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قانون احتادي رقم ( )15ل�سنة 1993م
يف �ش�أن تنظيم نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية
نحن زايد بن �سلطان �آل نهيان ،رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،
بعد االطالع على الد�ستور امل�ؤقت،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة 1972م ،يف �ش�أن اخت�صا�صاتالوزارات و�صالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 1975م يف �ش�أن مزاولة مهنةالطب الب�شري والقوانني املعدلة له،
 وبنا ًء على ما عر�ضه وزير ال�صحة ،وموافقة جمل�س الوزراء ،وت�صديقاملجل�س الأعلى لالحتاد،
�أ�صدرنا القانون الآتي:

املادة (:)1
يجوز للأطباء املتخ�ص�صني �إجراء عمليات ا�ستئ�صال الأع�ضاء من ج�سم
�شخ�ص حي �أو جثة متوفى وزرعها يف ج�سم �شخ�ص حي �آخر بق�صد العالج
للمحافظة على حياته وذلك وف ًقا لل�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها يف
هذا القانون.

املادة (:)2
يجوز لل�شخ�ص �أن يتربع �أو يو�صي ب�أحد �أع�ضاء ج�سمه وي�شرتط يف املتربع �أو
املو�صي �أن يكون كامل الأهلية قانو ًنا ،ويكون التربع �أو الو�صية مبوجب �إقرار
كتابي موقع عليه منه وي�شهد عليه �شاهدان كامال الأهلية.
�صفحة 2 -
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املادة (:)3
ال يجوز نقل ع�ضو من ج�سم �شخ�ص حي ولو كان ذلك مبوافقته� ،إذا كان
هو الع�ضو الأ�سا�سي يف احلياة �أو كان ا�ستئ�صال هذا الع�ضو يف�ضي �إىل موت
�صاحبه �أو فيه تعطيل له عن واجب.

املادة (:)4
يجب �إحاطة املتربع بجميع النتائج ال�صحية امل�ؤكدة واملحتملة التي ترتتب على
ا�ستئ�صال الع�ضو املتربع به ،ويتم ذلك من قبل فريق طبي متخ�ص�ص بعد
�إجراء فح�ص �شامل للمتربع.

املادة (:)5
يجوز للمتربع قبل �إجراء عملية اال�ستئ�صال �أن يرجع يف تربعه يف �أي وقت
دون قيد �أو �شرط ،وال يجوز للمتربع ا�سرتداد الع�ضو الذي مت ا�ستئ�صاله منه
بعد �أن تربع به وف ًقا للقانون.

املادة (:)6
يجوز نقل الأع�ضاء من جثة متوفى ب�شرط احل�صول على موافقة �أقرب
الأ�شخا�ص �إليه حتى الدرجة الثانية ف�إذا تعدد الأقارب يف مرتبة واحدة وجب
موافقة غالبيتهم ،ويف جميع الأحوال يجب �أن ت�صدر املوافقة ب�إقرار كتابي
وذلك بال�شروط الآتية:
 - 1التحقق من الوفاة ب�صورة قاطعة بو�ساطة جلنة ت�شكل من ثالثة �أطباء
متخ�ص�صني ممن يوثق فيهم من بينهم طبيب متخ�ص�ص يف
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الأمرا�ض الع�صبية على �أال يكون من بني �أع�ضاء اللجنة الطبيب املنفذ للعملية.
� - 2أال يكون ال�شخ�ص املتوفى قد �أو�صى حال حياته بعدم ا�ستئ�صال �أي
ع�ضو من ج�سمه وذلك مبوجب �إقرار كتابي ي�شهد عليه �شاهدان كامال
الأهلية.

املادة (:)7
يحظر بيع و�شراء الأع�ضاء ب�أية و�سيلة كانت �أو تقا�ضي �أي مقابل مادي عنها،
ويحظر على الطبيب املتخ�ص�ص �إجراء العملية عند علمه بذلك.

املادة (:)8
يتم �إجراء عمليات ا�ستئ�صال وزراعة الأع�ضاء الب�شرية يف املراكز الطبية
التي تخ�ص�صها وزارة ال�صحة لهذا الغر�ض وذلك وف ًقا لل�شروط والإجراءات
التي ي�صدر بتحديدها قرار من وزير ال�صحة.

املادة (:)9
ي�صدر وزير ال�صحة قرا ًرا بتحديد ال�شروط واملوا�صفات الواجب توفرها يف
�أماكن حفظ الأع�ضاء وتنظيم اال�ستفادة منها.

املادة (:)10
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد تن�ص عليها القوانني الأخرى يعاقب كل
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من يخالف �أحكام هذا القانون باحلب�س وبغرامة ال تزيد على ()30,000
ثالثني �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني وت�ضاعف العقوبة يف حالة العود
خالل �سنتني من تاريخ تنفيذ احلكم النهائي ال�صادر يف اجلرمية الأوىل.

املادة (:)11
على وزير ال�صحة �إ�صدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا
القانون.

املادة (:)12
ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به بعد �شهر من تاريخ ن�شره.

			
			

زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبو ظبي،
بتاريخ 4 :ربيع الأول 1414هـ،
املوافق� 21 :أغ�سط�س 1993م.
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قرار وزاري رقم ( )566ل�سنة 2010
ب�ش�أن الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم
( )15ل�سنة  1993يف �ش�أن تنظيم نقل وزراعة
الأع�ضاء الب�شرية
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قرار وزاري رقم ( )566ل�سنة 2010
ب�ش�أن الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم ()15
ل�سنة  1993يف �ش�أن تنظيم نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية
وزير ال�صحة
بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  ، 1972يف �ش�أن
اخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له ،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1975يف �ش�أن مزاولة مهنة الطبالب�شري والقوانني املعدلة له ،
 وعلى قانون املعامالت املدنية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة 1985والقوانني املعدلة له ،
 وعلى قانون العقوبات ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ()3ل�سنة 1987 والقوانني املعدلة له وعلى القانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة 1992والقوانني املعدلة له ،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )15ل�سنة  1993يف �ش�أن تنظيم نقلوزراعة االع�ضاء الب�شرية ،
 -وعلى القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  1996يف �ش�أن املن�ش�آت ال�صحية،
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 وعلى القانون االحتادي رقم ( )28ل�سنة  2005يف �ش�أن الأحوالال�شخ�صية ،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة  2008يف �ش�أن امل�س�ؤولية الطبية، وعلى القانون االحتادي رقم ( )13ل�سنة  2009يف �ش�أن �إن�شاء الهيئةاالحتادية لل�صحة ،
 وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم ( )33ل�سنة  2008ب�ش�أن لالئحة التنفيذيةللقانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة  2008يف �ش�أن امل�س�ؤولية الطبية ،
 وعلى قرار جمل�س وزراء ال�صحة لدول جمل�س التعاون اخلليجي رقم( )3يف امل�ؤمتر احلادي وال�ستني بتاريخ  26/4/1427هجرية املوافق
 24/5/2006باعتماد الدليل اخلليجي املوحد ،
 وعلى القرار الوزاري رقم ( )1054ل�سنة  2009يف �ش�أن ت�شكيل اللجنةالوطنية لتنظيم نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية ،
 وعلى موافقة املجل�س ال�صحي بجل�سته رقم( )9املنعقدة يف 22/4/2010قرر:
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الف�صل الأول
تعريفات
املادة ()1
يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها مامل يق�ض �سياق
الن�ص بغري ذلك :
 :الإمارات العربية املتحدة
		
الدولة
 :وزارة ال�صحة
		
الوزارة
 :وزير ال�صحة
		
الوزير
اجلهات ال�صحية  :الهيئات ال�صحية املحلية
اجلهات املعنية � :أي جهة لها عالقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بالإجراءات
الالزمة لتنفيذ �أحكام القانون االحتادية رقم (		 )15
		
ل�سنة  1993يف �ش�أن تنظيم نقل وزراعة الأع�ضاء 		
		
الب�شرية والئحته التنفيذية .
		
 :القانون االحتادي رقم ( )15ل�سنة  1993يف �ش�أن 		
		
القانون
تنظيم نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية
		
 :املفارقة التامة للحياة ب�صورة يقينية وموثوقة وفقا 		
		
الوفاة
للمعايري الكبية الدقيقة  ،وذلك �إذا توقف القلب والتنف�س
		
توفقا تاما وحكم الأطباء ب�أن هذا التوقف الرجعة فيه ،
		
		�أو اذا تعطلت جميع وظائف الدماغ تعطال نهائيا وحكم 		
الأطباء االخت�صا�صيون اخلرباء بان هذا التعطل الرجعة 		
		
فيه و�أخذ الدماغ يف التحلل .
		
 :ت�صرف بع�ضو من �أع�ضاء اجل�سم �أو �أكرث بال عو�ض
		
التربع
�صفحة 9 -
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الو�صية
		
		
الع�ضو
		
كامل الأهلية
		

 :ت�صرف ال�شخ�ص بع�ضو من �أع�ضائه �أو �أكرث حال حياته
م�ضافا �إىل ما بعد املوت بال عو�ض
 :جمموعة الأن�سجة واخلاليا املرتابطة التي ت�شرتك يف 		
وظائف حيوية حمددة داخل اجل�سم الب�شري
 :ال�شخ�ص الذي �أمت �إحدى وع�شرين �سنة قمرية متمتعا 		
بقواه العقلية ومل يحجز عليه .

الف�صل الثاين
�شروط ا�ستئ�صال الأع�ضاء و�إجراءاته
املادة()2

 - 1يجوز للأطباء املتخ�ص�صني �إجراء عمليات ا�ستئ�صال الأع�ضاء من
ج�سم حي �أو جثة �شخ�ص متوفى وزرعها يف ج�سم �شخ�ض حي �آخر بق�صد
العالج �أو املحافظة على حياته  ،وفقا لل�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها
يف القانون والئحته التنفيذية و�إجراءاتها .
 - 2يجب مراعاة الكرامة الإن�سانية عند ا�ستئ�صال الأع�ضاء  ،وحمايتها
من االمتهان �أو الت�شوية وعدم �إف�شاء �أية معلومات تتعلق يج�سم املتربع �أو جثة
املتوفى لغري ال�ضرورة .

املادة ()3

 - 1اليجوز ا�ستئ�صال ع�ضو من �أع�ضاء ج�سم �شخ�ص حي  ،ولو كان
مبوافقته � ،إذا كان هو الع�ضو الأ�سا�سي حلياته � ،أو كان اال�ستئ�صال
�صفحة 10 -
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يف�ضي �إىل موته � ،أو فيه تعطيل له عن واجب � ،أو �إذا غلب على ظن الأطباء
املتخ�ص�صني عدم جناح عملية الزرع .
 - 2يحظر ا�ستئ�صال الأع�ضاء التنا�سلية � ،أو ا�ستئ�صال الأع�ضاء الناقلة
لل�صفات الوراثية �أو جزء منها من ج�سم �شخ�ص حي �أو من جثة متوفى
وزرعها يف ج�سم �شخ�ص حي �آخر
 - 3اليجوز ا�ستئ�صال ع�ضو من �أع�ضاء عدميي الأهلية �أو ناق�صيها ،
واليعتد يف هذا ال�صدد ب�أي حال من الأحوال بر�ضائه �أو مبوافقة من ميثله
قانونيه  ،ويقع باطال كل ت�صرف ي�صدر يف ذلك .

