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وزارة�ال�شحة

�قرار�رقم�)65(�ل�شنة�2020

�باإ�شدار�الالئحة�التنفيذية�للمر�شوم�بقانون�رقم�)16(�ل�شنة�1998

ب�شاأن�نْقـل�وزراعة�االأع�شاء�الب�شرية

وزير ال�شحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري 

وطب الأ�شنان، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1998 ب�شاأن نقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية، 

واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، ال�شحية، املعدَّ

ل  املعدَّ ال�شحية اخلا�شة،  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن  ل�شنة 2015  بقانون رقم )21(  املر�شوم  وعلى 

بالقانون رقم )1( ل�شنة 2019،

وعلى الأمر امللكي رقم )31( ل�شنة 2010 باإن�شاء م�شت�شفى امللك حمد،

وال�شرتاطات  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  ت�شنيف  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )2( رقم  القرار  وعلى 

ال�شحية والفنية ومتطلبات ال�شالمة الواجب توافرها يف من�شاآتها وجتهيزاتها،

وبعد التن�شيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

ُيـعمل باأحكام الالئحة التنفيذية لقانون نْقـل وزراعة الأع�شاء الب�شرية، ال�شادر باملر�شوم 

بقانون رقم )16( ل�شنة 1998، املرافقة لهذا القرار.

املادة�الثانية

ُيـلغى كل حكم يخالف اأحكام الالئحة املرافقة لهذا القرار.
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املادة�الثالثة

على وكيل الوزارة واملعنيني - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزيـر�ال�شحة�

فائقة�بنت��شعيد�ال�شالح

�شدر بتاريخ: 20 �شفـر 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 7 اأكتوبر 2020م
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الالئحة�التنفيذية�

لقانون�نْقـل�وزراعة�االأع�شاء�الب�شرية�

الف�شل�االأول�

التعريفات�

مادة�)1(���

كلٍّ  قرين  املبينة  املعاين  التالية  والعبارات  للكلمات  تكون  الالئحة،  هذه  اأحكام  تطبيق  يف 

منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك: 

الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون ال�شحة. 

الوزير: الوزير المعني ب�شئون ال�شحة. 

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية.

القانون: قانون نقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1998. 

الموؤ�ش�شـــة�ال�شحيـــة: كل موؤ�ش�شـــة �شحيـــة م�شرح لهـــا بمزاولة عمليات نقـــل وزراعة الأع�شاء 

الب�شرية. 

الع�شـــو�الب�شـــري: مجموعة الأن�شجة والخاليا الب�شرية المترابطـــة الماأخوذة من اإن�شان حي اأو 

جثة متوفى، وت�شترك في وظائف حيوية محددة في الج�شم الب�شري. 

نقـــل�الع�شـــو�الب�شري: عملية يتم من خاللها ا�شتئ�شـــال اأي ع�شو ب�شري اأو جزء منه من ج�شم 

�شخ�س حي اأو جثة متوفى؛ بق�شد زرعه في ج�شم �شخ�س حي اآخر.

اللجنـــة�المركزيـــة: اللجنـــة المركزيـــة لإدارة وتنظيم عمليـــات نقل وزراعة الأع�شـــاء الب�شرية 

المن�شاأة طبقًا لأحكام المادة )9( من هذه الالئحة.

اللجنـــة�الثالثيـــة: اللجنة الثالثية لنقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية المن�شاأة طبقًا لأحكام المادة 

)11( من هذه الالئحة.

المتلقـــي: الإن�شـــان المري�س بمر�س ج�شيم يهدد حياته ويحتاج لزراعـــة ع�شو ب�شري له لإنقاذ 

حياته.

الف�شل�الثاين

االأحكام�العامة

مادة�)2(

ُيـحَظـر نْقـل وزراعة الأع�شاء الب�شرية اإل طبقًا لالأحكام املن�شو�س عليها يف القانون وهذه 

الالئحة. 
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مادة�)3(

ُيـحَظـر نْقـل وزرع الأع�شاء الب�شرية مبا يوؤدي اإىل اختالط الأن�شاب. 

