


رئيس التحرير:  سامي جواد كاظم
التصوير:   عمار الخالدي -  رسول العوادي

                  جعفر الموسوي - احمد الحسيني
األرشيف:  حسنين الشالجي - محمد الشامي

التصميم واإلخراج:  محمدعبدعلي البخاتي

هوية المشروع

ا�سم امل�سروع:  جممع �سفري احل�سني عليه ال�سالم 
الطبي

اجلهة امل�سرفة :ق�سم امل�ساريع الهند�سية يف العتبة 
احل�سينية املقد�سة

م�ساحة امل�سروع:660 مرت مربع
جهة التمويل:املنحة احلكومية للعتبات املقد�سة/

ديوان الوقف ال�سيعي
كلفة امل�سروع:)4000000000( اربعة مليار دينار

كلفة االجهزة الطبية :) 3,808,000000 ( ثالثة 
مليار وثمامنئة وثمانية مليون  دينار

املدير التنفيذي :حممد �ساكر احلمداين
امل�سروع : طابق حتت االر�ص خ�س�ص  حمتويات 
واالول  االر�سي  والطابق  ال�سحية  للمن�ساآت 
للم�ست�سفى والطابق الثاين �سقق �سكنية ل�سيوف 

العتبة احل�سينية



ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِب�ْسِم اللهّ

ِتَها ااْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها  ِري ِمن حَتْ نَِّة ُغَرًفا َتْ َن اجْلَ َئنَُّهم مِّ اِت َلُنَبوِّ احِلَ { َوالَِّذيَن اآَمُنوا َوَعِمُلوا ال�سَّ
ِنْعَم اأَْجُر اْلَعاِمِلنَي }العنكبوت/58

كلمة البد منها
داأبت االمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة ومنت�سبوها على تقدمي اف�سل اخلدمات املمكنة للزائر الكرمي وقد 
قطعت �سوطا طويال يف اغلب هذه املجاالت, هذه املرة اقتحمت جمال اخلدمة ال�سحية حيث بادرت واجنزت م�سروع 

طبي �سخم جاء ليعزز ويكاتف املوؤ�س�سات والدوائر الطبية احلكومية التي تقدم خدماتها للمواطن الكرمي .
م�ست�سفى �سفري احل�سني عليه ال�سالم الطبي الذي جاء اجنازه برعاية االمانة العامة للعتبة احل�سينية واملتمثلة 
بامينها العام معتمد املرجعية العليا يف النجف اال�سرف وبا�سراف الكوادر الهند�سية يف العتبة احل�سينية وبكادر 
, تزامن اكتمال وافتتاح هذا امل�سروع مع ذكرى  عمل عراقي خال�ص وباموال املنحة احلكومية املقدمة للعتبات 
والدة �سيد �سباب اهل اجلنة االمام احل�سن املجتبى عليه ال�سالم ومثل هكذا منا�سبة ت�ستحق ان نفرح بها بتقدمي 

اف�سل ما عندنا فكان م�ست�سفى �سفري احل�سني عليه ال�سالم الطبي .
مت تهيز امل�ست�سفى بكامل االجهزة الطبية التي يحتاجها املري�ص للجراحة العامة حيث مت التعاقد مع �سركات 
عاملية ذات خربة واخت�سا�ص يف �سناعة االجهزة الطبية ومن منا�سيء خمتلفة فقد جهزت امل�ست�سفى باجهزة طبية 
تدخل الول مرة يف العراق وت�ساهي م�ست�سفيات ال�سرق االو�سط وجاءت متكاملة من �سالة العمليات الكربى عدد 
/2 وعمليات �سغرى وتخدير وانعا�ص وخمترب و�سونار وا�سعة وتخطيط قلب وجهاز ال�سدمة الكهربائية واجهزة 
غ�سل وتعقيم االدوات واالالت الطبية اجلراحية و�سيدلية ومكتب ا�ست�ساري طبي وردهات رجالية ون�سائية لرقود 