املادة()4
مع عدم الإخالل بواجبات الطيب املن�صو�ص عليها يف القانون االحتادي رقم
( )10ل�سنة  2008يف �ش�أن امل�س�ؤولية الطيبة  ،يجب التقيد بالإجراءات
التالية قبل ال�شروع يف عملية ا�ستئ�صال الأع�ضاء من �شخ�ص حي :
 - 1القيام بجميع الفحو�صات الطيبة الالزمة  ،واجراء التحاليل املخربية
 ،واتباع الأ�صول الطيبة املن�صو�ص عليها يف الدليل الإجزائي يف امللحق رقم
( ، )1لتثبيت من �أن ال�شخ�ص املتربع ب�صحة جيدة  ،و�أن التربع بالع�ضو
لن يلحق به �ضررا �أو يهدد حياته و�صحته و�أن عملية اال�ستئ�صال �ستجرى
وفقا للأ�صول الطيبة املتعارف عليها .
� - 2إخ�ضاع ال�شخ�ص املتربع لفح�ص نف�سي من �أطباء اخت�صا�صييني ،
للتثبت من عدم وجود �سبب ي�ؤثر على �إرادته و�أنحالته النف�سية تتنا�سب مع
عملية ا�ستئ�صال الع�ضو املتربع به .
- 3بعد �إمتام الفح�صو�صات املذكورة يف ند (�أ) و(ب)  ،يجب غحاطة
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ال�شخ�ص املتربع كتابة بلغته بنتائج الفح�ص اجل�سدي والنف�سي  ،وبجميع
امل�ضاعفات اجلانبية امل�ؤكدة واملحتملة املرتتبة على عملية ا�ستئ�صال الع�ضو
املراد التربع به  ،واالنعكا�سات املحتملة على احلياة ال�شخ�صية والعائلية
واملهنية .

مادة ()5
يجوز نقل ع�ضو من �أع�ضاء جثة متوفى يف �إحدى احلالتني الآتيتني :
�- 1صدور و�صية يف حدود مان�صت عليه �أحكام القانون
�- 2صدور موافقة من �أقرب الأ�شخا�ص �إليه حتى الدرجة الثانية  ،ف�إذا
تعدد الأقارب يف املرتبة الواحدة  ،وجب �أخذ موافقة �أغلبيتهم  ،على �أن
يكون الت�صرف يف جميع الأحوال كتابة  ،وب�شرطني :
- 1التحقق من الوفاة ب�صورة قاطعة من قبل جلنة التثبت من الوفاة
امل�شار اليها يف املادة ( )6من هذا القرار .
�- 2أاليكون ال�شخ�ص املتوفى قد �أو�صى حال حياته بعد نزع �أي ع�ضو من
�أع�ضائه وذلك مبوجب �إقرار كتابي ي�شهد عليه �شاهدان كامال الأهلية � ،أو
يكون قد رجع عن ت�صرفه بالو�صية قبل الوفاة .

مادة ()6
يكون التحقق من الوفاة ب�صورة قاطعة يف جميع احلاالت  ،من قبل جلنة
ت�سمى جلنة التثبت من الوفاة وفقا للإجراءات املحددة بامللحق رقم ()1
 ،وت�شكل هذه اللجنة من ثالثة �أطباء متخ�ص�صني من املوثوق بهم  ،على �أن
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يكون من بينهم طبيب متخ�ص�ص يف الأمرا�ض الع�صبية  ،وي�شرتط �أال يكون
من بني �أع�ضاء هذه اللجنة طبيب من الفريق امل�شارم يف تنفيذ عملية زرع
الع�ضو  ،ويحرر ب�أعمال اللجنة تقرير طبي مكتوب يوقع عليه جميع �أع�ضائها .

الف�صل الثالث
التربع والو�صية
مادة ()7

- 1يجب �أن يكون كل من املتربع واملو�صي كامل الأهلية و�أن يكون الت�صرف
بالتربع �أو الو�صية خاليا من عيوب الر�ضا .
- 2ان يكون التربع �أو الو�صية كتابة  ،وب�شهادة اثنني من ال�شهود كامال
الأهلية .

املادة ()8

- 1يجوز للمتربع العدول عن ت�صرفه بالتربع قبل متام عملية ا�ستئ�صال
الع�ضو منه  ،يف �أي وقت دون قيد �أو �شروط ف�إذا متت العملية فال يحق له
ا�سرتداده
- 2يجوز ملن له احلق يف املوافقة على ا�ستئ�صال ع�ضو من جثة متوفى
العدول قبل عملية اال�ستئ�صال دون قيد �أو �شرط
- 3للمو�صي العدول عن و�صيته قبل وفاته دون قيد �أو�شرط
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الف�صل الرابع
حظر جتارة الأع�ضاء
مادة ()9
يحظر االجتار بالأع�ضاء الب�شرية ب�أية و�سيلة كانت  ،ويحظر على الطباء
�إجراء �أي عملية لنقل الأع�ضاء غند علمهم بذلك .

الف�صل اخلام�س
�أحكام ختامية
مادة()10

- 1يحظر �إجراء عملية ا�ستئ�صال الأع�ضاء يف غري املراكز الطيبة املرخ�ص
لها بذلك من الوزارة .
- 2على الوزارة التن�سيق مع اجلهات ال�صحية واجلهات املعنية يف الدولة
لإن�شاء وحدة �أو وحدات تنظيمية تتوىل تنظيم ونقل وزراعة الأع�ضاء يف
الدولة
- 3تعتمد بقرار من الوزير االجراءات وال�سيا�سات التى ت�ضعها اللجنة
الوطنية لتنظيم نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية

مادة ()11
مع عدم الإخالل بامل�س�ؤوليتني املدنية واجلزائيه  ،يجازى كل من يخالف
�صفحة 14 -

كتاب  :4نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية

�أحكام هذه الالئحة باجلزاءات الت�أديبية املن�صو�ص عليها وفقا للقوانني
النافذة

مادة ()12

- 1يعتمد الدليل اخلليجي املوحد لنقل وزراعة الأع�ضاء يف دول جمل�س
التعاون احلليجي كدليل لنقل وزراعة الأع�ضاء يف الدولة .
- 2مع عدم الإخالل ب�أحكام الفقرة ال�سابقة يعاد النظر يف الدليل امل�شار
�إليه يف الفقرة ( )1من هذه املادة كلما دعت احلاجة �إىل تعديله باحلذف
�أو الإ�ضافة مبا يواكب التطوارات الطبية يف نقل وزراعة الأع�ضاء .

مادة ()13
تن�شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�سمية ويعمل بها من تاريخ ن�شرها

				
				

حنيف ح�سن علي
وزير ال�صحة

�صدر يف مقر الوزارة ب�أبو ظبي :
بتاريخ  16مايو 2010
املوافق 2جمادى 1431هـ
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الدليل اخلليجي املوحد
لنقل وزراعة الأع�ضاء يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي
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الدليل اخلليجي املوحد
لنقل وزراعة الأع�ضاء يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
قرار جمل�س وزراء ال�صحة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي رقم ()3
بتاريخ 26/4/1427هـ املوافق 14/5/2006م
�إن وزراء ال�صحة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي  ،وبنا ًء على مالديهم من
�صالحيات يقررون مايلي:
		
�أو ًال
		
		
		
		
		
ثالثا
		

 :اعتماد الدليل اخلليجي املوحد لنقل وزراعة الأع�ضاء 		
عن املكتب التنفيذي لدول جمل�س التعاون اخلليجي .
 :يتم العمل يف جميع امل�ست�شفيات احلكومية واخلا�صة 		
ومراكز زراعة الأع�ضاء مبوجب �إجراءات هذا الدليل
اعتبار ًا من تاريخ �صدور هذا القرار.
 :على الوكالء التنفيذيني لوزارات ال�صحة يف دول املجل�س
ومن�سوبيها  ،كل فيما يخ�صه تنفيذ هذا القرار .
وزير ال�صحة – مملكة

وزير ال�صحة – دولة الإمارات العربية املتحدة
البحرين
وزير ال�صحة – اململكة العربية ال�سعودية وزير ال�صحة – �سلطنة عمان
وزير ال�صحة – دولة الكويت
وزير ال�صحة – دولة قطر
وزير ال�صحة – اجلمهورية اليمنية
امل�صطلحات التعريفية الواردة يف هذا الدليل
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امل�صطلحات التعريفية الواردة يف هذا الدليل
		
املجل�س
جمل�س وزراء
		
ال�صحة
مركز تن�سيقي
		
		
		