مادة�)4(

اأن يتقا�شى املنقول منه  باأية و�شيلة كانت، ول يجوز  ُيـحَظـر بيع و�شراء الأع�شاء الب�شرية 

الع�شو الب�شري اأو ذووه اأو ورثته اأو اأيُّ �شخ�س اأو طرف اآخر مقاباًل ماديًا اأو غري مادي بطريق 

اإجراء  املتخ�ش�س  الطبيب  ُيـحَظـر على  اأو مبنا�شبته، كما  النقل  ب�شبب  اأو غري مبا�شر  مبا�شر 

العملية عند علمه بذلك.

مادة�)5(�

ُيـحَظـر على املوؤ�ش�شة ال�شحية مزاولة عمليات نقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية اإل بناًء على 

ت�شريح ُتـ�شِدره الهيئة، بناًء على موافقة اللجنة املركزية، وتكون مدته �شنة قابلة للتجديد ملدد 

اأخرى مماثلة.

النقل  عمليات  اإجراء  ال�شحية  للموؤ�ش�شة  ح  امل�شرَّ الب�شرية  الأع�شاء  الت�شريح  ويحدد 

والزراعة ب�شاأنها، وذلك ِوْفـقًا لال�شرتاطات واملوا�شفات املن�شو�س عليها يف هذه الالئحة.

ول يتم جتديد الت�شريح اإل اإذا ثبت للجنة املركزية التزام املوؤ�ش�شة ال�شحية مبعايري اجلودة 

املقررة يف هذا ال�شاأن، وما يجب اأن يت�شم به تنظيم عمليات النقل والزراعة من �شفافية. 

مادة�)6(

يجب اأن تتوافر يف الأطباء املزاولني لعمليات نقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية الدراية الكاملة 

بهذا النوع من العمليات، وعليهم اتباع القواعد والأ�شول الطبية املتعاَرف عليها يف هذا ال�شاأن.

مادة�)7(�

نقل  والفنية يف جمال  الإدارية  فريق طبي من ذوي اخلربة  موؤ�ش�شة �شحية  كل  ـل يف  ي�شكَّ

اللجنة  النقل والزراعة، توافق عليه  واإدارة عمليات  الب�شرية يخت�س بتنظيم  وزراعة الأع�شاء 

مديرًا  يكون  الفريق  هذا  من  الأطباء  اأحد  ويراأ�شه  ال�شحية،  املوؤ�ش�شة  من  برت�شيح  املركزية 

لربنامج النقل والزراعة، ويكون م�شئوًل عن الآتي:

حـُ�ْشـن اأداء الخدمة الطبية والجتماعية للمتبرعين والمو�شين والمتلقين.  -1

تذليل العقبات اأمام برنامج النقل والزراعة لتنفيذه على الوجه الأكمل.  -2
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تمثيل برنامج النقـــل والزراعة اأمام اللجنة المركزية و�شائر الجهات الطبية والإدارية ذات   -3

ال�شلة. 

تقييم اأداء الفريق الطبي في الموؤ�ش�شة ال�شحية.   -4

مادة�)8(

ـق  ـَحـقُّ والتَّ ال�شحية،  املوؤ�ش�شة  على  والتفتي�س  والرقابة  والتقييم  املراجعة  الهيئة  تتوىل   

ال�شالمة  ومتطلبات  الفنية  والتجهيزات  ال�شحية  والرتتيبات  ال�شرتاطات  توافر  ا�شتمرار  من 

الطبية  وال�شجالت  امللفات  على  ـلع  وتطَّ بها،  املعمول  وال�شرتاطات  املقررة  اجلودة  ومعايري 

ـق من اإجراء عمليات نقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية ب�شفافية، ومدى اللتزام  ـَحـقُّ والبيانات للتَّ

باأحكام القانون وهذه الالئحة. 

مهمتهم،  اأداء  �شبيل  يف  الهيئة  ملوظفي  الت�شهيالت  كافة  تقدمي  ال�شحية  املوؤ�ش�شة  وعلى 

وللجنة املركزية طلب تزويدها بن�شخة من تقارير التفتي�س والتقييم واملراجعة.

