  يحصل  بينام  ضغط 
وتحتاج املستشفيات التي تستخدم أنظمة صامم شطف املرحاض 
ذات  للمراحيض  بالنسبة  أما  بار.   2 ضغط  إىل   ،)flush-valve(
خزان الدفق العادي مثل تلك املوجودة يف معظم املستشفيات يف 
األردن، فليست بحاجة ألكرث من بار واحد من الضغط. يتطبق 
املياه  أو ثالثة تحت منسوب خزانات تزويد  ذلك عىل طابقني 
املوجودة عىل السطح، أو أي طابق تزيد املسافة بينه وبني خزانات 
تزويد املياه أكرث من 10 أمتار. تحتاج أية طوابق تزيد فيها هذه 

املسافة اىل صاممات تحكم بالضغط.

إجراءات أخرى
للحد من  الجزء  املدرجة يف هذا  واألجهزة  اإلجراءات  تستخدم 
فقدان املياه عند تلف األنابيب وترسب املياه وتعطل املعدات 

وغريها من الحاالت الطارئة.

صامم اإلغالق يف حاالت الطوارئ وصاممات العزل
تعترب صاممات االغالق يف حاالت الطوارئ وصاممات العزل هامة 
ق املياه برسعة عند تلف األنابيب  جداً، وهي ُتسَتخَدم إلغالق تدفُّ
أو حدوث ترسيبات يف التوصيالت أو عند وقوع عطل باملعدات. 
وميكن لذلك أن يساعد عىل منع حدوث أرضار جسيمة ناتجة عن 
ترسب املياه. وهي تساعد كذلك عىل عزل استخدام املياه داخل 
جزء من املبنى حتى ال يتم إيقاف نظام املياه يف املبنى بكامله 
أثناء أعامل اإلصالح أو االستبدال. يجب تركيب هذه الصاممات 
لعزل كل منطقة حرجة يف استخدام املياه يف املستشفيات، مثل 
املراحيض واملطابخ وغرف العمليات ... إلخ. يجب كتابة التفاصيل 
عىل جميع الصاممات لتبيان القسم الذي تخدمه، ويجب أن تكون 

سهلة الوصول إليها من قبل املوظفني ذوي العالقة.

 Pressure( الضغط  تخفيف  وصاممات  املياه  سخان  حرارة  درجة 
)Relief valves( وصاممات الخالص )relief valves

تركب صاممات تخفيف ضغط وحرارة سخانات املياه عىل الجزء 
الضغط من خالل  تزايد  منع  وتعمل عىل  السخان،  من  األعىل 
السامح للمياه باالنسياب عرب أنبوب للمياه الفائضة. ويجب أن 
يكون ضغط املياه املزود ضمن املعايري أو املستويات  املوىص به 
من قبل الرشكة الصانعة للسخان. كام والبد للمياه التي تخرج 
عرب هذه الصاممات أن تكون ظاهرة للعيان  بشكل واضح ليك 
يتسنى اكتشاف أي ترسب للمياه بسهولة. ويجب التفتيش عىل هذه 

الصاممات واختبارها مرة كل شهرين.

مانعات التدّفق العكيس
تحمي مانعات التدّفق العكيس عملية تزويد املياه من التلوث مبياه 
املجاري وغريه من مصادر التلوث. متنع هذه الصاممات احتاملية 
التلوث املتقاطع نتيجة الربط املتقاطع أو يف حالة انخفاض الضغط 
يف نظام تزويد املياه. يجب تركيب مانعات التدّفق العكيس يف 
مواقع ظاهرة بشكل واضح لتسهيل اكتشاف ترسب للمياه وأعامل 
عليها  التفتيش  ويجب  املوظفني.  قبل  من  والفحص  التفتيش 

واختبارها بشكل منتظم.

أنظمة الحامية من الحريق
يحتوي نظام الحامية من الحريق عىل خراطيم حريق وأنظمة 
املرشات يف املوقع. يجب أال يكون هناك أي تدّفق إال يف حاالت 
وقوع الحريق أو أثناء فحص النظام. ويجب أن يحتوي النظام 
عىل طرق الستعادة املياه املستخدمه أثناء الفحص الدوري وعند 
تنظيف نظام الحامية من الحريق. ويجب أن يكون النظام سهل 
التفتيش لضامن عدم وجود أي توصيل خاطئ مع أنابيب املياه، 
كذلك يجب تركيب عدادات قياس تدفق عىل جميع خطوط املغذية 

لنظام الحامية من الحريق.

خزانات الضغط  وغريها من أنواع تخزين مياه الرشب
تعترب هذه الخزانات مكونات هامة ملعظم أنظمة املياه يف املباين. 
وهي تساعد عىل تخزين املياه لألوقات التي ال تتوفر فيها خدمات 
تزويد للمياه وتنظيم الضغط. ولتنظيم الضغط، يجب أن يكون لهذه 
الخزانات أدوات للتحكم مبستوى املياه ملنع ترسبه نتيجة االمتالء 
الزائد، أو زيادة الضغط. يف حالة فيضان هذه الخزانات. يجب 
أن تسهل مالحظة املياه الفائضة، ويجب تركيب أجهزة و مؤرشات 

تدل عىل حدوث فيضان مياه الخزانات.
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كلفة املياه واملياه العادمة والطاقة