املتربع
		
�شخ�ص كامل
الأهلية
		
الوفاة
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 :جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
 :جمل�س وزراء ال�صحة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية
 :املركز الوطني املعني بالإ�شراف واملتابعة والتن�سيق 		
للخدمات املقدمة ملر�ضى الق�صور الع�ضوي النهائي 		
والتربع بالأع�ضاء وزراعتها
 :ال�شخ�ص الذي تربع ب�أحد �أع�ضائه �أوجزء ًا منها بغر�ض
زراعتها ملري�ض ف�شل ع�ضوي نهائي
� :شخ�ص بلغ عمره  18عام ًا على الأقل
� :أما بتوقف القلب والتنف�س �أو توقف الدماغ كام ًال عن 		
العمل توقف ًا الرجعة فيه .
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تقدمي
ي�سعدين �أن �أقدم هذا اجلهد الذي بذله الزمالء �أع�ضاء اللجنة اخلليجية لنقل
وزراعة الأع�ضاء يف دول جمل�س التعاون اخلليجي يف �إخراج " الدليل اخلليجي
املوحد لنقل وزراعة الأع�ضاء " لري�سم �صورة التطور الذي تعي�شه دول جمل�س
التعاون اخلليجي يف جمال زراعة الأع�ضاء  ،والتو�سع النوعي والكمي لي�س
يف برامج الزراعة فح�سب و�إمنا االهتمام باملر�ضى امل�صابني بق�صور وظائف
الأع�ضاء  ...وهذا الدليل الذي بني يديك يو�ضح الإجراءات الفنية والإدارية
وكل مايتعلق بربنامج زراعة الأع�ضاء  ..منتحديد علمي للوفاة وال�شروط
املطلوبة لت�شخ�صيه � ..إىل كيفية ومن تقع عليه م�سئولية �شرح املو�ضوع لذوي
املتويف ..و�شروط وكيفية ا�ستئ�صال الأع�ضاء  ..وطريقة نقلها و�أ�سلوب توزيع
امل�ست�شفيات وبالتايل الأع�ضاء امل�ستح�صلة على مركز الوراعة  ..وال�شروط
املطلوبة الواجب توفرها يف افتتاح مركز لزراعة الأع�ضاء �سواء يف القطاع
العام �أو اخلا�ص و�أ�سلوب متابعة نتائج زراعة الأع�ضاء يف املراكز املختلفة �إىل
غري ذلك من الإجراءات  ..والتي نعتقد �أنها جاءت يف الوقت املنا�سب حيث
االنت�شار و�ضرورة �إيجاد تعاون مابني دول املجل�س على �أ�سا�س علمي ل�ضمان
�سالمة الأداء واالرتقاء بنوعية الأداء .
مع �أطيب التحيات ،،،
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القانون املوحد لنقل وزراعة الأع�ضاء يف دول اخلليج التعاون
لدول اخلليج العربية
القرار التنظيمي �أحد �أهم الركائز التي ت�ستند �إليها عمليات نقل وزراعة
الأع�ضاء  ،وقد بادرت اغلب دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية �إىل
�إ�صدار �أدوات ت�شريعية بهذا ال�ش�أن تتفاوت يف قوتها مابني القانون والقرارات
الالئحة  ،وقد عك�ست جميع هذه النظم االهتمام املتزايد بتعيني �إجراءات
و�شروط زراعة الأع�ضاء يف دول املجل�س  ،واحلاجة املا�سة �إىل تنظيم موحد
لنقل وزراعة الأع�ضاء يف هذه الدول .
وا�ستجابة لهذا التوجه �أو�صت جلنة زراعة الأع�ضاء يف اجتماعها الثاين الذي
عقد يف م�سقط (25-26/9/1994م) بالعمل على توحيد جميع قرارات
وقوانني نقل وزراعة الأع�ضاء يف دول املجل�س والتعريف بالوفاة وت�شخي�صه ،
وقد وافق جمل�س وزراء ال�صحة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية على
هذه التو�صية بالفقرة ( )6من قراره رقم ( )3ال�صادر يف الدورة الع�شرين
من امل�ؤمتر الثامن والثالثون ( الكويت 11/1/1995م) .
وتنفيذا لقرار وزراء ال�صحة لدول املجل�س � ،أعدت جلنة زراعة الأع�ضاء
م�شروع القانون التنظيمي املرافق بعنوان " م�شروع القانون املوحد ب�ش�أن
تنظيم نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية " مت�ضمنا �أهم القواعد التي حتكم زراعة الأع�ضاء �إىل جانب حتديد
ال�ضوابط الأ�سا�سيه للتحقق من الوفاة .
وقد عر�ض امل�شروع على اجتماع اللجنة التنفيذية املنعقد يف دبي يف حزيران
2004م و�أقرت ماجاء به فيه و�أو�صت برفعه �إىل جمل�س وزراء ال�صحة يف
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جمل�س التعاون اخلليجي الذي قام باعتماده يف اجتماعه للدورة احلادية
والثالثون – امل�ؤمتر احلادي وال�ستون بتاريخ  26/4/1427هـ املوافق
 24/5/2006م بالقرار رقم ( )3حول زراعة الأع�ضاء حيث �أنه يجمع
بني كل الت�شريعات يف دول املجل�س ويعك�س النقاط الأ�سا�سيه التي جاءت يف
تلك الت�شريعات .

مادة رقم (: )1
يق�صد بالعبارات التايل حيثما وردت يف هذا القرار املعاين املو�ضحة قرين
كل منها :
املجل�س  :جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
جمل�س وزراء ال�صحة  :جمل�س وزراء ال�صحة لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية .

مادة رقم (: )2
يجوز للأطباء املتخ�ص�صني امل�صرح لهم بذلك �إجراء عمليات ا�ستئ�صال
الأع�ضاء من ج�سم �شخ�ص حي �أو متوف وزراعها يف ج�سم �شخ�ص �آخر بق�صد
عالجه �أو الإبقاء على حياته وذلك وفقا لل�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها
يف هذا القانون .

مادة رقم (: )3
يجوز لأي �شخ�ص كامل الأهلية �أن يتربع �أثناء حياته �أو يو�صي بعد وفاته ب�أحد
�أع�ضاء ج�سمه لإنقاذ حياة مري�ض �أو بق�صد عالجه  .ويكون التربع
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�أثناء احلياة مبوجب �إقرار كتابي موقع عليه من املتربع � ،أما بالن�سبة للتربع
بعد الوفاة فيمكن لل�شخ�ص �أن يو�صي بذلك �أثناء حياته مع �ضرورة احل�صول
على موافقة ذويه بعد وفاته .

مادة (: )4
يكون ا�ستئ�صال �أي ع�ضو من ج�سم املتربع احلي بعد �إجراء فح�ص طبي
�شامل للمتربع مبعرفة فريق طبي متخ�ص�ص و�إحاطته بجميع النتائج امل�ؤكدة
واملحتملة التي ترتتب على ا�ستئ�صال الع�ضو املتربع به .

مادة (: )5
يجوز للمتربع قبل �إجراء عملية اال�ستئ�صال �أن يرجع يف تربعه يف �أي وقت
دون قيد �أو �شرط  .واليجوز للمتربع ا�سرتداد الع�ضو الذي مت ا�ستئ�صاله منه
بعد �أن تربع به وفقا لهذا القانون .

مادة (: )6
اليجوز نقل ع�ضو من ج�سم �شخ�ص حي حي ولو كان ذلك مبوافقته �إذا كان
الع�ضو �أ�سا�سي للحياة �أو كان ا�ستئ�صال هذا الع�ضو يف�ضي �إىل وفاة �صاحبه
�أو فيه تعطيل له عن واجب .

مادة رقم (: )7
يجوز نقل الع�ضو من املتوفى وذلك بعد التحقق من الوفاة ب�صورة قاطعة
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مبعرفة جلنة من �أطباء متخ�ص�صني وبعد احل�صول على �إذن كتابي من ذوي
املتوفى بالتربع ب�أع�ضائه .

مادة رقم (: )8
يحظر االجتار بالأع�ضاء الب�شرية ب�أي و�سيلة كانت ويحظر على الأطباء
�إجراء �أي عملية لنقل الأع�ضاء عند علمهم بذلك متا�شيا مع تو�صيات منظمة
ال�صحة العاملية و�إعالن ا�سطنبول حول زراعة الأع�ضاء .