الف�شل�الثالث

اللجنة�املركزية�

مادة�)9(

نقل  عمليات  وتنظيم  اإدارة  تتوىل  الوزارة  وكيل  برئا�شة  مركزية  جلنة  الوزارة  يف  ُتـن�شاأ 

من  قرار  لعملها  ـمة  املنظِّ والإجراءات  والقواعد  بت�شكيلها  وي�شُدر  الب�شرية،  الأع�شاء  وزراعة 

الوزير، ويكون لرئي�شها نائب يحل حمله يف حالة غيابه اأو قيام مانع لديه، ويكون لها اأمانة فنية 

من موظفي الوزارة. 

�مادة�)10(

مت�شك اللجنة املركزية �شجاًل لقيد طلبات املر�شى ذوي احلاجة لزراعة الأع�شاء الب�شرية 

اإل  الأ�شبقية  تعديل  يجوز  ول  ال�شجل،  يف  القيد  اأ�شبقية  ح�شب  ترتيبها  ويتم  ًى،  متوفَّ جثة  من 

اإذا كان املتلقي يف حاجة ما�شة وعاجلة لعملية الزراعة طبقًا للقواعد الطبية والإجراءات التي 

حتددها اللجنة املركزية. 

ومت�شك اللجنة �شجاًل لقيد اأ�شماء وبيانات الأ�شخا�س الذين يو�شون بالتربع باأحد اأع�شائهم، 

ـى بالتربع به.  د يف ال�شجل الع�شو الب�شري املو�شَ ويحدَّ
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الف�شل�الرابع

اللجنة�الثالثية

مادة�)11(

يف  يعملون  اأطباء  ثالثة  من  تت�شكل  جلنة  �شحية،  موؤ�ش�شة  كل  يف  املركزية  اللجنة  تن�شىء 

ح لها بنقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية. التخ�ش�شات الطبية امل�شرَّ

امل�شاهمني  اأو  ال�شحية  للموؤ�ش�شة  ك  الـُمالَّ من  الثالثية  اللجنة  اأع�شاء  يكون  األ  ُيـ�شرَتط 

فيها اأو العاملني بها، اأو ممن ُيـْجرون فيها عمليات النقل والزراعة، اأو يقومون برعاية املتلقني 

املحتملني.    

مادة�)12(

اأق�شاها يومني من  اأع�شائها بدعوة من رئي�شها خالل مدة  جتتمع اللجنة الثالثية بكامل 

اللجنة  وعلى  الب�شري،  الع�شو  نقل  على  املوافقة  ال�شحية  املوؤ�ش�شة  فيه  تطلب  الذي  التاريخ 

الثالثية اأن تبت يف الطلب خالل اليومني التاليني. 

مانع  به  قام  اأو  اأحدهم  ـب  تغيَّ واإذا  اأع�شائها،  اأ�شوات  باأغلبية  اللجنة  تو�شيات  وت�شدر   

اجتماع  يكون  ول  يحل حمله،  ـن من  لتعيِّ املركزية  اللجنة  على  فورًا  الأمر  عْر�س  يجب  قانوين 

اللجنة �شحيحًا اإل بح�شور جميع اأع�شائها.

مادة�)13(

ترفع اللجنة الثالثية اإىل اللجنة املركزية تو�شيتها بقبول اأو رف�س نقل الع�شو الب�شري من 

ـبًا. ج�شم �شخ�س حي، وحال رف�شها النقل يجب اأن يكون قرارها م�شبَّ

مادة�)14(

رْفـع  تاريخ  من  عمل  اأيام  ع�شرة  خالل  الثالثية  اللجنة  تو�شيات  يف  املركزية  اللجنة  تبت 

تاريخ  اأيام من  املركزية خالل خم�شة  اللجنة  الطلب بقرار  م  اإخطار مقدِّ ويتم  اإليها،  التو�شية 

�شدوره بكتاب م�شجل بعلم الو�شول على عنوانه اأو بالربيد الإلكرتوين اأو باأية و�شيلة معتَمـدة.