الحنفياتاملراحيض
مرشات أحواض 

االستحامم
عوامل التوفري

أ
معدل التدّفق لألجهزة الحالية )كمية املياه املستهلكة 

فعلياً(
 11 لرت/دقيقة7.5 لرت/دقيقة8 لرت/دفقة 

انظر الشكل السابق24714النسبة املئوية الستهالك املياه )%(ب

ت= ب x االستهالك السنوي31,7119,24918,498االستهالك السنوي  يف املستشفى )م3(ت

ث
املياه  )استخدام  املعّدلة  األجهزة  يف  التدّفق  معدل 

املعياري(
ت= ب x 132,130 م7.63 لرت/دقيقة4.5 لرت/دقيقة4.0 لرت/ دفقة

 300400200عدد القطعج

252.52.5الكلفة  )دينار(ح

خ= ج x ح7,5001,000500الكلفة اإلجاملية )دينار(خ

د= )أ-ث(/أ504031النسبة املئوية للتوفري لكل قطعة )%(د

ذ= د  x ت15,8563,7005,734معدل التوفري السنوي يف املستشفى )م3(ذ

ر
معدل التوفري10 السنوي  يف املياه واملياه العادمة يف 

املستشفى )دينار(              
ر=x 1.5 ذ23,7845,5508,601

03050النسبة املئوية للمياه املراد تسخينها %ز

س=ز  x ذ x 02,7757,1682.5الوفر السنوي يف الطاقة11  )دينار(س

ش= س + ر23,7848,32515,769إجاميل الوفر السنوي )دينار(ش

97,51934,13464,656الفائدة املحتسبة لفرتة حياة12 القطعة  )دينار(ص

ض= ص/خ1334129نسبة الفائدة إىل الكلفةض

ط= خ/ش11 يوم1.4 شهور3.8 شهورفرتة السدادط

حسابات الجدوى االقتصادية لبعض املامرسات 

يعترب حساب الفائدة مقابل الكلفة من أفضل الطرق لدعم برنامج 
كفاءة استخدام املياه والتي تتضّمن حساب كلفة االستثامر وقيمة 
التوفري وفرتة السداد ونسبة الفائدة للكلفة. فيام ييل خطوات 
أساسية ملساعدتك عىل القيام بعملية حساب الفائدة مقابل الكلفة 
والتي تتضمن تركيب منظامت تدفق املياه عىل حنفيات املغاسل 

ومرشات أحواض االستحامم واستبدال عدة النياجرا 
الحد  مثال  عرض  ذلك  وييل  املراحيض.  يف   )Toilet Trim(

املستشفيات األردنية.

الخطوة األوىل: تحديد كلفة االستثامر
متثل كلفة االستثامر لهذا املثال كلف منظامت التدفق وقطع توفري 
املياه وتركيبها أو استبدالها. يظهر الجدول  أدناه الكلفة التقريبية 
الستبدال كل قطعة حسب قيمتها يف السوق األردين. اما بالنسبة 
لكلفة الرتكيب فهي تحسب فقط يف حالة استبدال جهاز خزان 
متديدات  فني  قبل  ومن  املرحاض  يف  النياجرا(  )عدة  الطرد 
صحية، عىل افرتاض أن تركيب قطع توفري املياه ومنظامت التدفق 
لحنفيات املغاسل ومرشات أحواض االستحامم تتم من قبل فريق  

الصيانة يف املستشفى.

الخطوة الثانية: تحديد فوائد االستثامر
تتضمن عملية تركيب قطع توفري ومنظامت تدفق املياه واستبدال 
املياه  لتوفري  اكرب فرصة  الصحية  للقطع واألدوات  النياجرا  عدة 
وزيادة املكاسب املالية. ومن ضمن هذه املكاسب بشكل عام 
الناتجة عن التوفري يف استهالك  التوفري يف فواتري املياه والطاقة 
املياه واملياه العادمة واملياه الساخنة. ميكن كذلك األخذ باالعتبار 
مياه  معالجة  كلفة  تقليل  مثل  املايل  التوفري  من  اخرى  اشكال 

الرشب.

الخطوة الثالثة: حساب فرتة السداد ونسبة الفائدة 
إىل الكلفة

تعرّف فرتة السداد عىل انها الفرتة الزمنية الالزمة الستعادة كلفة 
االستثامر. وهي ببساطة النسبة بني كلفة االستثامر مقسومة  عىل 
املكاسب املالية السنوية. عىل سبيل املثال، إذا بلغت كلفة تركيب 
منظامت تدفق املياه عىل حنفيات املغاسل ومرّشات االستحامم 
دينار   10,000 مستشفاك  يف  النياجرللمراحيض  عدة  واستبدال 
 20,000 يبلغ  والكهرباء  املياه  فواتري  يف  متوقع  )فائدة(  وبوفر 

دينار سنوياً، تكون فرتة السداد 20,000/10,000 أي نصف سنة. 
تستطيع كذلك احتساب فرتة السداد بشكل منفصل لكل من القطع 

كام يظهر يف املثال التايل. 

أما نسبة الفائدة إىل الكلفة الستبدال قطعة ما فتساوي القيمة 
صالحية  فرتة  أثناء  االستبدال  عىل  املرتتبة  للمكاسب  الحالية 

القطعة مقسومة عىل كلفة االستثامر 

مثال: مستشفى أردين
معلومات عن املستشفى

الرئيسية،  الطبية  املجاالت  جميع  الصحي  املرفق  هذا  يغّطي 
ويوجد به حوايل 500 رسير بحيث يبلغ معدل اإلشغال اليومي 
فيه 300 رسير. كام يوجد يف املستشفى 2،250 موظف وطبيب. 
يستقبل املستشفى 4،000 زائر و2،500 مريض غري مقيم يومياً. 
وقد تم تحديثة بشكل متواصل، باستثناء توصيالت وأنابيب املياه 
وتوابعها. ويزود هذا املستشفى بكامل احتياجاتة من املياه التي 

تقدر ب 132,130 مرتا مكعبا من الشبكة العامة

االستخدام الحايل للمياه
بناًء عىل التدقيق املايئ، يوجد يف هذا املستشفى 400 حنفية و200 
حوض استحامم و300 مرحاض. ويبلغ معدل التدفق  7.5 لرت/
دقيقة للحنفيات و11 لرت/دقيقة يف أحواض االستحامم و 8 لرت/ 
دفقة للمراحيض . وتشري نسب استهالك املياه التي يعرضها هذا 

الجزء أن استهالك املياه للحنفيات واملراحيض وأحواض االستحامم 
ميثل حوايل 45% من مجمل استهالك املياه يف املستشفى.  بذلك 
يبلغ االستهالك السنوي لهذه القطع حوايل 59,500 مرتاً مكعباً، 
تتوزع عىل9,300  مرتاً مكعبا  للحنفيات و 18,500 مرتاً مكعباً  

ألحواض االستحامم و31,700 مرتاً مكعباً  للمراحيض.

كلفة االستثامر
يتكون برنامج كفاءة استخدام املياه من تركيب قطع توفري املياه 
االستحامم  ومرشات  املغاسل  حنفيات  عىل  التدفق  ومنظامت 
التدفق  معدالت  لتحقيق  للمراحيض  النياجرا  عدة  واستبدال 
املوىص بها من قبل مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية وكودة 
تزويد املباين باملياه و الرصف الصحي الجديدة. وقد ذكرت هذه 
املعايري يف الجزء الثاين من هذا الدليل والخاص بأفضل املامرسات 
و7.6  للحنفيات  لرت/دقيقة   4.5 وهي:  املياه  استخدام  لكفاءة 
لرت/دقيقة ملرشات أحواض االستحامم و4 لرت لكل عملية شطف 
للمرحاض ثناىئ التدفق. وتبلغ القيمة اإلجاملية لالستثامر9,000 
دينار، مبا فيها 1,000 دينار لرتكيب قطع توفري املياه ل 400 حنفية 
و500 دينار لرتكيب منظامت التدفق ل 200 مرش استحامم و 
7,500  دينار الستبدال عدة النياجرا يف خزانات التدفق يف 300 

مرحاض، كام يظهر يف الجدول التايل  يف هذا الجزء.