املر�سى جماعية وانفرادية وكذلك متار�ص الطبابة عن بعد من خالل االت�سال عرب االنرتنيت. 
�سيتم  الذين  العالية  والكفاءة  االخت�سا�ص  ذوي  االطباء  من  �سريحة  فهم  امل�ست�سفى  يف  العاملة  الكوادر  اما 

ا�ستقطابهم للتعاقد معهم من داخل العراق وخارجه وتهيئة كل �سبل الراحة لهم من �سكن واجور وامور اخرى .
امل�ست�سفى �سيوفر اجلهد واملال للمر�سى الذين ي�سافرون اىل خارج العراق الجراء العمليات اجلراحية امل�ستع�سية 
حيث ان االجهزة الطبية املوجودة يف �سالة العمليات الكربى لها كفاءة عالية جدا ان مل تكن مثل املوجودة يف 

اخلارج فهي اف�سل منها يف اجراء مثل هذه العمليات اجلراحية امل�ستع�سية .
باال�سافة اىل هذه اخلدمات الطبية التي يقدمها امل�سفى فانه �سيكون له دور يف معاجلة الزائرين الذين يتعر�سون 
لعار�ص مر�سي يف الزيارات املليونية حيث ان القطوعات االمنية حتول دون و�سول املري�ص اىل امل�ست�سفى خارج 
القطع وقد يت�سبب يف وفاة املري�ص او تدهور �سحته اىل حالة حرجة , يف مثل هذه احلالة �سيكون للم�ست�سفى 

دور مهم يف معاجلة امل�سابني . 
باال�سافة اىل امل�ست�سفى فقد خ�س�ص طابق حتت االر�ص للمغا�سل واحلمامات وخ�س�ص الطابق الثاين ال�ستقبال 
�سيوف العتبة احل�سينية املقد�سة , حيث جهزت ال�سقق بافخر انواع االثاث لتكون �سقة متكاملة من كل النواحي



يقوم ق�سم امل�ساريع الهند�سية يف العتبة احل�سينية املقد�سة باالإ�سراف على تنفيذ هذا امل�سروع الواقع بالقرب 
من باب الراأ�ص ال�سريف مطال ً على �سارعني احلائر احل�سيني و�سارع ال�سهداء على قطعة ار�ص م�ساحتها 
660 مرت مربع وبكلفة تقديرية مقدارها اأربع مليارات دينار كمنحة من ديوان الوقف ال�سيعي وتقوم بتنفيذ 
ن من ثالثة  امل�سروع �سركة العمارة املعا�سرة للمهند�ص املعماري حممد �ساكر احلمداين ويتاألف املبنى املكوهّ
ن جماميع �سحية ) تواليتات( بعدد  طوابق مع �سرداب حتت االأر�ص من طابق ال�سرداب الذي �سمم ليكوهّ
80 للرجال والن�ساء مع حمامات ومواقع و�سوء مب�ساحة اجمالية مقدارها 600 مرت مربع وطابق ار�سي 
لهذا  البارزة  العالمة  �سيكون  الذي  اجلراحي  الطبي  املجمع  من  جزء  اول  وهو  مربع  مرت   660 م�ساحته 
امل�سروع ويتكون من ردهتني ال�ستقبال حاالت الطوارئ مع �سالة انعا�ص وخمترب وغرفة ا�سعة وغرفة �سونار 