مادة�)15(�����

ـًى  ـبة بقبول اأو رف�س نقل الع�شو الب�شري من جثة متوفَّ ترفع اللجنة الثالثية تو�شيتها م�شبَّ

لزْرِعـه يف ج�شم �شخ�س حي لإنقاذ حياته، وذلك ِوْفـقًا لأحكام املادة )26( من هذه الالئحة، 

م الطلب بالقرار.  ـه النقل ُيـْخـَطر مقِّ اإىل الوزير لُيـ�شِدر قراره بهذا ال�شاأن، ويف حالة رْفـ�شِ
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مادة�)16(

ن فيه  ن فيه تو�شيات اللجنة الثالثية، و�شجل اآخر تدوَّ ُيـن�شاأ يف املوؤ�ش�شة ال�شحية �شجل تدوَّ

كافة البيانات اخلا�شة بذوي ال�شاأن.

الف�شل�اخلام�س

نقل�وزراعة�االأع�شاء�الب�شرية�من�االأحياء�

مادة�)17(�

اإذا كان يف ذلك تعطيل  ُيحَظـر نقل ع�شو من ج�شم �شخ�س حي ولو كان ذلك مبوافقته، 

له عن واجب اأو يف�شي اإىل موت �شاحبه اأو فقد ج�شمه لأحد وظائفه احليوية اأو ُيِعر�س حياته 

خلطر ج�شيم. 

مادة�)18(

ُيحظر نقل ع�شو ب�شري لزرعه يف ج�شم �شخ�س حي اآخر اإل ل�شرورة تقت�شيها املحافظة 

على حياته، على اأن يكون النقل هو الو�شيلة املثلى ملواجهة تلك ال�شرورة وفقًا ملا تقرره اللجنة 

الثالثية. 

مادة�)19(�

يجوز لل�شخ�س كامل الأهلية قانونًا التربع باأحد اأع�شائه، ب�شرط اأن يكون ر�شاه �شحيحًا، 

واأن يِوقع اإقرارًا كتابيًا بذلك يت�شمن بيانات كافية عن الع�شو الب�شري املترِبع به، وي�شهد عليه 

�شاهدان كامال الأهلية. 

ويجوز للمتربع قبل اإجراء عملية نقل الع�شو الب�شري اأن يرجع يف تربعه دون قيد اأو �شرط، 

ول يجوز للمتربع ا�شرتداد الع�شــو الب�شري الــذي مت ا�شتئ�شاله منه بعد اأن تربع به وفقًا للقانون 

واأحكام هذه الالئحة.

مادة�)20(

يجـــب على الأطباء قبـــل اإجراء عملية نقـــل اأو زراعة الأع�شاء الب�شرية اإجـــراء الفحو�شات  اأ- 

الطبية الالزمة، للتاأكد من الآتي: 

1- حاجة المتلقي للزراعة. 

المتعارف  والطبية  العلمية  لالأ�شول  التبرع طبقًا  ومقدرته على  المتبرع �شحيًا  2- �شالمة 

عليها. 
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3- توافق اأن�شجة وف�شيلة دم المتلقي مع اأن�شجة وف�شيلة دم المتبرع. 

4- خلو الع�شو الب�شري المزمع زرعه من الأمرا�س المعدية ومالءمته لج�شم المتلقي.

5- �شحة ر�شا المتبرع. 

6- اأن فر�س نجاح عملية الزراعة مقبولة طبقًا لالأ�شول العلمية والطبية المتعارف عليها. 

7- اأن يتم اإجراء النقل والزراعة في موؤ�ش�شة �شحية. 

ويجـــب اإثبـــات جميع نتائج الفحو�شـــات الطبية الم�شار اإليها في الفقـــرة ال�شابقة في تقرير  ب- 

طبي يوقع عليه اأع�شاء اللجنة الثالثية، والأطباء القائمون على النقل والزراعة.

مادة�)21(�

جل�شتني  يف  وكتابًة  �شفاهًه   - العملية  اإجراء  قبل  واملتلقي  املتربع  الثالثية  اللجنة  حتيط 

املوؤكدة  ال�شحية  النتائج  وبجميع  وخماطرهما  والزراعة  النقل  عمليتي  بطبيعة   - منف�شلتني 

واملحتملة على املدى القريب والبعيد، ويتم التوقيع من كل من املتربع واملتلقي - اإن كان مدرًكا - 

واأع�شاء اللجنة على النموذج الذي ُتعده اللجنة املركزية لذلك، ويتم حفظه يف املوؤ�ش�شة ال�شحية 