الفوائد
تشمل الفوائد املتوقعة، توفرياً يف املياه يبلغ 25,290 مرتاً مكعباً 
أو 19% من استهالك املياه سنوياً، ينتج عنه توفري يبلغ 37,935 
توفري يف  دينار  واملجاري، وحوايل 9,940  املياه  فاتورة  دينار يف 
فاتورة الطاقة. ويظهر الجدول  تفاصيل التوفري يف استهالك املياه 

والتوفري املايل.

فرتة السداد ونسبة الفائدة إىل الكلفة
ظهورها  حسب  الكلفة  إىل  الفائدة  ونسبة  السداد  فرتة  تظهر 
يف الجدول أن تركيب قطع توفري املياه و منظامت التدفق عىل 
حنفيات ومرشات االستحامم واستبدال عدة النياجرا للمراحيض 
تشّكل إجراءاً مربحاً من حيث كفاءة استخدام املياه. فأنت تحتاج 
لفرتة 11 يوماً فقط الستعادة كلفة تركيب منظامت التدفق ملرشات 
أحواض االستحامم، و1.4 شهر الستعادة كلفة تركيب قطع توفري 
املياه للحنفيات و 3.8 شهر كحد أعىل الستعادة كلفة استبدال 
 129 الكلفة  إىل  الفائدة  نسب  وتبلغ  املراحيض.  طرد  خزانات 

ملرشات أحواض االستحامم و34 للحنفيات و13 للمراحيض.

10تعرفة املياه واملجاري 1.5 دينار/ مرت مكعب

11كلفة الوقود )الديزل( لتسخني مرت مكعب من املياه = 2.5 دينار/ مرت مكعب

12العمر االفرتايض للقطعة الصحية خمس سنوات وبعائد استشامر مقداره %7

دليــــل كفاءة استخدام املياه يف املستشفيات
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تجميع  مياه األمطار

تجميع األمطار هو تقنية تستخدم لجمع مياه األمطار وتخزينها 
من األسطح أو املساحات الصلبة  أو الطرق أو املصائد الصخرية 
باستخدام أساليب بسيطة مثل الخزانات و قنوات جمع املياه. وقد 
استخدم تجميع مياه األمطار يف األردن منذ العام 850 قبل امليالد، 
ويوجد العديد من األمثلة التاريخية املميزة التي تحتوي عىل أنظمة 
فاعلة يف تجميع مياه األمطار يف األردن، تضم خزانات محفورة يف 
الصخر يف مدينة البرتاء النبطية، إضافة إىل خزانات تحت سطح 
الصليبية  والقالع  األموية  الصحراوية  القصور  األرض وجدت يف 
والبيوت القروية التقليدية. وقد أهمل معظم الناس عملية تجميع 
مياه األمطار مع وصول شبكات تزويد املياه الحديثة اىل املناطق 
الحرضية. إال أن شح املياه ونقصها خالل العقدين املاضيني أعاد 
إحياء االهتامم بتجميع مياه األمطار كمصدر بديل وأصبح جزءاً 
األشغال  وزارة  ضّمنت  وقد   . للمياه  الوطنية  اإلسرتاتيجية  من 
العامة واإلسكان بالتعاون مع وزارة املياه والري مؤخراً تجميع مياه 
األمطار يف كودة تزويد املباين باملياه والرصف الصحي الجديدة. 
وترشح هذه الكودة أين وكيف ميكن لعملية تجميع مياه األمطار أن 
تكون مجدية وفاعلة من حيث الكلفة. وميكن للمهتم العودة إىل 
هذه الكودة للحصول عىل التفاصيل املتعلقة بتصميم أنظمة جمع 
املياه. وفيام ييل بعض اإلرشادات العامة املتعلقة باستخدام هذه 

التكنولوجيا يف املرافق الصحية.

ما هي كمية املياه التي ميكن جمعها؟
توفر املستشفيات عادة أكرث من مجرد سطوح املباين لجمع مياه 
األمطار. وحتى يتسنى االستفادة إىل أقىص حد ممكن من جمع 
املياه، ميكن اعتبار السطوح غري النفاذة األخرى، مثل املساحات 
املفتوحة املرصوفة أو املبّلطة حيث أمكن كمساحات لتجميع مياه 
االمطار . وترتبط كمية املياه املجمعة مع مساحة املنطقة غري النفاذة 
ومعدل الهطول السنوي. وإذا اعتربنا أن كفاءة جمع مياه األمطار تبلغ 
80%، اخذين بعني االعتبار املياه الفاقدة نتيجة للتبخر وتبعرث نقاط 
املياه من املزاريب وتحويل املياه بهدف غسل الشبكة عند بداية موسم 
األمطار، فإن الكمية املحتملة ملياه األمطار املجمعة يتم احتسابها كام 

ييل:
مياه األمطار التي ميكن جمعها سنوياً )مرت مكعب(= املساحة غري 
1000 /0.80 x )مم( معدل الهطول السنوي x )النفاذة )مرت مربع

عىل سبيل المثال، تبلغ كمية مياه األمطار التي ميكن جمعها يف 
مستشفى بعامن يقع يف منطقة هطول مطري سنوي تساوي 350 

غري  الصلبة  املناطق  من  مربع  مرت   1000 ومساحة  ميليمرتاً، 
النفاذة، حوايل 280 مرتاً مكعباً. وتوضح كودة تزويد املباين باملياه 
والرصف الصحي الجديدة كمية مياه األمطار املمكن تجميعها يف 
محافظات أردنية مختلفة وحسب مساحات مختلفة لجمع املياه. 
وتعتمد سعة خّزانات مياه األمطار التي ميكن أن يكون بناؤها 
مجِد من حيث الكلفة، عىل كميات مياه األمطار التي يتم جمعها، 

واالستهالك الشهري منها وكلفة بناء هذه الخّزانات.