وغرف اطباء مع جمموعتني �سحيتني منف�سلتني لثمانية تواليتات مع ا�ستقبال وا�ستعالمات .
على  فيحتوي  امل�ست�سفى  اجزاء  اهم  من  وهو  مربع  مرت   850 البنائية  م�ساحته  البالغة  االول  الطابق  اما 
�سالتني للعمليات مع ردهتني للمر�سى وغرف لالطباء و�سالة لالفاقة وغرف للتعقيم واخلون وللخون مع 
جمموعتني �سحية مت�سابهة ) للطابق االر�سي( ومت اعداد ت�ساميم هذا امل�ست�سفى من قبل �سعبة الت�ساميم يف 
ق�سم امل�ساريع يف العتبة اعتماداً على املعايري اخلا�سة وبالتعاون مع الكادر الطبي والهند�سي يف وزارة ال�سحة ) 
مركز الوزارة ودائرة �سحة كربالء( وتعاقدت العتبة احل�سينية مع �سركة �سيمن�ص االملانية لتجهيز امل�ست�سفى 
باملعدات الطبية املتخ�س�سة �سامال ً ذلك اجلدران وال�سقوف واالر�سيات ل�سالتي العمليات وبالن�سبة للطابق 
الثاين يف البناية والبالغة م�ساحته البنائية 850 مرت مربع فهو اجلزء املكمل لهذه امل�ست�سفى ويحوي ع�سرة 
غرف و�سقق �سغرية جمهزة كلها باحلمامات �سيتحول ق�سم منها لرقود مر�سى امل�ست�سفى والق�سم االخر 
من الغرف وال�سقق ل�سيوف العتبة من زوار االمام احل�سني )عليه ال�سالم( وكانت انهاءات جميع اجزاء هذا 
املبنى من اف�سل واجود املواد حيث غلفت حمل اجلدران اخلارجية والداخلية واالر�سيات بانواع خمتلفة 
وبالنوع متنا�سقة بال�سكل من املرمر والكرانيت وال�سرياميك وهيئت ثالثة م�ساعد غربية املن�ساأ خلدم املن�ساأ 
وت�سهيل االنتقال بني الطوابق وبعد افتتاح هذا امل�سروع الذي بلغت ن�سب اجنازه ارقاماً مرتفعة خدمة كبرية 

و�سيمثل �سرحاً طبياً متميزاً لزوار االمام احل�سني )عليه ال�سالم( خ�سو�ساً واملواطنني عموماً.

صفحة 4

تفاصيل المشروع 



االرض التي خصص عليها  بناء المشروع

ة 5
صفح



استمرار الحفر وبناء الجدار االبلوكي
..............................................................................................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................................................................................

صفحة 6
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ة 7
صفح



عملية تسليح االساس

صفحة 8



صب الطابق تحت االرض والطابق االرضي

ة 9
صفح



صفحة 10



زيارة الوفد الربملاين ملجمع 
�سفري احل�سني اخلدمي يف 
بداية مراحله البنائية

11
حة 

صف



بدء عملية التغليف بالمرمر والسيراميك من الداخل

عملية تغليف الهيكل مـــن الخارج بالمرمر الفاخر

صفحة 12



عملية تغليف الهيكل مـــن الخارج بالمرمر الفاخر

13
حة 

صف



صفحة 14



محتويات الطابق الثاني

شقق سكنية  لضيوف
 العتبة الحسينية

15
حة 

صف



الطابق األول

صالة العمليات

صالتي العمليات

من انتاج �سركة ماكوت االملانية ، متتاز هذه ال�سالة بان 
جدرانها ت�سنع ح�سب م�ساحة �سالة العمليات خ�سي�سًا 

وت�سنع اجلدران من الواح من ال�ستانل ا�ستيل ويطلى بطالء 
انتي بكرتيا تثبت هذه االلواح على هيكل حديدي يثبت على 

جدران غرفة العمليات .
يحتوي هذا النظام على اذرع حتتوي على ماخذ للغازات 

الطبية وكذلك على ماأخذ للكهرباء واي�سًا رفوف ميكن و�سع 
االجهزة الطبية وال�سيتات اجلراحية .

وبهذه الطريقة نقلل من ا�ستخدام العربات االر�سية لو�سع 
هذه االدوات وبالتايل تقلل من عملية التلوث وا�سغال ا�سغر 

م�ساحة لالجهزة .
ي�سمم لهذه ال�سالة فالتر خا�سة �سد البكرتيا تعلق يف 
ال�سقف ا�سفل امل�سابيح الطبية لتعقيم الهواء الداخل.