مادة رقم (: )9
يتم �إجراء عمليات نقل وزراعة الأع�ضاء يف املراكز الطبية املتخ�ص�صة
املرخ�ص لها بذلك يف دول املجل�س ووفقا لل�شروط والإجراءات التي ي�صدر
بها قرار من جمل�س وزراء ال�صحة .
مهام املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء
تتمثل مهام املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء يف :
- 1التن�سيق بني اخلدمات املقدمة ملر�ضى الق�صور النهائي من قبل
القطاعات ال�صحية املختلفة  ،والإ�شراف على برامج زراعة الأع�ضاء
 ،ومتابعة تنفيذ الإجراءات الواردة يف هذا الدليل لتحقيق هذه الربامج
بالدرجة املتميزة .
- 2التن�سيق واملتابعة جلميع حاالت الوفاة – ملحق رقم ( )1امل�شخ�صة يف
خمتلف م�ست�شفيات الدولة املعنية ال�ستئ�صال الأع�ضاء من املتوفني لتوزيعها
على مراكز زراعة الأع�ضاء ح�سب الإجراءات الواردة يف هذا
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مهام املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء
تتمثل مهام املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء يف :
- 1التن�سيق بني اخلدمات املقدمة ملر�ضى الق�صور النهائي من قبل
القطاعات ال�صحية املختلفة  ،والإ�شراف على برامج زراعة الأع�ضاء ،
ومتابعة تنفيذ الإجراءات الواردة يف هذا الدليل لتحقيق هذه الربامج
بالدرجة املتميزة .
- 2التن�سيق واملتابعة جلميع حاالت الوفاة – ملحق رقم ( )1امل�شخ�صة يف
خمتلف م�ست�شفيات الدولة املعنية ال�ستئ�صال الأع�ضاء من املتوفني لتوزيعها
على مراكز زراعة الأع�ضاء ح�سب الإجراءات الواردة يف هذا الدليل .
- 3االهتمام امللمو�س بجوانب النوعية والإعالم ال�صحي .
�- 4إعداد الربامج التدريبية والندوات العلمية للعاملني يف جمال زراعة
الأع�ضاء
�- 5إ�صدار الن�شرات العلمية املختلفة وتبادل املعلومات مع املراكز العاملية
ملد ج�سور ال�صالت بينها يف جمال زراعة الأع�ضاء
- 6القيام ب�إعداد البحوث والدرا�سات يف جماالت الأمرا�ض امل�ؤدية �إىل
ق�صور الأع�ضاء النهائي لتقدمي خدمات �صحية �أف�ضل للمر�ضى .
�- 7إعداد املوا�صفات اخلا�صة ب�إن�شاء مراكز لزراعة الأع�ضاء يف املناطق
ال�صحية يف الدول املعنية وتقيم هذه املراكز با�ستمرار ح�سب ماهو وارد يف
هذا الدليل .
- 8التعاون مع املراكز التن�سيقية الأخرى للتربع بالأع�ضاء – ملحق رقم
( )2بدول املجل�س يف كل املهام الواردة اعاله .
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الإجراءات العامة لزراعة الأع�ضاء يف
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي
الإجراءات العامة التي يجب على جميع امل�ست�شفيات ومراكز زراعة الأع�ضاء
�إتباعها وهي :
- 1التبليغ عن جميع حاالت الوفاة امل�شتبه بها �إىل املراكز التن�سيقية
امل�شرفة على زراعة الأع�ضاء يف يدول املجل�س .
- 2على جميع امل�ست�شفيات تكوين جلان داخلية تكون م�سءولة عن حاالت
الوفاة والتربع بالأع�ضاء وذلك على النحو التايل :
.1جلنة التبليغ واملتابعة  :وتتكون من طبيب و�إداري و�/أو من�سق �أو من
يقوم مقام �أي منهم  ،بالأ�ضافة �إىل املن�سق الطبي – الذي يقوم بالإبالغ
عن حاالت الوفاة امل�ستبه بها للمركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء ومتابعة
�إر�سال املعلومات بانتظام و�إر�سال جميع العينات الدموية الالزمة للمخترب
وذلك للت�أكد من �صالحية �أع�ضاء املتوفى للزراعة  ،والتن�سيق مع مراكز
زراعة الأع�ضاء بامل�ست�شفيات ب�ش�أنها  .وتكون مهمة هذه اللجنة متابعة كل
مايتعلق بحاالت الوفاة والتبليغ عنها  ،ورفع تو�صياتها لتطوير برنامج التربع
بعد الوفاة يف منطقتها �إىل املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء .
.2جلنة الإقناع  :وي�شكلها مدير امل�ست�شفى وهي اللجنة التي تتوىل خماطبة
عائلة و�أقارب املتوفى للح�صول على موافقتهم على التربع ب�أع�ضائه  ،وميكن
�أن تتكون من �أخ�صائيني اجتماعيني مت تدريبهم تدريبا خا�صا لهذه املهمة .
- 3التحقق من الوفاة ب�صورة قاطعة وذلك بت�شخ�صيها ح�سب البنود
املو�ضحة يف ا�ستمارة الت�شخي�ص اخلا�صة ب�إ�ستخدام املعايري الدماغية –
ملحق رقم ( )3وح�سب الإجراءات اخلا�صة لهذه احلاالت مع الت�أكد من عدم
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وجود حمل لدى الأنثى املتوفاة  ،و�إذا ثبت احلمل ي�صرف النظر عن مو�ضوع
التربع بالأع�ضاء �إال يف حالة وفاة اجلنني  ،واليجوز ا�شرتاك �أي ع�ضو من
�أع�ضاء الفريق الطبي الذي يقوم ب�إعداد وتنفيذ زراعة الأع�ضاء يف ت�شخي�ص
الوفاة .
- 4احل�صول على موافقة الورثة ال�شرعيني للمتوفى على التربع ب�أع�ضائه
�سواء كانوا يف داخل الدولة �أو خارجها  ،وذلك ح�سب ا�ستمارة الإقرار اخلا�صة
بذلك واملوجودة يف امللحق رقم ( . )4و�إذا كان جمهول الهوية �أو تعذر معرفة
ذويه ي�ستلزم احل�صول على موافقة اجلهات الر�سميه املخت�صة قبل ا�ستئ�صال
الأع�ضاء منه .
- 5التن�سيق مع املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء قبل القيام با�ستئ�صال
�أي ع�ضو من �أع�ضاء املتوفني حتى تتم اال�ستفادة منها جميعا وتوزيعها ح�سب
دليل الأولويات .
- 6ا�ستئ�صال الأع�ضاء يف امل�ست�شفى الذي متت فيه الوفاة  ،وعدم نقل
احلالة �إىل م�ست�شفى �آخر �إال �إذا وجدت �أ�سباب قاهرة  .ويكون امل�ست�شفى
الذي حدثت فيه الوفاة .
- 7عند ثبوت حالة الوفاة يف �أي م�ست�شفى وموافقة ذوي املتوفى على
التربع ب�أع�ضائه يتم توزيع الأع�ضاء وزراعتها على النحو املو�ضح يف دليل
الإجراءات اخلا�صة بكل ع�ضو.
- 8الت�أكد من ال�شروط التالية حني �إجراء زراعة من �أحياء :
كون التربع احلي �سليم اجل�سم و�أن التربع لن ي�ؤدي �إىل الإ�ضرار ب�صحة
املتربع �أو املتربع له  ،وعدم نقل �أحد �أع�ضاء اجل�سم بكاملة �إذا كانت حياة
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املتربع متوقفة على ذلك الع�ضو .
�أن يكون املتربع ناجما عن ر�ضا وقناعة تامني ودون �أي �ضغوط اجتماعية
�أومادية
�أن يكون املتربع مدعوما ب�إقرار كتابي وموثق من املتربع ويجوز للمتربع �أن
يرجع عن تربعه يف �أي وقت قبل �إجراء العملية .
�أن يتم �إجراء الفح�ص الطبي املعتمد ح�سب ماهو مو�ضح يف هذا الدليل  ،و�أن
يحاط املتربع علما بكافة النتائج املحتملة �أو امل�ؤكدة املرتتبة عن ا�ستئ�صال
الع�ضو املتربع به وت�سجيل علم املتربع بذلك خطيا يف ملفه ال�سريري .
- 9يحدد يف كل مركز من مراكز الزراعة من�سق لزراعة الأع�ضاء ليقوم
باملهام التالية :
العمل كحلقة ات�صال دائم مع املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء
التبليغ عن �أ�سماء املر�ضى املنا�سبني للزراعة يف امل�ست�شفى �إىل املركز
التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء ليتم و�ضعهم على قائمة االنتظار الوطنية و�إعداد
قائمة االنتظار املحلية اخلا�صة بكل مركز بناء ًا على دليل الأولويات املتفق
عليه .
التن�سيق مع املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء عند ح�صول حاالت الوفاة يف
مناطق الإ�شراف التابعة ملركزه لتقدمي امل�ساعدة الالزمة ح�سب اخلالة .
تبليغ املركز التن�سيقي يف حالة عدم توفر املري�ض املتا�سب للزراعة على قائمة
االنتظار املحلية  .هذا ويحدد يف كل م�ست�شفى من م�ست�شفيات الدوىل من�سق
لزراعة الأع�ضاء ليقوم بجمع املعلومات املطلوبة وحتديثها با�ستمرار وار�سالها
�إىل املركز �ألتن�سيقي لزراعة الأع�ضاء ح�سب النماذج املخ�ص�صة لذلك ،
واملتعلقة باملر�ضى املر�شحني للزراعة �سوا ًء كانت ( كلى �أو قلب �أو
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كبد �أو رئة �أو غريها ) ويعني من ينوب عنه يف حال تغيبه .
 – 10على كل م�ست�شفى ومركز زراعة  :تزويد املركز التن�سيقي لزراعة
الأع�ضاء بقائمة ب�أ�سماء مر�صى الق�صور الع�ضوي النهائي لديهم حيث يقوم
املركز التن�سيقي بو�ضع قوائم وطنية وحملية لزراعة جميع الأع�ضاء ح�سب
دليل الأولويات  ،وتويد مراكز زراعة الأع�ضاء بهذه القوائم للعمل مبوجبها .
 - 11على مركز زراعة تزويد املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء بجميع
التقاير والإح�صائيات عن املر�ضى الذين متت لهم عملية زراعة �سوا ًء كانت
من �أقارب �أحياء من متوفني دماغي ًا ( كل ثالثة �أ�شهر) وح�سب النماذج
اخلا�صة باملتابعة .
 - 12على جميع مراكز زراعة الكلى القيام مب�س�ؤولياتها جتاه مر�ضى
مناطق الإ�شراف التابعة لها وفقا للإجراءات املتفق عليها .
 - 13يتم تقييم مراكز الزراعة كل ثالثة �سنوات من قبل اللجان املخت�صة
كل يف جمال تخ�ص�صها  ،وح�سب املعايري التي و�ضعها املركز التن�سيقي
لزراعة الإع�ضاء .
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الإجراءات التي تتبعها مراكز زراعة الكلى لتقوم بواجباتها
حيال وحدات العناية املركزة ووحدات التنقية الدموية
(الرت�شيح الدموي) التابعة لكل منها

 - 1تقوم مراكز زراعة الكلى باملتابعة وتقدمي امل�ساعدة الفنية الالزمة
لوحدات التنقية الدموية ( الرت�شيح الدموي ) يف جميع �أنحاء امل�ست�شفيات
التابعة لها وي�شمل ذلك :
 �أن يكون كل مركز مرجعا ا�ست�شاريا يف احلاالت امل�ستع�صية وامل�شكالتاجلراحية وغري اجلراحية اخلا�صة بزراعة الكلى يف وحدات التنقية الدموية
( الرت�شيح الدموي ) .
 القيام بعمل قوائم حتليل الأن�سجة جلميع مر�ضى الق�صور الكلوي النهائياملنا�سبني للزراعة يف تلك الوحدات
 القيام بتحديد املر�ضى املنا�سبني لزراعة الكلى يف تلك الوحدات وتزويداملركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء ب�أ�سمائهم ونتائج فحو�صاتهم ح�سب
النماذج املعتمدة لذلك .
 - 2يقوم كل مركز زراعة كلى بتدريب جميع العاملني بوحدات العناية
املركزة التابعة له والإ�شراف الفني على توعيتهم بالأ�سلوب املنا�سب ملعرفة
حاالت الوفاة والتبليغ عنها فور ًا للمركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء لي�ساهم
مع مركز زراعة الكلى يف ت�شخي�صها ح�سب الإجراءات اخلا�صة بحاالت الوفاة
والعناية بها  ،والتي �سيق �أن و�ضعتها جلنة الوفاة .
 - 3يتويل كل مركز زراعة كلى ا�ستقبال املعلومات عن حاالت الوفاة عن
طريق املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء حيث يتم التن�سيق بينهما مع وحدة
العناية املركزة والقيام بالوجبات املنوطة به و� ً
صوال �إىل مرحلة ا�ستئ�صال
الأع�ضاء .
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 - 4يقوم كل مركز زراعة كلى بامل�ساعمة يف تو�ضيح مفهوم الوفاة وزراعة
الأع�ضاء باملحا�ضرات والندوات للمواطنني واملقيمني يف املنطقة الواقعة
حتت �إ�شرافه .

�شروط زراعة الأع�ضاء يف امل�ست�شفيات اخلا�صة
�أوال :ميكن للم�ست�شفى اخلا�ص �إجراء الزراعة للمري�ض من الأحياء مع �ضرورة
االلتزام بال�ضوابط الواردة يف هذا الدليل
ثانيا :اليحق للم�ست�شفى اخلا�ص اال�ستفادة من حاالت التربع بالأع�ضاء
بعد الوفاة يف امل�ست�شفيات الأخرى املثيلة �أو احلكومية وميكن له اال�ستفادة
فقط من حاالت الوفاة التي حتدث لديه ويلتزم امل�ست�شفى اخلا�ص ب�إبالغ
املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء عن �أي حالة وفاة حت�صل لديه واليجوز له
ا�ستئ�صال �أي ع�ضو �إال بعد التن�سيق مع املركز �ألتن�سيقي لزراعة الأع�ضاء الذي
�سيقوم بامل�شاركة يف ت�شخي�ص احلالة عن طريق �أحد �أطباء القطاع احلكومي
 ،واليتقا�ضى امل�ست�شفى اخلا�ص �أي مقابل مادي عن الأع�ضاء امل�ستفاد منها
واملتربع بها من قبل �أقارب املتوفني ملر�ضى ق�صور الأع�ضاء النهائي .
ثالثا  :يلتزم امل�ست�شفى اخلا�ص بتنفيذ جميع الإجراءات الواردة يف الدليل
الذي �أعدته جلنة زراعة الأع�ضاء بدول جمل�س التعاون وينطبق عليه ما
ينطبق على جميع امل�ست�شفيات الأخرى من عقوبات يف حالة املخالفة .
رابعا  :تزرع الأع�ضاء للمر�ضى ح�سب قوائم الأنتظار وذلك ح�سب الإجراءات
التي �أعدتها جلنة زراعة الأع�ضاء يف دول املجل�س  ،و�إذا مل يتوفر يف امل�ست�شفى
اخلا�ص مر�ضى �صاحلني للزراعة يتم التن�سيق مع املركز التن�سيقي لزراعة
الأع�ضاء كي يتم زراعتها ملن يوجد منهم يف قائمة
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االنتظار الوطنية ح�سب دليل الأولويات  ،و�إذا مل يتوفر يف تلك القائمة مر�ضى
الئقني للزراعة يتم �إيجاد املري�ض املنا�سب ح�سب ماهو وارد يف دليل الأولويات
اخلا�ص بكل ع�ضو .