ما هي نوعية مياه األمطاراملجمعة؟
ترتبط نوعية مياه األمطار املجمعة مبوقع سقوط األمطار ومساحة 
منطقة الجمع. من املرجح أن تحتوي مياه األمطار التي يتم جمعها 
الهواء. وميكن  التي يحملها  امللوثات  الصناعية عىل  املناطق  يف 
ألسطح مباين املستشفيات أن تجمع امللوثات مثل الغبار وأوراق 
مياه  وتحتوي  امليتة.  الطيور  وأحياناً  بل  الطيور،  وبراز  الشجر 
األمطار التي يتم جمعها من املناطق املرصوفة عىل معدالت أعىل 

من امللوثات.

كيف تحّسن نوعية مياه األمطار التي يتم جمعها؟
فيام ييل توصيات رئيسية لتحسني وحامية نوعية مياه األمطار 

املجمعة: 
الغسلة األوىل" وذلك  بني  القيام  برتكيب "جهاز تحويل   •
املياه  من  للتخلص  األمطار  مياه  وخزان  السطح  مزراب 

التي تنساب من السطح عند اول هطول مطري.
تنظيف  مع  األمطار  مياه  لفلرتة  مصاٍف  برتكيب  القيام   •
وبراز  الشجر  وأوراق  الغبار  منتظم إلزالة  السطح بشكل 
املزاريب  انسداد  من  للحد  امللوثات  من  وغريه  الطيور 

ونظام جمع املياه.
تجمع  من  للحد  بانتظام  الخزان  مياه  بتنظيف  القيام   •

الرواسب وامللوثات.
التلوث  من  للحد  الكلور  مثل  التعقيم  مواد  اضافة   •

البيولوجي.
مصادر  عن  بعيداً  األمطار  مياه  خزانات  ببناء  القيام   •

التلوث مثل شبكات املجاري.
األمطار  مياه  جمع  خزانات  مياه  نوعية  مبراقبة  القيام   •

لتقييمها، خاصة فيام يتعلق باحتامالت تلوثها بالبكترييا.

أين تستخدم مياه األمطار التي يتم جمعها؟
مياه  استخدام  ميكن  أعاله،  املذكورة  التوصيات  اتباع  تم  إذا 
واملزروعات  الحدائق  لري  الصحية  املرافق  املجمعة يف  األمطار 

وغسيل املالبس وغسل املراحيض وتنظيف املناطق الخارجية.

اعادة استخدام املياه الرمادية  

املياه الرمادية13  هي  مياه الرصف الصحي غري املعالجة الناتجة 
وغساالت  واملغاسل  االستحامم  أحواض  من  السائلة  املياه  عن 
املالبس وأحواض الغسيل وال تتصل باملياه الناتجة عن املراحيض 
أو أحواض جيل الصحون يف املطبخ أو نفايات غسالة الصحون أو 
ثة املامِثلة. هذا ومن الجدير بالذكر ان وزارة االشغال  املصادر امللوِّ
العامة واالسكان وبالتعاون مع وزارة املياه والري قد ضمنت اعادة 
والرصف  باملياه  املباين  تزويد  كودة  الرمادية يف  املياه  استخدام 
وفعالية  استخدام  حول  التفصيل  من  وملزيد  الجديدة  الصحي 
تلك  اىل  بالعودة  ننصح  الرمادية  املياه  استخدام  اعادة  نظام 
يف  الرمادية  املياه  استخدام  جدوى  الجزء  هذا  يبحث  الكودة. 

مرافق الرعاية الصحية. 

موارد مائية بديله
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ما هي كمية املياه الناتجة عن تطبيق أنظمة املياه 
الرمادية؟

أحواض  من  جمعها  ميكن  التي  الرمادية13  املياه  كمية  تعترب 
نسبياً،  كبرية  املالبس  وغسيل  الحاممات  ومغاسل  االستحامم 
املياه يف املستشفيات األردنية  بناء عىل معدل استخدام  وذلك 
العرشة التي تم تدقيقها. و تصل هذه الكمية إىل حوايل 41% من 
استهالك املياه يف املستشفيات. وحتى يتسنى تحديد فرص جمع 
املياه الرمادية، فإنك بحاجة للقيام بتدقيق مايئ يف مستشفاك ، 
وكذلك تعديل كمية املياه الرمادية التي ميكن جمعها يف حال قمت 
بتغري التدفقات املائية للقطع الصحية واألجهزة املستهلكة للمياه. 
الرمادية  املياه  كمية  فإن  جديد  مرفق صحي  ألي  بالنسبة  أما 
االستحامم  للتجهيزات يف أحواض  االفرتايض   التدفق  اىل  تستند 
وحنفيات الحاممات، إضافة إىل الكمية املتوقعة الستهالك املياه 

يف الغّساالت.

ما هي الكمية التي ميكن إعادة استخدامها؟
املياه  من  كافية  كمية  هناك  املياه،  استهالك  معدل  عىل  بناء 
الرمادية املتوفرة لشطف املراحيض وري الحدائق، والتي تشكل  
20% وأقل من 1% بالرتتيب من مياه املستشفيات األردنية التي 
جرى تدقيقها. الحظ أنه حتى لو مل يتم احتساب املياه الرمادية 
االستحامم  أحواض  الرمادية من  املياه  فإن  املالبس،  من غسيل 
ومغاسل الحاممات توفر  بشكل عام كميات املياه الالزمة لشطف  
املراحيض وري الحدائق. وسيبقى هذا الوضع صحيحاً عىل األرجح 
حتى بعد تحديث القطع الصحية. إال أنك تحتاج قبل أن تقرر اتخاذ 
خيارات إعادة االستخدام، أن تحلل نوعية املياه الرمادية وتحدد 
امللوثات التي تحتوي عليها، ومن ثم عملية املعالجة الرضورية، 
بإعادة  املتعلقة   والبيئية  الصحية  املخاطر  االعتبار  بعني  آخذاً 
استخدام املياه الرمادية. ونويص باتخاذ االحتياطات التالية ملنع 
املخاطر الصحية والبيئية، وذلك بناء عىل الفصل الخاص باملياه 
الرمادية يف كودة تزويد املباين باملياه والرصف الصحي األردنية 

الجديدة.
أية  أو  الحفاضات  الناتجة عن غسل  الغسيل  مياه  استنِث   •

مالبس أخرى متسخة بالرباز أو غريها من اإلفرازات.
استخدم املياه الرمادية املعالجة  لري حدائق املستشفى   •

ضمن الرشوط التالية:
استخدم املياه الرمادية من أحواض االستحامم ومغاسل   »
الحاممات بعد معالجتها األولية يف املوقع إلزالة الشعر 