ت�سمم ابواب ال�ساالت ح�سب طبيعة ت�سميم غرفة العمليات 
وهنا لدينا بابان لكل حالة احدهما لدخول الكادر واملري�ض 
واالخر لالخراج املواد امللوثة اىل غرفة الغ�سيل والتعقيم 
كما حتتوي ال�ساالت على م�سابيح انارة خا�سة بالعمليات 

بحيث ميكن تعقيمها.

صفحة 16



17
حة 

صف



صفحة 18



سرير العمليات

  multix swing جهاز االشعة

مصباح العمليات السقفي

 suction pump جهاز سحب السوائل

  cautery unit  وحدة الكي

عربة التخدير 

وحدة جراحة

   C- ARM      Arcadis vavic  جهاز اشعة

اجهزة غرفة العمليات رقم )1(
19

حة 
صف



جهاز الصدمة الكهربائية :
نوع فلب�ض من�ساأ

 هولندي ، ي�ستخدم
 النعا�ض القلب يف

 حالة توقفه .

صالة العمليات رقم )1(
 من زاوية اخرى

صفحة 20



  multix swing جهاز االشعة

 ،  500mA  نوع �سيمنز املاين ، وهو جهاز ثابت ذو قدرة امبريية
ي�ستخدم يف ال�سور الجزاء اجل�سم ويحتوي على �ستان يثبت على 

اجلدار الخذ ال�سور لل�سدر ، يتطلب هذا اجلهاز غرفة خا�سة تكون 
مغلقة جدرانها بالر�سا�ض وكذلك االبواب ملنع اال�سعاع من الت�سرب.

جهاز اشعة متحرك 
نوع �سيمنز من�ساأ املاين ، عبارة عن جهاز ا�سعة �سغري �سهل احلركة 

ممكن نقله اىل اأي مكان واخذ �سورة للجزء املراد ت�سخ�سيه .

21
حة 

صف



جهاز الصدمة الكهربائية :

م��ن �سركة �سل��ر ال�سوي�سرية يحتوي اجلهاز على �سا�س��ة داخلية �سغرية ، 
ذو ق��درة من 2-200جول ، يحتوي على ذراعني  لل�سدمة الكهربائية نوع 
لل�سغار ونوع للكبار ، كما ميكن قيا�ض نب�سات القلب واجراء تخطيط للقلب .

صفحة 22



مصباح العمليات السقفي :
وهو من نوع X ten ي�ستخدم اثناء العملية من مميزاته بانه ال يقوم بعك�ض الظل على املنطقة امل�سلطة عليها 

ويكون قليل احلرارة فال يوؤثر على الكادر العامل كما يحتوي على كامريا لنقل جمريات العملية وت�سجيلها.

جهاز سحب السوائل 
:  suction pump

) من�ساأ انكليزي( وهو جهاز ي�ستخدم 
ل�سح��ب ال�سوائل من اجل�س��م اثناء 
العملي��ة اجلراحي��ة يحت��وي على 
م�سخة ل�سحب ال�سوائل وقناين متالأ 

بال�سوائل �سعة الواحدة 5 لرت.
وهناك حجم كبري وحجم �سغري.

تخطيط القلب : 

م��ن �سرك��ة �سل��ر ال�سوي�سرية 120 

جن��ل مو�س��وع عل��ى حمال��ة ميكن 

حتريكه��ا ب�سهول��ة كما ميك��ن نقل 

�س��ورة التخطيط عل��ى االنرتنيت 

داخلي��ة  طابع��ة  عل��ى  يحت��وي   .

لطباعة التقرير.

23
حة 

صف



سرير العمليات
من �سركة ماكوت االملانية ) maquet( وهو �سرير الجراء العمليات اجلراحية �ستحرك فيه اجزاء قابلة للحركة اعتمادًا على نوع العملية كما يحتوي ال�سرير على 

جزء ملحق ميكن ربطه بال�سرير وبالتايل ممكن اجراء عمليات للقدم والعيون وكما يزود ال�سرير ببطارية �سحن ال�ستمرار حركته اثناء انقطاع التيار الكهربائي .