جريت فيها العملية للرجوع اإليه عند احلاجة. 
ُ
التي اأ

الف�شل�ال�شاد�س�

نقل�االأع�شاء�الب�شرية�بعد�الوفاة�

مادة�)22(�

ُيحظر نقل ع�شو ب�شري من جثة متوفى اإل بعد ثبوت الوفاة ثبوًتا يقينًيا ت�شتحيل بعده عودته 

للحياة، ويتقرر ذلك باإجماع اآراء جلنة تختارها اللجنة املركزية برت�شيح من املوؤ�ش�شة ال�شحية 

مكونة من ثالثة اأطباء متخ�ش�شني يف اأمرا�س املخ والأع�شاب اأو جراحاتها، واأمرا�س القلب 

الختبارات  اإجراء  بعد  وذلك  الق�شوى،  العناية  اأو  والتخدير  جراحاتها،  اأو  الدموية  والأوعية 

الإكلينيكية والتاأكيدية الالزمة للتحقق من ثبوت الوفاة طبقًا للمعايري الطبية املتعارف عليها، 

واأن تتوافر يف اأع�شاء هذه اللجنة ال�شروط وال�شوابط الآتية:

األ يكونوا من المالك للموؤ�ش�شة ال�شحية اأو الم�شاهمين فيها اأو العاملين بها، اأو ممن ُيِجرون   -1

فيها عمليات نقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية، اأو يقومون برعاية المتلقين المحتملين.

األ يكون من بينهم الطبيب الموكل اإليه اإجراء عملية نقل وزراعة الع�شو الب�شري.   -2

األ تكون لهم عالقة مبا�شرة بعملية نقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية.  -3

اأن يحـــرروا تقريـــرًا بثبوت الوفاة علـــى اأن يت�شمن التقرير ا�شـــم وتخ�ش�س كل منهم بخط   -4
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وا�شح ومقروء، ويتم ت�شجيله في �شجل خا�س ُين�شاأ في الموؤ�ش�شة ال�شحية لهذا الغر�س.

مادة�)23(

ُيحظر نقل ع�شو ب�شري من جثة متوفى؛ اإذا كان يرتتب على ذلك اإحداث ت�شويه ظاهر فيها 

يوؤدي اإىل امتهان حرمة املتوفى. 

مادة�)24(�

يكون  اأن  ب�شرط  وفاته،  بعد  اأع�شائه  باأحد  يو�شي  اأن  قانونًا  الأهلية  كامل  لل�شخ�س  يجوز 

ر�شاه �شحيحًا، واأن يوقع اإقرارًا كتابيًا بذلك يت�شمن بيانات كافية عن الع�شو الب�شري املو�شى 

به، وي�شهد عليه �شاهدان كامال الأهلية.

وللمو�شي العدول عن و�شيته املن�شو�س عليها يف الفقرة ال�شابقة، يف اأي وقت دون قيد اأو 

�شرط، وُتخطر اللجنة املركزية بهذا العدول.

مادة�)25(

يجوز نقل ع�شو من جثة متوفى؛ ب�شرط احل�شول على موافقة اأقرب الأ�شخا�س اإليه حتى 

الدرجة الثانية، فاإذا تعدد الأقارب يف مرتبة واحدة وجبت موافقة غالبيتهم.

ويف جميع الأحوال يجب اأن ت�شدر املوافقة باإقرار كتابي، وفقًا لالآتي:

التحقـــق من الوفـــاة ب�شورة قاطعة بوا�شطة اللجنة المن�شو�ـــس عليها في المادة )22( من   -1

هذه الالئحة.

األ يكون المتوفى قد اأو�شى حال حياته بعدم ا�شتئ�شال اأي ع�شو من ج�شمه، وذلك بموجب   -2

اإقرار كتابي ي�شهد عليه �شاهدان كامال الأهلية. 