والرواسب وبعد تعقيمها ملنع مخاطر البكترييا الضارة.
استخدم نظام ري تحت السطحي حيث يتم تركيب أنابيب   »
الري عىل عمق ال يقل عن عرشة سنتيمرتات ملنع تعرض 

االنسان ألية مواد قد تكون خطرة.
بعد  النباتات  بري  تقم  باملياه. وال  الرتبة  إغراق  تجنب   »

هطول املطر.
حّول املياه الرمادية التي ال تستخدم يف الري إىل نظام   »

املجاري.
راقب نوعية املياه بشكل منتظم وحّول املياه الرمادية إىل   »
نظام املجاري يف حال تلوث املياه أو تعّطل نظام املعالجة.
املراحيض وذلك منعاً  الرمادية لشطف  املياه  ال تستخدم   •
الضارة  البكترييا  عن  الناتجة  للعدوى  التعرض  ملخاطر 
املسببه  البكترييا  من  الكثري  وجود  يؤثر  قد  بالصحة. 
أن  تذكر  املعالجة.  العادمة عىل عملية  املياه  لألمراض يف 

املتقدمة  التكنولوجيا  الستخدام  األردن  يف  ُتبَذل  جهوداً 
ملعالجة املياه الرمادية. يتم ذلك اآلن عىل مستوى تجريبي 
يف فندق البحر امليت العالجي. وقد يتم إعادة النظر يف هذا 
االستثناء إذا ثبت أن هذا الربنامج أو أي تكنولوجيا مستقبلية 

متنع املخاطر الصحية وأنها فاعلة مقارنة بكلفتها.

اعادة استخدام املياه العادمة  

يتم حالياً معالجة وإعادة استخدام تسعني باملائة من املياه العادمة 
التي يتم جمعها عرب نظام الرصف الصحي يف األردن. وتتطلب 
إنشاء  الجديدة  الصحي  والرصف  باملباين  املياه  تزويد  كودة 
محطات تنقية ومعالجة فرعية ضمن حدود املناطق العمرانية ذات 
املباين املرتفعة واملباين ذات الكثافة العالية لجمع املياه العادمة 
األردنية  باملقاييس  االلتزام  إىل  وباإلضافة  استخدامها.  وإعادة 
إلعادة استخدام املياه العادمة، يوىص باتخاذ اإلجراءات التالية 

عند إعادة استخدام املياه العادمة املعالجة يف مستشفاك:
قم بري الحدائق باملياه العادمة املعالجة ضمن الرشوط   •

التالية:
استخدم نظام ري تحت سطحي، حيث يتم تركيب أنابيب   »
الري عىل عمق ال يقل عن عرشة سنتمرتات تحت سطح 

األرض ملنع تعرض االنسان ألية مواد قد تكون خطرة.
تجنب إغراق الرتبة باملياه. ال تقم بري النباتات بعد هطول   »

املطر.
قم بتحويل أية مياه عادمة معالجة غري مستخدمة يف الري   »

إىل نظام املجاري.
نظام  إىل  العادمة  املياه  املياه وحّول  نوعية  قم مبراقبة   »

املجاري يف حال تلوث املياه أو تعّطل نظام املعالجة.
منعاً   وذلك  املراحيض  لشطف  العادمة  املياه  تستخدم  ال   •
الضارة  البكترييا  عن  الناتجة  للعدوى  التعرض  ملخاطر 
املسببه  البكترييا  من  الكثري  وجود  يؤثر  قد  بالصحة. 
ميكن  املعالجة.  عملية  عىل  الرمادية  املياه  يف  لألمراض 
املياه  معالجة  أن  ثبت  إذا  االستثناء  هذا  النظر يف  إعادة 
العادمة عىل املستوى الثالث مينع املخاطر الصحية، ومجدياً 

من حيث الكلفة.

13تعريف املياه الرمادية كام ورد يف كودة تزويد املباين باملياه و الرصف الصحي الجديدة
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كيفية تطبيق كفاءة استخدام املياه ضمن 
أفضل املامرسات يف املستشفيات

يوفر هذا الجزء مجموعة شاملة من األدوات الترشيعية واملؤسسية 
برامج  وتنفيذ  تطوير  عىل  ستساعدك  التي  واالقتصادية  واإلدارية 
كفاءة استخدام املياه والتي تعتمد عىل أفضل املامرسات يف كفاءة 
استخدام املياه. وتعتمد هذه األدوات عىل ما يزيد عىل عقد من 
التجربة األردنية يف إدارة الطلب عىل املياه مبا فيها برنامج إدارة؛ 
املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية والذي تسلم جائزة التميز 

العاملية كأكرب مبادرة شاملة للكفاءة املائية يف العامل لعام  2010

السياسات والكودات واألنظمة
سياسة  بتطوير  قام  الذي  املنطقة  يف  األول  البلد  األردن  يعترب 
شاملة إلدارة الطلب عىل املياه، والتي أعّدت عام 2008 من قبل 
ذوي االختصاص يف القطاعني العام والخاص لتشجيع االستخدام 
الكفؤ للمياه. وقد مهدت هذه السياسة السبيل للتطورات التالية 

ذات العالقة بإدارة استخدام املياه يف املستشفيات:
إعداد كودة جديدة لتزويد املباين باملياه والرصف الصحي   •
تحتوي عىل قواعد ومواصفات فنية وطنية للكفاءة املائية 
للقطع واألدوات الصحية مثل الحنفيات واملراحيض ومرشات 
أحواض االستحامم إضافة إىل األجهزة املستخدمة للمياه. 
وميكن تطبيق هذه املواصفات عىل املرافق الصحية القامئة 
أو الجديدة. وتحتوي الكودة عىل أسس إلعادة استخدام 
املياه الرمادية وتجميع مياه األمطار وإدارة استخدام املياه 
الكثافة  ذات  واملباين  املرتفعة  املباين  يف  الصحية  للمرافق 

السكانية العالية.
امللكية  العلمية  الجمعية  املائية يف  للكفاءة  مخترب  إنشاء   •
املستهلكة  واألجهزة  الصحية  واالدوات  القطع  لفحص 
للمياه املستوردة واملصنعة محلياً  وذلك لضامن مطابقتها 
للموصفات األردنية والتي توفر لك املياه والطاقة واألموال.
الصحية"  التمديدات  عام  "ميكانييك  شهادة  إنشاء   •
يعمل  تدريبي  وبرنامج   )Master Plumber Program(
عىل رفع كفاءة الفنيني وبناء قدراتهم املهنية للتعامل مع 
الصحي  والرصف  باملياه  املباين  لتزويد  الجديدة  الكودة 
لرتكيب قطع كفؤة يف استخدام املياه يف مستشفاك القائم 

أو الجديد 
تشجيع البحوث والتطوير يف كفاءة استخدام املياه إلبقاء   •
الجديدة  التطورات  بأحدث  علم  عىل  املياه   مستخدمي 

للتقنيات وافضل املامرسات التي تشجع توفري املياه.