وحدة جراحة

صفحة 24



م��ن من�س��اأ انكليزي وه��و عبارة عن جه��از ي�ستخدم 

اثن��اء العملي��ة اجلراحي��ة لقط��ع وحل��ام اج��زاء 

م��ن اجل�سم اثن��اء العملية مثل االوعي��ة الدموية 

واالمعاء والزائدة الدودية .

وحدة الكي 
  cautery unit 

م��ن �سركة م��ريون االنكليزي��ة قابل للحرك��ة يحتوي على 
م�سخة ل�سحب ال�سوائل وخزانات �سعة كل واحد 5 لرت كما 

يحتوي على منظومة انذار يف حالة امتالء اخلزانات

جهاز سحب سوائل

25
حة 

صف



صالة العمليات تظهر جهاز االشعة

صفحة 26



جهاز اشعة
      C- ARM
   Arcadis vavic

ن��وع �سيمن��ز من�ساأ امل��اين ، وهو عبارة ع��ن جهاز ا�سع��ة ي�ستخدم يف �سال��ة العمليات حيث 

ي�ستخدم يف بع�ض العمليات وخا�سة عمليات الك�سور والعظام يف هذا اجلهاز ممكن التقاط 

�سور اخرى اثناء العملية واملقارنة بني هذه ال�سور وهذا بالتايل ي�ساعد الكادر الطبي يف 

حتديد مدى دقة العملية ويكون اجلهاز متحرك ميكن نقله ب�سهولة .

واجله��از متك��ون من جزئ��ني اجلزء االول وال��ذي ي�سبه حرف C  وهو يو�س��ع قرب �سرير 

العملية ويحتوي على التيوب املولد لال�سعة .

واجلزء الثاين يحتوي على �سا�ستني تظهر فيها �سور اجلزء املاأخوذ له اال�سعة .

27
حة 

صف



صالة عمليات 
رقم )2(

صفحة 28



عربة التخدير :

ن��وع دراكر �سنع امل��اين ت�ستخدم عرب��ة التخدير لتخدير املري���ض اثناء اجراء 
العملية ويعترب هذا النوع من العربات من اكرث االنواع ا�ستخدامًا يف العامل وهذه 

ال�سركة تعد املتخ�س�سة يف اجهزة التخدير والتنف�ض ال�سناعي.
ي�ستخدم غاز ايزوفلورين.

حتتوي العربة على �سا�سة تبني الفعاليات احليوية للمري�ض .
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اجه��زة �سغ��ط و�سماع��ات اذن 
م��ن �سرك��ة م��ريون االنكليزية 
الن��وع  نف���ض  تبخ��ري  واجه��زة 
ت�ستخدم يف ح��االت اختناق او 

�سيق التنف�ض عند املر�سى

اجهزة
  تحميض 

االشعة

اجهزة ضغط 
و

سماعات اذن

صفحة 30



غرفة طبيب

 Central oxygen system  منظومة االوكسجين
املن�ساأ انكليزي ،وهي عبارة عن منظومة رئي�سية تغذى من قناين اوك�سجني عدد 10 جمزاأة اىل جزئني كل جزء يحتوي على 5 قناين يف حالة انتهاء االوك�سجني 

من اجلزء االول تقوم املنظومة اوتوماتيكيا ً بالتحويل اىل اجلزء الثاين وبالتايل ا�ستمرار تدفق االوك�سجني يف االنابيب .
كما حتتوي على منظومة انذار يف حالة انتهاء االوك�سجني يف القناين ، يجهز املري�ض باالوك�سجني عن طريق انابيب ناقلة اىل املخارج التي يجهز منها املري�ض 

وتكون املخارج مربوطة يف كل حالة عملية ويف االفاقة ، كما حتتوي املنظومة على جهاز �سيطرة يف عدة اماكن لغلق املنظومة يف حالة العطل.