زراعة الكلى
املوا�صفات اخلا�صة ب�إن�شاء مراكز زراعة الكلى :
حدد املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء عرب جلانه املخت�صة املوا�صفات
اخلا�صة ب�إن�شاء مراكز لزراعة الكلى يف دول املجل�س وهذه املوا�صفات هي :
 - 1الطاقم الفني ويتكون من :
 1 /1ا�ست�شاري زراعة كلى :
 يجب وجود ا�ست�شاري يف جمالزراعة الكلى على �أن التقل خربته عن �سنةواحدة يف مركز لزراعة الكلى معرتف به .
 2/1ا�ست�شاري �أمرا�ض الكلى :
 يجب وجود ا�ست�شاري �أمرا�ض كلى واحد على الأقل على �أن يكون �صاحبخربة التقل عن �سنة واحدة يف مركز لزراعة الكلى معرتف به .
3/1هيئة التمري�ض :
يجب �أن يكون القائمون على جهاز التمري�ض � ،أيا كان جن�سهم  ،من ذوي
اخلربة العاملية للعناية باملر�ضى �أثناء عمليات زراعة الكلى ومابعدها .
 4/1من�سق زراعة كلة :
يجب �أن يكون ذا خربة كافية ت�ؤهله لأن يقوم بالواجبات التي �سبق و�صفها
وميكن �أن يكون �أحد �أفراد الطاقم الفني امل�شار �إليه �أعاله .
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� 5/1أخ�صائي تغذية
� 6/1أخ�صائي خدمة اجتماعية
 – 2التجهيزات الفنية :
 1/2يجب �أن يحتوي امل�ست�شفى الذي �سين�ش�أ فيه مركز لزراعة الكلى على
الأق�سام التالية :
ق�سم لأمرا�ض القلب  ،ق�سم لأمرا�ض اجلهاز اله�ضمي ( مع توفر املناظري )
 ،ق�سم القلب لأمرا�ض ال�صدر ( مع توفر املناظري )  ،ق�سم للأ�شعة  ،ق�سم
لأمرا�ض الدم  ،ق�سم الت�شريح املر�ضي  ،خمترب حتاليل كيماوية وحيوية ،
وحدة �أمرا�ض كلى وتنقية دموية ( يف�ضل �أن حتتوي هذه الوحدة على �أجهزة
تنقية قابلة للنقل )  ،وحدة عناية مركزة .
 2/2يجب �أن حتتوي امل�ست�شفى على غرفتي عمليات جراحية على الأقل
 2/3يجب توفر غرفتني على الأقل خم�ص�صتني للمر�ضى املنومني بعد
الزراعة
* �أو لديه القدة على توفري هذه اخلدمات يف م�ست�شفى �آخر.
 - 3الأق�سام الطيبة امل�ساندة وت�شمل على :
 3/1املخترب :
يجب توفر الأجهزة اخلا�صة جلميع االختبارات الروتينية الالزمة لتقييم
املر�ضى قبل الزراعة وبعدها .
يجب توفر �أجهزة حتليل الأن�سجة ومعايرة الأ�ضداد ال�سامة للخاليا ومعايرة
م�ستوى الأدوية املختلفة مبا فيها ال�سايكلو �سبورين �أو م�شابهاته .
2/3الأ�شعة :
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 يجب توفر �أجهزة الأ�شعة العادية والت�صوير بالأمواج فوق ال�صوتيهوالت�شخي�ص بالنظائر امل�شعة والت�صوير املقطعي باحلا�سب .
 - 4الأدوية  :يجب توفر الآتي منها ب�شكل دائم :
 1/4الأدوية املثبطة للمناعة :
ال�سايكلو�سبورين والأزاثيوبرين والربيدنيزولون ومايكوفينوالت موفيتيل
وراباميون �أو م�سابهاتها
 2/4الأدوية امل�ستعملة ملعاجلة نوبات الرف�ض مثل :
ميثيل بريدنيزولون والغلوبيولني امل�ضاد للخاليا الليمفاوية (� ) ALGأو
الغلوبيولني امل�ضاد خلاليا التيمو�س ( ) ALGوالأ�ضداد وحيدة الن�سلية
() OKT3
3/4ال�سوائل امل�ستعملة لرتوية الأع�ضاء مثل :
اليوروكولني �أو حملول جامعة و�سكن�سن �أو حملول ال ـ . HTK
 4/4الأدوية امل�ستعملة لعالج االلتهابات اجلرثومية والفريو�سية والطفيلية
والفطرية

�شروط ا�ستمرارية مراكز زراعة الكلى

- 1تطبيق �أدلة املوا�صفات اخلا�صة والالزمة لإن�شاء مراكز الزراعة
اجلديدة ال�سابق الإ�شارة �إليها .
�- 2أن التقل عدد العمليات التي يجريها املركز عن ( )10عملية زراعة
�سنويا
�- 3أن يقوم مركز زراعةالكلى بتدريب العاملني بوحدات العناية املركزة
يف امل�ست�شفيات التابعة له والإ�شراف الفني اال�ست�شاري على حاالت الوفاة
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فيها وذلك بالتن�سيق مع املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء على �أن يقوم مركز
زراعة الكلى مبوافاته بتقارير دائمة عن هذه الن�شاطات .
�- 4أن يقوم مركز الزراعة يجميع الواجبات املنوطة به جتاه املواطنني
واملقيمني من توعية وحما�ضرات وندوات ت�شرح جميع مايتعلق بزراعة
الأع�ضاء والوفاة مع رفع تقارير عن ذلك با�ستمرار �إىل املركز التن�سيقيي
لزراعة الأع�ضاء
- 5رفع تقرير �سنوي علمي مف�صل عن نتائج الزراعة يف ذلك املركز �إىل
املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء مت�ضمنا" :
- 1حالة املر�ضى الذين متت لهم عمليات زراعة الكلى
- 2حالة الكلى املزروعة
- 3ن�سبة االختالطات ( امل�ضاعفات ) املر�ضية
- 6يتم تقيم مراكز الزراعة كل ثالثة �سنوات من قل جلنة زراعة الكلى
باملركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء  ،وت�شكل جلنة دائمة منبثقة عن جلنة
زراعة الكلى ويكون لها احلق يف زيارة �أي مركز من مراكز زراعة الكلى ويف
�أي وقت كان ومتى تطلب الأمر ذلك للوقوف على �سري العمل يف ذلك املركز .
- 7جتتمع جلنة زراعة الكلى باملركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء �سنويا
لدرا�سة جميع التقارير املرفوعة من قبل اللجنة الدائمة املنبثقة عنها
 ،والتقارير املرفوعة من قبل مراكز زراعة الكلى مبا فيها ن�سبة الوفيات
ون�سبة فقد الأع�ضاء املزروعة وامل�شاكل املر�ضية الناجتة عن الزراعة و�إذا
ر�أت اللجنة ب�أن �أحد هذه املراكز اليطبق �إجراءات الدليل �أو �أن ن�سبة النجاح
يف عمليات الزراعة التي قام بها غري مر�ضية  ،تقوم اللجنة الدائمة املنبثقة
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عن جلنة زراعة الكلى بزيارة هذا املركز والوقوف على الأ�سباب واملعوقات
التي تقف �أمام عدم قيامه بالدور املطلوب  ،ومينح املركز فر�صة ثالثة �أ�شهر
لتح�سني و�ضعه  .وجتتمع جلنة زراعة الكلى مرة �أخرى لتقييم املركز ولها
احلق يف رفع تو�صية ب�إغالقه �إىل �إدارة الرخ�ص الطيبة بوزارة ال�صحة � ،إذا
مل يطر�أ �أي حت�سن عليه  ،على �أن يكون قرار اللجنة ب�أغلبية الثلثني وبح�ضور
 70%على الأقل من �أع�ضائها .
- 8ت�سري هذه ال�شروط على جميع مراكز الزراعة القائمة الآن �أو التي
�ستن�ش�أ الحقا .

�إجراءات زراعة الكلى من املتوفني
يتم زرع الكلى للمر�ضى ال�صاحلني للزراعة من املتوفني ح�سب الإجراءات
التالية :
- 1ثبوت �أن املر�ضى م�صابني بق�صور كلوي نهائي
- 2الت�أكد من �أن املر�ضى غري م�صابني مبر�ض ع�ضوي �آخر بارز ( مبا يف
ذلك حاالت الدرن الن�شط � ،أو القرحة اله�ضمية الن�شطة � ،أو ال�سرطان ،
�أو االلتهابات احلادة �أو املزمنة الن�شطة ) .
�- 3أن تكون نتائج جميع الفحو�صات التي �أجدريت للمر�ضى طبيعية
( �أنظر امللحق رقم ( )5بالن�سبة ملر�ضى الق�صور الكلوي النهائي غري
امل�صابني بداء ال�سكري وامللحق رقم ( )6فيما يتعلق باملر�ضى امل�صابني
بداء ال�سكري) .
�- 4أن يكون عمر املري�ض ووزنه منا�سبني للزراعة
�- 5أن يتم الت�أكد من قابلية املر�ضى للإلتزام بالعالج بعد الزراعة
- 6ان تكون نتيجة اختبار فريو�س نق�ص املناعة �سلبية لديهم
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�- 7أن تكون نتيجة اختبار التهاب الكبد الوبائي (� Bأو ب ) �سلبيةن �أما
�إذا كانت النتيجة �إيجابية فت�ؤخذ عينة من الكبد لإثبات �أنه طبيعي .
- 8بالن�سبة للمر�ضى الذين يحملون �أ�ضداد للغ�شاء الكبيبي القاعدي
�أو لـ(دنا) � DNAأو �أ�ضداد ًا ذاتيه م�ضادة ل�سيتوبالزما العدالت
( ) ANCAفيجب �أن ت�صبح هذه الأ�ضداد �سلبية .
- 9بالن�سبة للإجراءات اخلا�صة ذات العالقة بغلإ�صابات الفريو�سيه
الكبدية فيتبع الآتي :
- 1ميكن �إجراء زراعة كلى املر�ضى احلاملني امل�ست�ضد التهاب الكبد
الوبائي (� Bأو ب) او املر�ضى ذوي املناعة �ضد هذا االلتهاب وذلك
با�ستعمال الكلى امل�ست�أ�صلة من املتوفني واحلاملني لنف�س امل�ست�ضد .
- 2ميكن �إجراء زراعة كلى للمر�ضى احلاملني لأ�ضداد التهاب الكبد
الوبائي (� Cأو�سي ) وذلك با�ستعمال الكلى امل�ست�أ�صلة من املتوفني
واحلاملني لنف�س الأ�ضداد .

