دراسة
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وحيث إنه قد ثبت أنه الخيار األمثل لكل من املقاولني
واملستخدمني النهائيني ،فقد تم اختيار فلوڠارد كأنبوب
مثايل ليتم تركيبه يف كل مبنى.

مستشفى سانج

المالك:

مميزات املنتج

وزارة الحرس الوطني –
الشؤون الصحية.

المقاول:

نسما وشركاه.

نبذة عامة عن املرشوع

لقد انطلق مرشوع تطوير سلسلة مستشفيات سانج يف
أبريل  ،2014وقد تضمن املرشوع تطوير خمسة
مستشفيات متخصصة ،تقع يف جميع أنحاء اململكة
العربية السعودية ،مهمتها توفري الرعاية للجنود
وعائالتهم.

"يتم تركيب أنابيب فلوڠارد
( )CVPCبصورة أفضل وأرسع
من أي نوع آخر من األنابيب،
وقد أنجزت بها عميل بصورة
أرسع بنسبة  ٪30مام
كنت أفعل عاد ًة يف املرشوعات
السابقة".
– املهندس /حميد باركر،
مهندس ميكانييك.

وقد شملت هذه املستشفيات املتخصصة :مستشفى
النساء والوالدة يف الرياض ،ومستشفى امللك عبد هللا
التخصيص لألطفال يف جدة ،ومركز رعاية األعصاب
والصدمات يف جدة ،ومستشفى امللك سلامن التخصيص يف
الطائف ،ومستشفى امللك عبد هللا التخصيص يف القصيم.

أثبتت أنابيب وتجهيزات فلوڠارد عىل الفور أنها أفضل
خيار للمرشوع ،فقد شعر أف راد الفريق مع كل عملية
تركيب بأنهم يستخدمون منت ًج ا يجعلهم يشعرون
بالفخر والثقة يف عملهم اليومي ،ومل يقترص األمر عىل
تقدير الفريق ملقاومة البيوفيلم اآلمنة فحسب ،بل إنهم
استفادوا أيضً ا من الرتكيب الرسيع الذي أدى إىل تقليل
العاملة وزيادة التوفري يف التكاليف ،ومحافظتهم عىل
الجدول الزمني الخاص بإنجاز املرشوع يف الوقت املحدد.

النتيجة

لقد أدى اتساع نطاق املرشوع إىل مواصلة أعامل البناء مع
املحافظة عىل مستوى النجاح املطلوب.
وقد متكنت املجموعة -من خالل اختيار أنابيب وتجهيزات
فلوڠارد – من امليض بكل ثقة يف أعامل املرشوع ،وهي
تعلم بأنها تستخدم أفضل املواد للمباين واملجتمعات التي
تخدمها ،وهي يف نهاية األم ر ،تسعى لضامن املوثوقية من
أجل اليوم والغد.

ظل العمل يف هذا املرشوع مستم ًّرا نظ ًرا لطبيعته املمتدة
وقيمته اإلجاملية التي تبلغ  8مليار ريال سعودي ،وذلك
منذ ترسية املرشوع عىل نسام ورشكاه.

متطلبات املرشوع

نظ ًرا لحساسية املرشوع فقد تم توجيه تعليامت
للفريق باتخاذ جميع التدابري لتجنب مخاطر السالمة
والصحة ،يف جميع م راحل استكامل املرشوع قبل املوعد
النهايئ.
وقد تطلب ذلك من الفريق الحرص يف اختيار نظام أنابيب
يثقون يف أنه يتميز بقدرته عىل مقاومة منو البكترييا
ومواجهة للزمن.

املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة مؤكدة ،بنا ًء عىل املعلومات الحالية ،ولكن املعلن ال يقدم أي تعهدات أو كفاالت أو ضامنات ،رصيحة أو ضمنية ،ويشمل ذلك أي ضامنات /كفاالت للرواج أو املالءمة
لغرض معني ،أو فيام يتعلق باكتامل أية معلومات أو دقتها أو توقيتها .ننصح دامئًا باستشارة الرشكة املصنعة لألنابيب و /أو التي تتعامل معها للحصول عىل التوصيات الحالية.
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