سدية نقل المريض
م��ن نوع م��ريا ف��ريا  الفلندي��ة ت�ستخدم 
لنقل املري���ض داخ��ل امل�ست�سفى حتتوي 
عل��ى م�ساني��د جانبية حلماي��ة املري�ض 
وحتتوي على نظام هايدروليكي حلركة 
اال�سف��ل  واىل  االعل��ى  اىل  ال�سيدي��ة 
وحرك��ة الظهر واالرج��ل ، كمت حتتوي 

على مكابح اليقاف ال�سدية

31
حة 

صف



آلة الغسل 

  Washer disinfector 
جهاز يحتوي على انواع خمتلفة من العربات ال�سغرية لغ�سل 

جميع انواع االدوات امللوثة.
 : Scrap sink  سنك غسل االيدي

املن�سا انكليزي ، يحتوي على عدة ل�سخ املاء وال�سابون م�سنوع من مادة 
ال�ستانل ا�ستيل ويحتوي على خمارج للماء وال�سابون .

صفحة 32



:  Auto clave  جهازالتعقيم
وه��ي املاني��ة املن�ساأ من �سركة ) Getinge ( ي�ستخدم لتعقيم االدوات الطبية امللوثة يكون مبداأ عمله على حتويل املاء اىل بخار 
حتت درجات حرارة عالية جدًا مما ي�ساعد على قتل اجلراثيم با�ستخدام امالح معينة ويحتوي اجلهاز على كمربي�سر وخزان املاء 

امل�ستخدم يجب ان يكون معقم وخايل من البكرتيا.
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غرفة رقود
 لشخص واحد 

مع كافة 
ملحقاتها

ردهة  رقود
 من خمسة اسرة 

مع كافة 
ملحقاتها
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غرفة تحتوي على عدة مكاتب ادارية
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صور مختلفة لمدخل
 المجمع من الداخل

مدخل فرعي للمجمع

صفحة 36



صور مختلفة  
للمجمع من 

الداخل
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الطابق االرضي

االستعالمات

صفحة 38



غرفة طبيبةغرفة طبيب

طوارئ نساءطوارئ رجال
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غرفة عمليات صغرى
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غرفة السونار
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الصيدلية

صفحة 42



االنعاش : 
يحتوي االنعا�ض عل��ى �سريرين جمهزين بكافة االجهزة ال�سرورية ، حيث 
تك��ون اال�سرة خا�س��ة باالنعا�ض وهي م��ن �سركة مريف��ريا الفلندية تتميز 

بعدة حركات وميكن ذلك كهربائيًا او ميكانيكيًا .
يحتوي االنعا�ض عل��ى منظومة مراقبة من �سا�ستني كل واحدة قرب �سرير 
ويربط��ان ب�سا�سة رئي�سية مركزية ميكن من خ��الل هذه املنظومة مراقبة 

الفعاليات احليوية جل�سم االن�سان وهي من �سركة �سلر ال�سوي�سرية.
يحت��وي االنعا���ض عل��ى اجه��زة ) تنف�ض �سناع��ي( فنتلتري وهو م��ن �سركة 
هاملت��ون ال�سوي�سرية ، وهي من االجهزة احلديثة جدًا يحتوي على �سا�سة 
مل���ض ميكن م��ن خاللها ادخ��ال كاف��ة املعلومات ، يحت��وي اجله��از اي�سًا على 

كمربي�سر داخلي.
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مت جتهيز املخترببكافة االجهزة املختربية ال�سرورية من ناحية الفحو�سات واجلودة ا لمختبر
. بلغ عدد االجهزة ما يقارب ) 14 ( جهاز كما جهز املخترب بثالجة حلفظ الدم 
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 w c    منشآت  صحية
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طابق تحت االرض

المغاسل والمنشآت الصحية

..........................................................

............
صفحة 46



............

..........................................................
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الصاالت

سرير متحرك

ب���)16(  متح��رك  �سري��ر 

حرك��ة ميك��ن التحك��م بها 

من خ��الل جه��از الرميونت 

يتمك��ن  بحي��ث  كن��رتول 

الطبي��ب من و�س��ع املري�ض 

وفق احلالة املنا�سبة
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الصاالت

 صور مختلفة 

لعدة صاالت
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صورة من جانب آخر لصالة العمليات
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انموذج 

لمكتب 

االطباء

انموذج 

لشقة 

االطباء
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