�شروط التربع بالكلى من الإحياء .

- 1التربع بالكلى من الأحياء من الأقارب وغري الأقارب على النحو التايل
:
�أ – التربع من الأحياء الأقارب  :ميكن القرابة قرابة دم �أو قرابة بالر�ضاعة
�أو قرابة امل�صاهرة ( مابني الزوج والزوجة و�أقاربهم ) على �أن يتم �إثبات ذلك
بوا�سطة اجلهات الر�سمية ذات االخت�صا�ص .
ب -التربع من الأحياء غري الأقارب  :ويعمل به ح�سب ال�شروط وال�ضوابط لكل
بلد ( مثال  :اململكة العربية ال�سعودية – ملحق رقم (� : )7ضوابط
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و�شروط التربع بالأع�ضاء من الأحياء غري الأقارب ) .
� - 2أن يكون التربع �صادر ًا عن ر�ضا واقتناع ت�أمني وبدون �أية �ضغوط
� - 3أن يكون املتربع ب�صحة ج�سدية ونف�سية كاملة – ملحق ()8
� - 4أن اليقل عمر املتربع عن ( )18عاما واليزيد عن ( )60عاما
� - 5أن يكون هناك توافق يف ف�صيلة الدم بني املري�ض واملتربع
� - 6أن يكون اختبار خاليا املتربع مع املتربع له �سلبيا
� - 7أ ،يكون اختبار م�ست�ضد التهاب الكبد الوبائي (� Bأو ب) �سلبيا

موانع زراعة الكلى يف جميع احلاالت :

�- 1إ�صابة املري�ض ب�سرطان غري قابل لل�شفاء
�- 2إ�صابة املري�ض بالأوك�سالوز البدئي ( �إال �إذا �أجري للمري�ض زراعة
كبد وكلية معا )
- 3املري�ض املدمن على املخدرات �أو الأدوية املخدرة
- 4املر�ضى الذين اليتجاوبون مبتابعة العالج والإر�شادات الطبية
�- 5إ�صابة املري�ض مبر�ض ع�ضوي �آخر مثل :

�أ -ت�شمع الكبد
ب -تليف الكبد مع دوايل مريء متقدمة
ج -ق�صور قلب من الدرجة الرابعة غري قابل للعالج
د -ق�صور تنف�سي نهائي يحد من فعاليات املري�ض اليومية
هـ -مر�ض وعائي منت�شر غري قابل للعالج
و -التهاب كبد فعال
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دليل الأولويات يف زراعة الكلى
حتدد حاالت زراعة الكلى التي يتم مبوجبها زراعة الكلى وهي كمايلي:
�أوال � :إذا كانت حياة املري�ض مهددة مب�شكلة تتعلق بامل�أخذ الوعائي  ،ف�إن له
الأولوية املطلقة وتزرع له الكلية املنا�سبة فور توفرها � ،شرط �أن يتم لإثبات
هذا البند عن طريق مركز زراعة الكلى الذي يتبع له املري�ض  ،والذي يقوم
بدوره ب�إلالغ املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء ر�سميا عن ذلك .
ثانيا � :أما بالن�سبة لباقي املر�ضى فيتم �إجراء عملية الزراعة لهم وذلك ح�سب
الأولوية الطبيه املعتمدة على الدرجات املمنوحة لكل حالة :
 كلما زادت ن�سبة الأ�ضداد ال�سامة للخاليا عن ( )50%بن�سبة ()10%مينح املري�ض ( درجة واحدة ) وتت�ضاعف الدرجة كلما ت�ضاعف ن�سبة الزيادة
.
 �إذا كان عمر املري�ض يرتاوح بني (3و� ) 5سنوات مينح ( 3درجات ) � ،أما�إذا تراوح عمره بني (  6و � )10سنوات فيمنح (درجتني ) � ،أما الذي يرتاوح
عمره بني ( 11و � )45سنة فيمنح (درجة واحدة )
 �إذاكان املري�ض يتلقى العالج بالتنقية ( الرت�شيح ) مينح ( 0و  1درجة ) ،عن كل �شهر �أم�ضاه يف ذلك
 �إذا �سبق و�أن �أجريت للمري�ض زراعة كلى من �أقارب �أحياء ف�إنه مينح(درجتني )
 �إذا توافقت �أن�سجة املري�ض مع �أن�سجة املتربع ف�إنه مينح ( درجة واحدة )عن كل توافق ن�سيجي .
 �إذا تطابقت ف�صيلة دم املري�ض مع ف�صيلة دم املتربع ف�إنه مينح( 3درجات )
 �إذا تقارب عمر املري�ض مع عمر املتربع ف�إنه مينح ( درجتني ) .�صفحة 38 -
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وتوزع الكلى بعد ا�ستئ�صالها على النحو التايل :
تزرع الكلية الأوىل للمري�ض املنا�سب �صاحب الأولوية يف ( القائمة الوطنية)
التي و�ضعها املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء  ،ويتم �إح�ضار املري�ض �إىل
مركز الزراعة امل�ست�أ�صل � ،إال �إذا كان ذلك املري�ض يعالج يف مركز زراعة
الكلى �آخر فرت�سل الكلية حينها لذلك املركز .
تزرع الكلية الثانية للمري�ض املنا�سب �صاحب الأولويى يف ( القائمة املحلية )
ملركز الزراعة امل�ست�أ�صل ح�سب دليل الأولويات  ،و�إذا توفرت ال�شروط الفنية
يف �أحد مر�ضى امل�ست�شفى عن الوفاة تزرع له هذه الكلية ما �أمكن ذلك .
تزرع الكلى امل�ست�أ�صلة للمر�ضى ح�سب قوائم الإنتظار عند توفر املري�ض
املنا�سب  ،ويف حال عدم توفره يف �أي مكان بالدولة وبعد ا�ست�شارة املركز
التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء و�أخذ موافقته  ،ميكن لهذه الكلى �أن تزرع ملر�ضى
�آخرين وتعطى الأف�ضلية يف هذه احلالة للمر�ضى املقيمني ثم للمر�ضى
الزائرين  ،وميكن �أي�ضا ( تبادل �أو نقل ) الكلى مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة
وفقا لالتفاقيات املربمة بني املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء وامل�ؤ�س�سات
املثلية فيها .
*املري�ض املنا�سب هو الذي تتوافر فيه ال�شروط الطبية وينطبق عليه دليل .

زراعة القلب
املوا�صفات اخلا�صة ب�إن�شاء مراكز زراعة القلب :
حدد املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء عرب جلانه املخت�صة املوا�صفات
اخلا�صة ب�إن�شاء مراكز لزراعة القلب يف دول املجل�س وهذه املوا�صفات هي:
 - 1الطاقم الفني ويتكون من :
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 1/1ا�ست�شاريو زراعة قلب :
يجب وجود طاقم جراحة قلب و�أوعيى على �أن تكون لهذا الطاقم خربة جيدة
يف جراحة القلب املفتوح و�أن يكون قد قام ب�إجراء عدد كاف من عمليات
جراحة القلب املفتوح وا�ستعمال امل�ضخة ملا اليقل عن ( )200حالة وينبغي
�أن يتوفر لدى �أع�ضاء هذا الطاقم خربة من �أحد مراكز القلب املعرتف بها
عامليا .
� 2/1أخ�صائي عناية مركزة :
يجب وجود �أخ�صائي عناية مركزة مع خربة يف متابعة مر�ضى مابعد جراحة
القلب املفرتح ويف�ضل �أن يكون ممن لهم خربة �سابقة يف متابعة حاالت زراعة
القلب .
 3/1ا�ست�شاريو �أمرا�ض قلب :
يجب وجود ا�ست�شاريني يف �أمرا�ض القلب ميكن لهم القيام ب�إجراء جميع
اختبارات القلب وفح�صه �سواء كان بالو�سائل العادية �أو بالو�سائل املتقدمة
ولديهم اخلربة يف متابعة حاالت املر�ضى قبل عملية الزراعة وبعدها مع
الكفاءة يف �أخذ العينات الالزمة من القلب .
 4/1هيئة التمري�ض :
يجب �أن يكون جميع العاملني فب هذا املجال من ذوي اخلربة العالية يف
العناية باملر�ضى �أثناء عمليات زراعة القلب ومابعدها .
 5/1من�سق لزراعة الأع�ضاء
� 6/1أخ�صائي خدمة اجتماعية
� 7/1أخ�صائي تغذية
 - 2التجهيزات الفنية :
 2/1يجب �أن يحتوي امل�ست�شفى الذي �سوف يتم فيه �إن�شاء مركز لزراعة
�صفحة 40 -