الدعم املؤسيس
الوطني  املستوى  املياه عىل  استخدام  كفاءة  مأسسة  لقد متت 
الهيئات  املياه. فيام ييل  وكذلك عىل مستوى مؤسسات مرافق 

والربامج الرئيسية التي ميكنها أن تدعمك:
وحدة إدارة الطلب عىل املياه: تأسست عام 2002 يف وزارة   •
املياه والري كوحدة تشّجع كفاءة استخدام املياه يف كافة 
أنحاء اململكة. سوف تساعدك الوحدة للحفاظ عىل املياه 

يف القطاع الصحي. 
ومياه  العقبة  ومياه  مياهنا  رشكات  طورت  املياه:  مرافق   •
الريموك خططاً لكفاءة استخدام املياه لدعم تطبيق برامج 
املحافظة عىل املياه. وتستطيع هذه املؤسسات إرشادك يف 
تطبيق إجراءات كفاءة استخدام املياه يف مستشفاك. ولدى 
هذه املؤسسات أدوات تقيص ومتابعة حديثة تساعدك عىل 

تقييم فرص وإمكانات الحفاظ عىل املياه من خالل توفري  
الكميات  املمكنة وما يتبعها من توفري يف الطاقة وتحليل 
الفائدة مقابل الكلفة وفرتة اسرتداد لكل عملية تقوم بها مثل 
تركيب قطع توفري املياه لحنفيات املغاسل ومحددات التدفق 
وتطبيق  املراحيض  واستبدال  االستحامم  أحواض  ملرشات 

كودة تزويد املباين باملياه والرصف الصحي... الخ.
كفاءة  أضاف  الذي  للتمّيز،  الثاين  الله  عبد  امللك  مركز   •
استخدام املياه والطاقة إىل رشوط ومعايري الجوائز لكافة 
املنافسة.  يف  تشارك  التي  والخاصة  العامة  املؤسسات 
وبذلك يتوفر لديك الحافز لتوفري املياه والطاقة واألموال 
والفوز بالجائزة، األمر الذي يجعلك متميزاً بني منافسيك.

خطوات اإلدارة الناجحة لربنامج كفاءة استخدام املياه
ال ميكنك يف غياب إدارة فاعلة ومنظمة أن تحقق أهداف بعيدة 
املدى يف مجال التوفري املستدام. فيام ييل مثانية  خطوات رئيسية 
إلرشادك العداد وإدارة برنامج ناجح يف كفاءة استخدام املياه يف 

مستشفاك:

وكلفتها:  املياه  استخدامات  لتقييم  مايئ  تدقيق  بإجراء  قم   .1
هناك حاجة لتدقيق شامل للمياه لتحديد فرص الكفاءة يف 
استخدام املياه وإعطائك تقديرات أولية للتوفري املحتمل يف 

املياه والطاقة واألموال.

كفاءة  برامج  لتنفيذ  العليا  اإلدارة  التزام ودعم  أحصل عىل   .2
ومدرائها  املستشفيات  أصحاب  تبني  ان  املياه:  استخدام 
لربامج كفاءة استخدام املياه وتحفيزهم ألخذ زمام املبادرة 
يف تطبيقها من خالل مشاهدتهم لرؤية فواتري املياه والكهرباء 
ومشاركتك لهم توصيات عمليات تدقيق املياه والطاقة، ستزيد 
من اميانهم بان التوفري يف املياه سيؤدي اىل تحقيق توفري يف 
كلفة الطاقة واملياه العادمة ومعالجة املياه، وسوف يشجعهم 
ذلك النجاح عىل قبول التغيري وقيادته لتحقيق جميع مجاالت 

التوفري هذه.
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ضع أهدافاً واقعية وأعد خطة عمل: أنت بحاجة لوضع أهداف   .3
سنوية واقعية لتوفري املياه مبنية عىل نتائج عملية التدقيق 
املايئ مع إعداد خطة عمل تضع أولويات نتائج عملية تدقيق 
املياه التي تقوم بها. حدد التمويل املطلوب والربامج واملوظفني 
الرضوريني لتنفيذ خطة عمل كفاءة استخدام املياه. قدر املبالغ 
التي ميكن توفريها والفوائد وفرتة السداد لكل إجراء. ميكن 
للخطة كذلك أن تحتوي عىل أهداف أخرى مثل شهادة املباين 

الخرضاء، وجائزة مركز امللك عبد الله الثاين للتميز.

عني مديراً للحفاظ عىل املياه: ميكن لتعيني شخص متخصص   .4
للحفاظ عىل املياه أن يحقق لك الكثري ضمن برنامج كفاءة 
استخدام املياه املنوي تطبيقه، رغم أن ذلك ال يجب أن يشكل 
مهمته/مهمتها الوحيدة. ميكن للشخص نفسه كذلك أن يكون 

مسؤوالً عن برامج الحفاظ عىل الطاقة

ادرس أنظمة استخدام املياه يف مستشفاك والتكاليف املرتبطة   .5
بها: ميكن لرتكيب عدادات فرعية لقياس استخدامات املياه 
الرئيسية وإجراء تدقيق للمياه أن يساعدك إىل حد بعيد يف 
تطوير رقابة دقيقة ملكان وكيفية وزمان استخدام املياه.  ان 
انشاء قاعدة بيانات بسيطة ملتابعة وتقيص كلفة استخدامك 
للمياه وتسخينها ومعالجتها ستمكنك من تحديد ووضع أولويات 
استخدام  كفاءة  يف  برنامجك  وتقييم  املياه  توفري  إجراءات 

املياه. 