مادة�)26(�

جثة  من  ب�شري  ع�شو  نقل  الثالثية،  اللجنة  من  تو�شية  على  بناًء  الوزير  من  بقرار  يجوز 

متوفى - �شواًء اأكان معلوم ال�شخ�شية اأو جمهولها - لزرعه يف ج�شم حي يف حاجة �شرورية لهذا 

الع�شو لإنقاذ حياته، وذلك ب�شرط األ يكون املتوفى قد اعرت�س على النقل حال حياته اأو يكون 

اأقاربه املن�شو�س عليهم يف املادة ال�شابقة مل يوافقوا على النقل بعد وفاته. 
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الف�شل�ال�شابع

ا�شرتاطات�وموا�شفات�املوؤ�ش�شات�ال�شحية

مادة�)27(

ال�شحية  املوؤ�ش�شات  ت�شنيف  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )2( رقم  القرار  اأحكام  مراعاة  مع 

وال�شرتاطات ال�شحية والفنية ومتطلبات ال�شالمة الواجب توافرها يف من�شاآتها وجتهيزاتها، 

يجب للت�شريح للموؤ�ش�شة ال�شحية مبزاولة عمليات نقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية اأن تتوافر فيها 

ال�شرتاطات والتجهيزات وامل�شتلزمات الطبية الآتية: 

اأواًل: الأ�ِشـــرة: يجـــب األ يقـــل عدد الأ�ِشـــرة في كل موؤ�ش�شـــة �شحية عن )50( �شريـــرًا، واأل يقل 

عـــدد اأ�ِشرة العناية الق�شوى بهـــا عن )10%( من مجموع الأ�ِشرة، واأن يكون ُخم�س هذا العدد به 

اإمكانية عزل المتلقي عزًل مزدوجًا. 

ثانياً: غرفة العناية الق�شوى: يجب اأن تتوافر فيها الأجهزة والم�شتلزمات الطبية الآتية: 

جهاز )monitor( له �شت قنوات على الأقل منها اثنان لل�شغط الختراقي وغير الختراقي.  -1

جهاز تنف�س �شناعي لكل �شرير.  -2

جهاز �شدمات قلب ملحق به منظم قلب خارجي، وذلك لكل )5( خم�شة اأ�ِشرة.  -3

ثالث م�شخات اإلكترونية لبث المحاليل، وم�شختان محاليل )syringe pump(، وذلك لكل   -4

�شرير. 

جهاز ر�شم قلب عادي لكل �شرير.  -5

جهاز قيا�س غازات الدم على مدار )24( �شاعة.  -6

جهاز غ�شيل كلوي بوحدة العناية المركزة، ويزاد بزيادة عدد الأ�ِشرة على ع�شرة.  -7

جهاز قيا�س �شغط ثاني اأك�شيد الكربون في هواء الزفير، وذلك مع كل جهاز تنف�س �شناعي.  -8

ترولي طوارئ مجهز به الأدوية الالزمة لإنعا�س القلب.  -9

10- اأمبوياج وجهاز قيا�س ن�شبة ت�شبع الأك�شجين في الدم وم�شدر بديل لالأك�شجين.

ثالثاً: غرف العمليات: يجب األ يقل عدد غرف العمليات عن ثالث غرف تتوافر فيها موا�شفات 

العمليات ومعايير الجودة التي تحددها اللجنة المركزية، والحد الأدنى من الأجهزة والم�شتلزمات 

الطبية الآتية: 

جهاز تخدير مزود بجهاز تنف�س �شناعي منا�شب.   -1

جهاز مراقبة القلب الكهربائي.   -2

جهاز قيا�س ن�شبة ت�شبع الأك�شجين في الدم.   -3
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جهاز قيا�س �شغط ثاني اأك�شيد الكربون في هواء الزفير.  -4

جهاز قيا�س �شغط الدم غير الختراقي ب�شفة منظمة كل خم�س دقائق.   -5

جهاز عالج ارتجاف البطين على �شا�شة مونيتور.  -6

الأدوية الالزمة لعمل اإنعا�س قلبي اأو رئوي.   -7

جهاز �شفط.   -8

اأمبويـــاج ب�شفة احتياطية وا�شطوانات اأك�شجين واأجهزة اإعطائه، مع توافر اأكثر من م�شدر   -9

لالأك�شجين. 

وبالإ�شافة اإىل ما تقدم، ويف حالة اإجراء جراحات كربى اأو وجود حالت حرجة، يجب اأن 

يتوافر يف غرفة العمليات الآتي: 

ا�شت�شاري تخدير لكل جناح.  اأ- 

اأنماط متعددة من التنف�س ال�شناعي لكل جناح. ب- 

جهاز قيا�س �شغط الدم الختراقي.  ج- 

جهاز قيا�س ن�شبة المخدر ونوعيته في هواء الزفير.  د- 

جهـــاز تنف�س �شناعي خا�ـــس بجهاز التخدير يوفـــر اأنماطًا متعددة مـــن التنف�س ال�شناعي  هـ- 

وو�شائل اإنذار متعددة حال حدوث خلل. 