كتاب  :4نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية

- 2التجهيزات الفنية :
 2/1كما يجب �أن يحتوي امل�ست�شفى الذي �سوف يتم فيه �إن�شاء مركز
لزراعة القلب على مايلي :ق�سم لأمرا�ض اجلهاز اله�ضمي – ق�سم للأ�شعة
لأمرا�ض الدم – ق�سم للت�شريح املر�ضى – خمترب حتاليل كيماوية وحيوية
– وحدة �أمرا�ض كلى وتنقية دموية – ق�سم للمناعيات
 2/2كما يجب �أن يحتوي امل�ست�شفى على :
 غرفتي عمليات جراحة قلب مفتوح ( على الأقل ) جمهزة جتهيز ًا كام ًال . �أجهزة �آلية م�ساعدة للقلب مثل جهاز امل�ضخة داخل الأبهرية وجهاز املجازةالرئوية ( القلب الرئوي ال�صناعي ) و�أجهزة م�ساعدة �آلية �أخرى مع توفر
الفنيني االخت�صا�صيني لت�شغيلها
 وحدة عناية مركز حلاالت عمليات القلب املفتوح جمهزة جتهيزا كامالمع �إمكانية عزل املر�ضى �إذا احتاج الأمر مع توفر �إمكانية زرع ناظم لدقات
القلب ب�شكل م�ؤقت �أو دائم
2/3ويجب توفر االخت�صا�صات التالية يف امل�ست�شفى :
 اخ�صائي �أمرا�ض مناعية مع توفر اخلربة لديه يف متابعة حاالت زراعةالقلب
�أخ�صائي �أمرا�ض �صدر
�أخ�صائي يف العالج الطبيعي للجهاز التنف�سي لدى املري�ض
�أخ�صائي يف الأمرا�ض الوبائيه
طاقم عمل طبي للتحكم يف الأمرا�ض الوبائيه بامل�ست�شفى
�أخ�صائي يف الت�شريح املر�ضي لديه اخلربة يف قراءة وحتليل العينات امل�أخوذة
من �أغ�شية القلب وع�ضلته
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امل�أخوذة من �أغ�شية القلب وع�ضلته
�أخ�صائي يف الطب النف�سي .
- 3الأق�سام الطبية امل�ساندة وت�شمل على :
 1/3املخترب :
يجب توفر جميع �أجهزة االختبارات الروتينية الالزمة لتقييم املر�ضى قبل
الزراعة وبعدها
يجب توفر �أجهزة حتليل الأن�سجة ومعايرة الأذداد ال�سامة للخاليا ومعايرة
م�ستوى الأدوية املختلفة مبافيها ال�سايكلو�سبورين �أو م�شابهاته واالختبارات
املناعيه املختلفة .
 2/3الأ�شعة :
 يجب توفر �أجهزة الأ�شعة العادية و�أجهزة الت�شخي�ص بالنظائر امل�شعةوالت�صوير املقطعي باحلا�سب وجهاز لت�صوير �صدى القلب ثنائي الأبعاد .
- 4الأدوية  :يجب توفر الآتي منها ب�شكل دائم :
 1/4الأدوية املثبطة للمناعة :
ال�سايكلو�سبورين والأزاثيوبرين والربيدنيزولون ومايكوفينوالت موفيتيل
وراباميون �أو م�شابهاتها .
 2/4الأدوية امل�ستعملة ملعاجلة نوبات الرف�ض مثل :
ميثيل بريدنيزولون والغلوبيولني امل�ضاد للخاليا
اللمفاوية (� ) ALGأو الغلوبيولني امل�ضاد خلاليا التيمو�س ( ) ATGوالأ
داد وحيدة الن�سلية () OKT3
 3/4ال�سوائل امل�ستعملة لرتويد الأع�ضاء مثل :
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اليوروكولني �أو حملول جامعة و�سكن�سن �أو حملول الـ HTK
 4/4الأدوية امل�ستعملة لعالج االلتهابات اجلرثومية والفريو�سية والطفيلية
والفطرية

حاالت زراعة القلب
حتدد حاالت زراعة القلب التي يكن بتوافرها كلها �أو بع�ضها لدى املري�ض
�إجراء عملية زراعة القلب له وهي :
�أوال � :أن يكون م�صابا بق�صور قلب نهائي ( القذف اجلزئي للقلب �أقل من
 ) 20%مع عدم ا�ستجابة قلبه للعالج الطبي �أو اجلراحي
ثانيا � :أم يكون م�صنفا يف الدرجة الثالثة ( �ضيق يف التنف�س عند بذل �أي
جمهود ب�سيط )�أو الرابعة
( �ضيق يف التنف�س بدون بذل �أي جمهود ) من الت�صنيف الوظيفي جلمعية
�أمرا�ض القلب الأمريكية () NYHA
ثالثا � :أن يكون م�صابا بورم قلبي غري قابل لال�ستئ�صال
رابعا � :أن ي�ستحيل ف�صله عن املجازة القلبية الرئوية (جهاز القلب الرئوي
ال�صناعي ) بعد �إجراء �أي عمل جراحي له .
خام�سا� :أن يكون املري�ض مهددا بالوفاة ال�سريعة بعد الإ�صابة باحت�شاء
الع�ضلة القلبية ( جلطات القلب ) .
انظر النهائي حت�ضريا لعمليات زراعة القلب ) .

موانع زراعة القلب
�أوال  :املوانع املطلقة :
 جتاوز املري�ض ل�سن ( اخلام�سة واخلم�سني )�صفحة 43 -
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 وجود مقارنه وعائيه رئوية عالية لدى املري�ض ( �أكرث من  6وحدات وود)رغم املعاجلة القلبية املكثفة بوا�سطة الأدوية املقوية لتقلي�ص القلب وغريها.
 �إ�صابة املري�ض بال�سرطان وجود �إ�صابة يف ال�شرايني املحيطة يف اجل�سم وجود �إ�صابة منت�شرة يف �أوعية اجل�سم الدموية نتيجة مر�ض غرائي() Collagen disease
 �إ�صابة املري�ض بق�صور كلوي �أكرث من املتوقع كنتيجة لق�صور القلب �إ�صابة املري�ض بق�صور كبدي �أكرث من املتوقع كنتيجة لق�صور القلب �أ ,حنييكون هذا الق�صور م�صحوبا با�ضطراب يف تخرث الدم .
 الإ�صابة ب�أمرا�ض ع�ضوية �أخرى يف طورها النهائي مثل ( الق�صور النهائييف التنف�س  ،الداء الن�شواين  ..الخ ) .
 �إذا كان املري�ض غري م�ستقر من الناحية التنف�سية ويخ�شى بعد الزراعةعدم جتاوبة مبتابعة العالج والإر�شادات الطبية كما يجب
 �إذا كان املري�ض م�صابا بفريو�س نق�ص املناعة �إذا كان املري�ض مدمنا على تعاطي املواد املخدرة مبا فيها الكحول والأدويةاملخدرة

ثانيا  :املوانع الن�سبية * :
 �إذا كان املري�ض م�صابا بداء ال�سكري وخ�صو�صا حني يكون من النمط الأولاملحتاج للعالج بالأن�سولني .

�صفحة 44 -

كتاب  :4نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية

 �إ�صابة املري�ض بالقرحة اله�ضمية �إذا كان م�صابا باحت�شاء رئوي نتيجة جلطة رئوية فب مرحلة ماقبل ال�شفاء �إ�صابة املري�ض بال�سمنة ال�شديدة �إذا كان م�صابا بالدنف ( الهزال ال�شديد ) �إذا وجد لدى املري�ض دالالت �سريرية لإ�صابة �سابقة بالفريو�س امل�ضخمللخاليا �أو بفريو�س ( �إب�ستاين – بار ) �أو بداء املقو�سات ( التوك�سوبالزما) �أو
مبر�ض الكريات الدموية املنجلية �أو باختالل يف وظيفة الغدة الدرقية .
 �إذا كان املري�ض م�صابا بارتفاع يف �ضغط الدم ال�شريان وغري م�سيطر عليه �إذا كان م�صابا بالتهاب ن�شط يف �أحد �أجهزة اجل�سم �إذا وجد لدى املري�ض دالالت �سريرية على �إ�صابة �سابقة بالدرن � ،أو �إذاكان اختبارا لدرن �إيجابيا ولكن بدون التهاب ن�شط يو�ضع املري�ض على
املعاجلة بوا�سطة الإيزونيازيد ملدة � 12شهر ًا .

دليل الأولويات يف زراعة القلب
حدد املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء عرب جلانه املخت�صة
الأولويات التي يتم مبوجبها زراعة القلب وهي كما يلي :

�- 1إذا كان املري�ض منوما يف امل�ست�شفى وموجودا حتت املنف�سه( التنف�س
اال�صطناعي ) �أو يعي�ش على امل�ساعدة الآلية للقلب وكان بحاجة للأدوية
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املقوية لتقل�ص القلب والميكن قطعها عنه � .أو كان ف�صله عن املجازة الرئوية
– القلبية ( جهاز القلب الرئوي ال�صناعي ) م�ستحيال .
�- 2إذا كان املري�ض منوما يف امل�ست�شفى وبحاجة للأدوية املقوية للقلب
والميكن قطعها عنه دون �أن يكون بحاجة للتنف�س الآ�صطناعي �أو للم�ساعدة
الآلية للقلب .
- 3و�إذا كان املري�ض موجودا على قائمة انتظار زراعة القلب ومن غري
املنومني يف �أي م�ست�شفى .

ويوزع القلب بعد ا�ستئ�صاله على النحو التايل:
�أ -يتوىل كل مركز لزراعة القلب �إعداد قائمة انتظار حملية يقوم ب�إر�سالها
�إىل املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء لت�شكيل قائمة انتظار وطينة تتبع نظام
الأولويات ( �أنظر دليل الأولويات فيما يتعلق بزراعة القلب) وميكن ملركز
الزراعة بعد �إ�شعار املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء تغيري درجة �أولوية
املري�ض �إذا ا�ستلزمت احلالة .
ب -تبليغ امل�ست�شفيات عن �أ�سماء مر�ضاها الذين يحتاجون عاجال لعملية
زراعة قلب حيث يتم �إدراجهم يف قائمة انتظار خا�صة وعاجلة باملركز
التن�سيقي لرزاعة الأع�ضاء .
ج -يتم توزيع القلب للمر�ضى املوجودين على قائمة االنتظار العاجلة ممها
كان دور املركز الذي �سيقوم بالزراعة  ،حيث �أن مر�ضى الأولوية رقم ()1
اليتبعون نظام الدور يف توزيع القلب ويعطون الأف�ضلية املطلقة حني توفر قلب
للزراعة �أينما كانوا ويف �أي مركز يف دول اخلليج .
د �-إذا خلت تلك القائمة العاجلة من مري�ض منا�سب يعطى القلب ملركز
الزراعة �صاحب الدور حال توفر املري�ض املنا�سب للزراعة لديه  .و�إذا مل
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يتوفر ذلك لدى املركز �صاحب الدور فيتم ت�سليم القلب للمركز الذي يوجد
لديه املري�ض املنا�سب  ،وتتم املفا�ضلة بني املر�ضى الذين لي�سوا على درجة
الأولوية رقم ( )1ح�سب توافق ف�صيلة الدم ومدة وجود املري�ض على قائمة
االنتظار .
* املري�ض املنا�سب هو الذي تتوافر فيه ال�شروط الطبية وينطبق عليه دليل