قم  والزائرين:  واملرىض  املوظفني  سلوك  تغيري  عىل  اعمل   .6
الحفاظ  أهمية  حول  الوعي  لنرش  تثقيفي  برنامج  بإعداد  
إجعل   الدورية.  والنرشات  امللصقات  باستخدام  املياه  عىل 
"الحفاظ عىل املياه" جزءاً من  برامج تدريب املوظفني، وقم 
بعقد منافسات ومسابقات ملكافأة املوظفني املتميزين يف مجال 

الحفاظ عىل املياه

إحصل عىل مساعدة خارجية: استرش غرفة التجارة ومرافق   .7
املياه املحلية ووزارة املياه والري ووحدة إدارة الطلب عىل املياه 
ذات  املؤسسات  من  وغريها  البيئة  ووزارة  الصحة  ووزارة 
العالقة للحصول عىل املعلومات الفنية والتدريب املطلوب، 

قدم حوافز للمهتمني يف الحفاظ عىل املياه.

برامج  ذات  املستشفيات  تستحق  النجاح:  وأبِرز  استخدم   .8
رشاكه  لتكوين  وذلك  بها  االعرتاف  املياه  عىل  الحفاظ 
اجتامعية وبيئية بني هذه املؤسسات املتميزة يف الحفاظ عىل 

املياه واملجتمع املحيل 
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 قامئة تدقيق شاملة الستخدام

 املياه بكفاءة

6

الجزء

قامئة بأفضل املامرسات يف كفاءة استخدام املياه يف املستشفيات

املامرسات املوىص بهانعم/الفهمك الستخدام املياه

النعمهل تعرف كمية استهالك مستشفاك من املياه؟ 

إذا كان الجواب ال، اقرأ وسّجل معلومات عداد مياه رشكة املياه 

حتى تستطيع تحديد التغريات يف استخدام املياه يف مستشفاك، 

والتأكد من أن العداد يعمل جيداً. 

النعمهل أجريت تدقيقاً للمياه يف مستشفاك؟

إذا كان الجواب ال، فقم بإجراء عمليات تدقيق لرتى أين ومتى 

وكيف يتم استخدام املياه يف املستشفى وحدد أفضل الفرص لتوفري 

املياه.

يستهلكها  التي  املياه  تكّلفة  كم  تعرف  هل 

مستشفاك؟
النعم

إذا كان الجواب ال، فقم باحتساب كلفة املياه والرسوم التابعة 

لها حسب الجزء الخاص بحسابات الجدوى االقتصادية يف هذا 

الدليل.

النعمهل تعرف أين تستخدم املياه يف مستشفاك؟

إذا كان الجواب ال، فقم برتكيب عدادات فرعية يف املستشفى ملقارنة 

كميات املياه املستهلكة مع كميات املياه املسجلة يف العدادات. يجب 

تركيب عدادات فرعية عىل جميع املعدات والعمليات التي تستخدم 

املياه يف املستشفى كام ذكر يف الجزء الخاص برتكيب العدادات 

الفرعية.

هل توجد يف مستشفاك برامج تثقيفية وبرامج 

توعية يف مجال الحفاظ عىل املياه؟
النعم

إذا كان الجواب ال، فقم بإعداد  برامج تثقيف وتوعية يف مستشفاك 

لزيادة وعي املوظفني والزوار يف مجال الحفاظ عىل املياه من خالل 

اليافطات وامللصقات والنرشات الدورية.

هل تم تكليف احد طاقم مستشفاك بادارة برنامج 

الحفاظ عىل املياه؟
النعم

إذا كان الجواب ال، فقم بتكليف احد املوظفني او املدراء ليكون 

مسؤوالً عن برامج الحفاظ عىل املياه والطاقة.

املامرسات املوىص بهانعم/الالرقابة والعمليات التشغيلية

اكتشاف الترسب

ترسب  عن  بحثاً  الدوري  بالتفتيش  تقوم  هل 

املياه؟
النعم

إذا كان الجواب ال، فقم بعمل برنامج دوري منتظم الكتشاف ترسب 

املياه لضامن التفتيش عىل جميع القطع الصحية   ووصالت املياه 

واألجهزة املستهلكة للمياه بشكل روتيني وإصالحها بشكل فوري.

النعمهل تقوم بتسجيل ترسب املياه يف املباين؟
وموقعها  املياه  ترسب  بسجالت  فاحتفظ  ال،  الجواب  كان  إذا 

وعددها.

بشكل  مستشفاك  يف  املياه  عدادات  تقرأ  هل 

منتظم؟
النعم

إذا كان الجواب ال، فاقرأ عدادات املياه بشكل دوري. إذا كانت 

هناك زيادة مفاجئة غري مربرة يف فاتورة املياه، فاألرجح أن هناك 

ترّسب. استخدم عداد املياه ملساعدتك عىل البحث عن "ترسيب 

غري مريئ".
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هل يتوفر لدى فرق الصيانة معدات خاصة وقطع 

الغيار الالزمة إلصالح ترسب املياه ؟
النعم

للقيام  األدوات  ميلكون  املوظفني  أن  تأكد  ال،  الجواب  كان  إذا 

باإلصالحات يف وقتها.

وسائل ادارة ضغط املياه

النعمهل قمت بقياس ضغط املياه يف طوابق املبنى؟
إذا كان الجواب ال، فقم برتكيب محددات الضغط عىل طوابق 

املبنى إذا كان ضغط املياه يزيد عىل 3 بار.

عمليات املعالجة

املياه  إىل  املعالجة  املياه  نسبة  فحصت  هل 

فلرتة  نظام  تستخدم  التي  املعدات  يف  املرصفة 

املياه بالتناضح العكيس؟ 

النعم
إذا كان الجواب ال، 1:1 هي النسبة الفضىل للمياه املعالجة مقابل 

املياه املرصوفة للمعدات التي تستخدم نظام التناضح العكيس.

املامرسات املوىص بهانعم/الاالستخدام الداخيل

الحنفيات

هل يبلغ معدل تدفق حنفيات املستشفى أقل من او 

يساوي  4,5  لرت/دقيقة
النعم

امت التدفق )الهوايئ( مبعدل  إذا كان الجواب ال، فقم برتكيب منظِّ

تدفق أقل من او يساوي  4,5 لرت/دقيقة.

هل تقوم بتفتيش دوري عن أي ترسب للمياه يف 

الحنفيات؟
النعم

إذا كان الجواب ال، يجب إجراء تفتيش دوري وروتيني للكشف عن 

الترسب وصيانة الحنفيات أو استبدالها حسب الحاجة.

مرشات االستحامم

يف  االستحامم  مرشات  تدفق  معدل  يبلغ  هل 

املستشفى أقل من او يساوي  7,6 لرت/دقيقة؟
النعم

برتكيب  قم  أو  االستحامم  مرشات  استبدل  ال،  الجواب  كان  إذا 

منظامت التدفق لتخفيض معدل التدفق إىل أقل من او يساوي  7,6 

لرت/دقيقة.