رابعاً: غرفة الإفاقة: يجب اأن ي�شرف عليها طبيب تخدير واأن تتوافر فيها الأجهزة والم�شتلزمات 

الطبية الآتية: 

اأجهزة مراقبة لر�شم القلب ون�شبة ت�شبع الأك�شجين في الدم و�شغط الدم.  -1

جهاز عالج ارتجاف البطين في متناول اليد.   -2

جهاز �شفط.  -3

اأمبوياج.   -4

خام�شـــاً: التعقيم المركـــزي: يحظر وجود غالية اأو جهاز تعقيم فرعي فـــي الموؤ�ش�شة ال�شحية، 

وبالإ�شافة اإلى �شرورة توافر مختلف طرق التعقيم الالزمة لخدمة عمليات نقل وزراعة الأع�شاء 

الب�شرية وفقًا لمعايير مكافحة العدوى، يجب توافر الآتي:

�شيا�شـــات لتعقيـــم م�شتلزمات العمليـــات )علـــب واآلت ومالب�س وم�شتلزمـــات( داخل ق�شم   -1

التعقيم المركزي.

الختبارات الالزمة للتاأكد من �شالمة تعقيم الآلت الجراحية وغرفة العمليات وم�شتمالتها.  -2

��شاد�شـــاً: مكافحـــة العدوى: يجب على الموؤ�ش�شة ال�شحية تطبيـــق �شيا�شة مكافحة العدوى طبقًا 
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للنظـــم وال�شيا�شـــات المتبعة، واأن تكون ال�شيا�شـــة العامة للموؤ�ش�شة في مكافحـــة العدوى مكتوبة 

ومعتمدة.

�شابعـــاً: المعمـــل: يجب اأن يتوافر لـــدى الموؤ�ش�شة ال�شحية معمل داخلي بـــه اإمكانية اإجراء كافة 

التحاليل الالزمة لعمليات نقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية، والتي ت�شمل الآتي: 

�شورة الدم كاملة.   -1

تحاليل كيمياء الدم.   -2

قيا�ـــس م�شتـــوى الأدوية المثبطة للمناعـــة المختلفة بالدم ح�شب نـــوع الم�شتخدم وتطويرها   -3

ح�شب الحاجة. 

اإمكانية عمل توافق الأن�شجة قبل عمليات نقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية.   -4

اإمكانية عمل جميع التحاليل الالزمة لت�شخي�س العدوى )الفيرو�شات المختلفة، والبكتيريا،   -5

والفطريات، والطفيليات(. 

اإمكانيـــة عمل جميـــع تحاليل المـــزارع الهوائية والالهوائيـــة ومزارع الـــدم و�شوائل الج�شم   -6

وخالفه. 

ب�شرط  اأخرى  موؤ�ش�شات  املعمل من  بع�س خدمات  اأو  كل  �شراء  ال�شحية  للموؤ�ش�شة  ويجوز 

موافقة اللجنة املركزية. 

ثامنـــاً: بنك الدم: يجب اأن يكون لـــدى الموؤ�ش�شة ال�شحية بنك دم تخزيني يعمل به -على الأقل 

- طبيب وطاقم من الفنيين وال�شكرتارية، ويتوافر فيه الآتي: 

ثالجة دم ذات �شعة كافية.   -1

مبرد للبالزما والكريو.   -2

جهاز الرج الآلي لل�شفائح الدموية.   -3

نظام لعمل التوافق لف�شائل الدم.   -4

�شجالت ل�شتقبال وحذف الدم وم�شتقاته.  -5

تا�شعـــاً: ق�شم الأ�شعة الت�شخي�شية: يجب اأن يتوافر لدى الموؤ�ش�شة ال�شحية ق�شم متقدم لالأ�شعة 

الت�شخي�شية به الأجهزة الآتية: 