املراحيض

النعمهل املراحيض يف املبنى ثنائية التدفق؟

إذا كان الجواب ال، فقم باستبدال نظام الشطف الفردي يف أماكن 

استبدل  أو  لرت   3/6 املزودج  الشطف  بنظام  املتكرر  االستخدام 

خزان التدفق  بنظام يستخدم 6 لرت/عملية دفقة أو أقل.

هل تقوم بتفتيشاً منتظم عن أي ترسب للمياه يف 

املرحاض؟
النعم

إذا كان الجواب ال، أجِر فحصاً لتحديد أماكن الترسيب إن وجدت 

باستخدام أصباغ الطعام يف خزان شطف املرحاض

املباول

هل تعمل املباول يف املستشفى مبعدل تدفق أقل 

من او يساوي  1,9 لرت/دورة؟
النعم

إذا كان الجواب ال، فاستبدلها مبباول أكرث كفاءة تخفض معدل 

التدفق إىل أقل من او يساوي  1,9 لرت/دورة.

النعمهل تعمل املباول آلياً عند الحاجة؟

إذا كان الجواب نعم، فأجِر تفتيشاً منتظاًم لتتأكد أن املجّسات 

استبدالها. عّدل  يتم  التالفة  أو  املهرتئة  وأن األجزاء  تعمل جيداً 

معدل تدفق املباول إىل أقل من 1,9 لرت/دورة
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غسيل املالبس

هل تعمل غساالت املالبس بطاقتها االستيعابية 

القصوى؟
النعم

إذا كان الجواب ال، ال تشّغل غساالت املالبس إال بكمية غسيل 

تتناسب مع طاقتها االستيعابية القصوى .

إذا كان الجواب ال، صّنف الغسيل حسب مستوى الغسيل املطلوب.النعمهل تصّنف الغسيل حسب مستوى نظافته؟

النعمهل اختربت عدد الدورات يف غساالت املالبس؟
إذا كان الجواب ال، حدد عدد الدورات لتحقيق مستوى النظافة 

املطلوب.

عمليات التنظيف

النعمهل تستخدم خرطوم املياه يف عمليات التنظيف؟

السيارات  املمرات ومواقف  بتنظيف  قم  نعم،  الجواب  كان  إذا 

باملكانس وأدوات جمع الغبار. مينع استخدام املياه يف تنظيف هذه 

األماكن. استخدام أدوات املسح للمساحات الداخلية.

إذا كان الجواب نعم، اغسل السيارة باستخدام دلو املياه.النعمهل تستخدم خرطوم املياه لغسل السيارة؟

نظام املراجل املركزي 

عمليات  يف  مركزي  بخار  مرجل  تستخدم  هل 

املستشفى؟
النعم

إذا كان الجواب نعم، فاستخدم مرجل بخار مستقل ألجهزة التعقيم 

مع أنبوب للبخار املكّثف الراجع إن أمكن.

طريق  عن  البخار  مراجل  بنفث  تتحكم  هل 

املوصالت ؟
النعم

إذا كان الجواب ال، فقم برتكيب موصالت للتحكم بجميع نافثات 

املراجل.

 املطاعم

هل تعمل الثالجات وأجهزة صنع الثلج عن طريق 

التربيد بالهواء؟
النعم

إذا كان الجواب ال، استخدم التربيد بالهواء لكل من معدات التربيد 

وصنع الثلج.

النعمهل تستخدم املياه إلذابة الطعام املجّمد؟
إذا كان الجواب نعم، فاستخدم الثالجات املناسبة الذابة  الطعام 

املجّمد بدالً من إذابته تحت املياه.

طاقتها  حسب  الصحون  جاليات  تعمل  هل 

التشغيلية القصوى؟
إذا كان الجواب ال، فال تشّغل جاليات الصحون إال وهي ممتلئة.النعم

النعمهل تستخدم مرشات الغسل األويل؟

إذا كان الجواب ال، فاستخدم مرشات الغسل األويل مبعدل تدفق 

يقل عن او يساوي 6 لرت/دقيقة لشطف الصحون قبل دخولها إىل 

الجالية.



املامرسات املوىص بهانعم/الالعمليات الطبية

أجهزة التعقيم

النعمهل تستخدم مضخات التفريغ الهوايئ الجاف؟
إذا كان الجواب ال، فأعد البخار املكثف من أجهزة التعقيم إىل 

املراجل وال تطلقه يف املصارف.

x-ray األشعة السينية

النعمهل لديك أجهزة األشعة السينية التي تستخدم املياه؟
إذا كان الجواب نعم، فاستخدم أجهزة األشعة السينية الرقمية أو 

قم برتكيب تجهيزات لتوفري املياه.

Hydrotherapy العالج باملياه

النعمهل تقيس معدل استهالك املياه يف وحدة العالج باملاء؟
إذا كان الجواب ال، فقم بقياس املياه املزّود إىل وحدات العالج 

باملاء لتحديد حجم املاء الرضوري لكل خزان عالج .

النعمهل تقوم بتدوير املياه املستخدمة يف برك العالج باملياه؟
إذا كان الجواب ال، فقم برتكيب معدات الفلرتة والتعقيم ملعالجة 

وإعادة تدوير املياه بدالً من التخلص منه.

مضخات تفريغ الهواء 

هل تستخدم أنظمة الهواء املفرغ بأسلوب "فنتوري" أو 

األجهزة التي تستخدم الحلقة السائلة؟
النعم

إذا كان الجواب نعم، فقم بإلغاء أنظمة تفريغ الهواء التي تعمل 

التفريغ  أجهزة  واستخدم  السائلة  الحلقة  أو  "فنتوري"  بنظام 

الجاف يف املرافق الطبية وعيادات طب األسنان.

املامرسات املوىص بهانعم/الاالستخدام الخارجي

الحدائق والري

النعمهل لديك  حدائق كفؤة يف استخدام املياه؟

إذا كان الجواب ال، تأكد من أن نظام ري الحدائق كفؤ يف استخدامه 

للمياه باتباع إعداد صحيح للرتبة واختيار النباتات وزراعتها عىل 

شكل تجّمعات، ونظام ري كفؤ ومامرسة مائية صحيحة.

النعمهل تستخدم املياه العذبة للري؟
إذا كان الجواب نعم، فاستخدم املياه املعاد تدويرها حسب التوصيات 

املذكورة يف الجزء الخاص باملياه الرمادية واملياه العادمة.
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