اأجهزة الأ�شعة ال�شينية العادية، واأ�شعة ال�شدر وجميع مناطق الج�شم ح�شب الحالة.   -1

 . )Portable( جهاز الأ�شعة النقال  -2

جهـــاز للموجات فـــوق ال�شوتية به اإمكانية عمـــل الدوبلر والإيكو والفح�ـــس النمطي، وتوفر   -3

اأنـــواع مختلفة بالمج�شمـــات المطلوبة ذات الترددات المختلفة ح�شـــب الحاجة، مع اإمكانية 

ا�شتخدام ذلك في غرف العمليات والعناية الق�شوى وغرف المر�شى. 
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جهاز اأ�شعة متقدم ذو ذراع منحٍن متحرك )CARM( به �شا�شة اآلية لال�شتخدام في الأ�شعة   -4

التداخلية بحجرات العمليات واأثناء الجراحة. 

اأجهزة اأ�شعة لت�شوير ال�شرايين بال�شبغة اإما بالطرق التقليدية اأو بالأجهزة الرقمية.   -5

جهـــاز اأ�شعة مقطعية حلزونية به اإمكانية ت�شوير الأع�شاء الب�شرية بالفح�س الثالثي واأخذ   -6

عينات وخالفه. 

ومُيكن ال�شتعا�شة عن جهاز الأ�شعة املقطعية بتوفري جهاز متقدم للرنني املغناطي�شي. 

عا�شـــراً: ال�شجالت الرقمية والإح�شاء الطبي: يجـــب اأن يتوافر لدى الموؤ�ش�شة ال�شحية برنامج 

متقـــدم لحفظ ومعالجة وا�شتدعـــاء المعلومات الطبية لمر�شى نقل وزراعـــة الأع�شاء الب�شرية، 

بمـــا في ذلك جميع التحاليل والأ�شعـــة وال�شور والتقارير، حتى ي�شهل تداول تلك المعلومات بين 

الموؤ�ش�شـــات ال�شحية والطالع عليها، مع المحافظة علـــى خ�شو�شيات المتلقي و�شرية بياناته، 

وتفعيل الربط الإلكتروني لبرنامج نقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية مع موقع اللجنة المركزية. 

الف�شل�الثامن

ا�شرتاطات�خا�شة�بعمليات�نقل�وزراعة�بع�س�االأع�شاء�الب�شرية

مادة�)28(

بالإ�شافة اإىل الأحكام املن�شو�س عليها يف املادة )27( من هذه الالئحة، يجب اأن يتوافر يف 

املوؤ�ش�شة ال�شحية التي جُترى فيها عمليات زراعة الكلى الآتي:

فريق من الأطباء على م�شتوى عاٍل من التاأهيل.  -1

فريق من التمري�س المدرب.  -2

اأجهزة لغ�شيل الكلى ل يقل عددها عن ثالثة.  -3

اإمكانيـــة عمل الحـــد الأدنى من المناظيـــر للم�شالك البوليـــة )منظار للمثانـــة، وا�شتخراج   -4

الدعامات، وتثبيت الأنابيب الكلوية( وعمل منظار للحالب اإذا اقت�شت الحاجة ذلك. 

مادة�)29(

بالإ�شافة اإىل الأحكام املن�شو�س عليها يف املادة )27( من هذه الالئحة، يجب اأن تتوافر يف 

املوؤ�ش�شة ال�شحية التي جترى فيها عمليات زراعة الكبد اأو البنكريا�س اأو الأمعاء، وحدة مناظري 

متقدمة للجهاز اله�شمي ت�شتمل على املنظار العلوي وال�شفلي للجهاز اله�شمي، وعالج الدوايل 

عن طريق املنظار، مع اإمكانية عمل منظار القنوات املرارية الت�شخي�شي والتداخلي والعالجي 

.)ERCP(
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مادة�)30(

زراعة  بعمليات  لها  امل�شرح  ال�شحية  املوؤ�ش�شة  اإل يف  الأمعاء  لزراعة  مركز  اإن�شاء  يحظر 

الكبد، كما يحظر اإن�شاء مركز لزراعة البنكريا�س اإل يف املوؤ�ش�شة ال�شحية امل�شرح لها بعمليات 

زراعة الكبد اأو الُكلى. 