زراعة الرئة
املوا�صفات اخلا�صة ب�إن�شاء مراكز زراعة الرئة
حدد املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء عرب جلانه املخت�صة املوا�صفات
اخلا�صة ب�إن�شاء مراكز زراعة الرئة يف اململكة وهذه املوا�صفات هي :
- 1الطاقم الفني ويتكون من :
 1/1ا�ست�شاريو زراعة الرئة :
يجب وجود طاقم من اال�ستئاريني يف جراحة ال�صدر والأوعية على �أن يكون
لهذا الطاقم خربة جيدة يف زراعة الرئة من �أحد مراكز اجلراحة املعرتف
بها عامليا و�أن يكون قد قام ب�إجراء عدد كاف من عمليات الزراعة هذه .
� 2/1أخ�صائي عناية مركزة :
يجب وجود �أخ�صائي عناية مركزة لديه خربة كافية يف متابعة حاالت مابعد
جراحة الرئة ويف�ضل �أن يكون ممن لهم خربة �سابقة يف متابعة حاالت زراعة
الرئة .
 3/1ا�ست�شاريو �أمرا�ض ال�صدر:
يجب وجود طاقم من اال�ست�شاريني يف �أمرا�ض ال�صدر وميكن لهم القيام
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ب�إجراء جميع اختبارات الرئة وفح�صها �سوا ًء كان بالو�سائل العادية �أو
بالو�سائل املتقدمة �شريطة توفر اخلربة يف متابعة حاالت مر�ضى الرئة قبل
عمليات الزراعة وبعدها مع الكفاءة يف �أخذ العينات الالزمة من الرئة .
 4/1هيئة التمري�ض :
يجب �أن يكون جميع العاملني يف هذا املجال من ذوي اخلربة العالية يف العناية
باملر�ضى �أثناء عمليات زراعة الرئة ومابعدها.
 5/1من�سق لزراعة الأع�ضاء
� 6/1أخ�صائي خدمة اجتماعية
� 7/1أخ�صائي تغذية
- 2التجهيزات الفنية :
 1/2يجب �أن يحتوي امل�ست�شفى الذي �سوف يتم فيه �إن�شاء مركز لزراعة
الرئة على الأق�سام التالية  - :ق�سم لأمرا�ض اجلهاز اله�ضمي – ق�سم
للأ�شعة – ق�سم لأمرا�ض الدم – ق�سم الت�شريح املر�ضي – خمترب حتاليل
كيماوية وحيوية – وحدة لأمرا�ض الكلى والتنقية الدموية – ق�سم للمناعيات
– ق�سم لأمرا�ض القلب – ق�سم جلراحة القلب
 2/2كما يجب �أن يحتوي امل�ست�شفى على :
غرفة عمليات جراحة رئة جمهزة جتهيزا كامال
وحدة عناية مركزة مع �إمكانية عزل املر�ضى �إذا احتاج الأمر
 3/2ويجب توفر االخت�صا�صات التالية يف امل�ست�شفى :
 �أخ�صائي �أمرا�ض كلى مع توفر اخلربة لديه يف متابعة حاالت زراعة الأع�ضاء� -أخ�صائي �أمرا�ض مناعية
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 �أخ�صائي �أمرا�ض قلب �أخ�صائي يف العالج الطبيعي للجهاز التنف�سيطاقم عمل طبي للتحكم يف الأمرا�ص الوبائيه بامل�ست�شفى
 �أخ�صائي يف الت�شريح املر�ضي لديه اخلربة يف قراءة وحتليل العيناتامل�أخوذة من ق�صبات الرئة ون�سيجها .
 �أخ�صائي يف الطب النف�سي لتقييم حالة املر�ضى النف�سية قبل الزراعةوبعدها .
- 3الأق�سام الطبية امل�ساندة وت�شمل عن :
 1/3املخترب :
 يجب توفر جميع �أجهزة االختبارات الروتينية الالزمة لتقييم املر�ضى قبلالزراعة وبعدها
 يجب توفر �أجهزة حتليل الأن�سجة ومعايرة الأ�ضداد ال�سامة للخاليا ومعايرةم�ستوى الأدوية املختلفة مبا فيها ال�سايكلو�سبورين �أو م�شابهاته  ،واالختبارات
املناعية املختلفة .
 2/3الأ�شعة :
 يجب توفر �أجهزة �أ�شعة لت�صوير الرئة بحيث ميكن �إجراء جميع الدرا�ساتوالفحو�صات العادية �أواملتقدمة مثل ( ت�صوير مقطعي للرئة باحلا�سب ،
التفري�س الوم�ضائي بالنظائر امل�شعة  ...الخ ) .
- 4الأدوية  :يجب توفر الآتي منها ب�شكل دائم :
 1/4الأدوية املثبطة للمناعة :
ال�سايكلو�سبورين والأزاثيوبرين والربيدنيزولون ومايكوفينوالت موفيتيل
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وراباميون �أو م�شابهاتها .
 : 2/4الأدوية امل�ستعملة ملعاجلة نوبات الرف�ض مثل :
ميثيل بريدنيزولون والغلوبيولني امل�ضاد للخاليا اللمفاوية (� ) ALGأو
الغلوبيولني امل�ضاد خلاليا التيمو�س ( ) ATGوالأ�ضداد وحيدة الن�سلية
() OKT3
 3/4ال�سوائل امل�ستعملة لرتوية الأع�ضاء مثل :
اليوركولني او حملول جامعة و�سكن�سون �أو حملول الـHTK
 4/4الأدوية امل�ستعملة لعالج االلتهابات اجلرثومية والفريو�سية والطفيلية
والفطرية

حاالت زراعة الرئة
حتدد حاالت زراعة الرئة التي ميكن حني توفرها كلها �أو بع�ضها لدى املري�ض
�إجراء عملية زراعة الرئة وهي حاالت ( الق�صور التنف�سي النهائي) الناجم
عن :
�أوال  :مر�ض رئوي ان�سدادي �شديد ب�أنواعه املختلفة .
ثانيا  :مر�ض رئوي حا�صر ب�أنواعه املختلفة
ثالثا :ارتفاع ال�ضغط الرئوي البدئي ارتفاعا �شديدا �أو ارتفاع ال�ضغط الرئوي
الثانوي املرتقي مع مر�ض ( �أيزمننجر)
رابعا  :مر�ض الرئة القيحي
انظر امللحق رقم ( ( )10دليل الفحو�صات الواجب �إجرا�ؤها ملر�ضى الق�صور
التنف�سي النهائي حت�ضريا لعمليات زراعة الرئة ) .
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موانع زراعة الرئة
اوال املوانع املطلقة :
 �إذا كان املري�ض م�صابا بالتهاب ن�شط غري رئوي �أو التهاب ن�شط رئوي يفحاالت زراعة الرئة املنفردة
 �إذا كان املري�ض م�صابا ب�أمرا�ض ع�ضوية �أخرى مثل ( الق�صور الكلوي والق�صور الكبدي)
 �إذا كانت �شرايني املري�ض التاجبه م�صابة ب�شكل �شديد �أو كان لديه اختالليف وظيفة القلب الأي�سر �أو اختالل يف وظيفة القلب الأمين ( القذف اجلزئي
�أقل من � ) 25%إال �إذا كان �سيخ�ضع لعملية م�شرتكة لزراعة القلب والرئة .
 �إذا كان املري�ض عري م�ستقر من الناحية النف�سية  ،ويخ�شى بعد عمليةالزراعة عدم جتاوبه مبتابعة العالج والإر�شادات الطبية كما يجب
�إ�صابة املري�ض ب�سرطان جديد غري قابل لل�شفاء
 �إذا كان هناك احتمال يف بقاء حيا ملدة ترتاوح بني (� )18-24شهراوكانت وظيفته الرئوية الديناميكية �ضمن احلدود املقبولة ولي�س بحاجة دائمة
�إىل الأك�سجني .
* الي�شكل عمر املري�ض عائقا يف عملية زراعة الرئة �شريطة كون وظائفه
القلبية والكلوية والكبدية جيدة وقت الزراعة .

ثانيا  :املوانع الن�سبية :

 �إذا كان املري�ض على املنف�سة ( التنف�س اال�صطناعي ) منذ وقت طويل ولكنمل يعد هذا مانعا لزراعةو الرئة يف كثري من املركز خا�صة �إذا كان
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لدى املري�ض رغبة يف �إجراء العملية  ،وكانت وظائف قلبه وكبده وكليتيه يف
احلدود الطبيعية املقبولة .
 �إذا كان املري�ض قد تلقى جرعات عالية من ال�ستريوئيدات بوا�سطة الفم �أوالوريد ومبا يزيد عن ( )15مع من الربيدينزولون يف اليوم  ،وهناك اجتاه
حايل لقبول �إجراء زراعة الرئة ملثل ه�ؤالء املر�ضى حتى ولومل يكن بغلإمكان
�إيقاف العالج بال�ستريوئيدات لديهم قبل �إجراء العمل اجلراحي  ،وذلك لأن
التقنيات اجلديدة يف جراحة وت�صنيع الق�صبات ت�سمح ب�شفائها بعد العمل
اجلراحي دون التعر�ض ملخاطر التفرز الق�صبي
 �إذا كان قد �أجري للمري�ض عمليات جراحية �سابقة يف ال�صدر مثل خزعاجلنب �أو تثبيته لكن هناك اجتاه لقبول �إجراء زراعة رئوية ( وحيدة اجلانب
�أو ثنائية اجلانب متتابعة ) لدى ه�ؤالء املر�ضى با�ستعمال �شق ال�صدر الأمامي
عن طريق عظم الق�ص .
 ا�ستمرار املري�ض يف التدخني حتى العام ال�سابق على قبوله �ضمن الئحةانتظار زراعة الرئة .

وتوزع الرئة بعد ا�ستئ�صالها على النحو التايل :

- 1يتوىل كل مركز لزراعةالرئة �إعداد قائمة انتظار حملية يقوم ب�إر�سالها
�إىل املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء لإدراجها �ضمن قائمة انتظار وطنية
- 2تبلغ مراكز زراعة الرئة عن �أ�سماء مر�ضاها الذين يحتاجون عاجال
لعملية زراعة رئة
ويتم �إدراجهم يف قائمة انتظار خا�صة وعاجلة باملركز التن�سيقي لزراعة
الأع�ضاء
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- 3يتم توزع الرئة للمر�ضى املوجودين على قائمة االنتظار العاجلة باملركز
التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء مهما كان دور املركز الذي �سيقوم بالزراعة
�- 4إذا خلت تلك القائمة العاجلة من مري�ض مالئم لتلك الرئة تعطى
ملركز الزراعة �صاحب الدور حال توفر املري�ض لديه  ،و�إذا مل يتوفر لك
فيتم ت�سليم الرئة للمركزالذي يوجد به املري�ض املالئم .
* املري�ض املالئم هو الذي تتوفر فيه ال�شروط الطبية وينطبق عليه دليل
الولويات ويتوافق حجم �صدره مع �صدر املتوفى ح�سب املعايري املعتمدة لذلك .

زراعة الكبد
املوا�صفات اخلا�صة ب�إن�شاء مراكز لزراعة الكبد
حدد املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء عرب جلانه املخت�صة املوا�صفات
اخلا�صة ب�إن�شاء مراكز لزراعة الكبد يف دول جمل�س التعاون وهذه املوا�صفات
هي :
- 1الطاقم الفني ويتكون من :
 1/1ا�ستئاريو زراعة الكبد
 يجب وجود ا�ست�شاري يف جمال جراحة الكبد والطرق ال�صفراوية على �أنيكون �صاحب خربة التقل عن �سنة واحدة يف مركز لزراعة الكبد معرتف به
عامليا
 ا�ست�شاري �أمرا�ض كبد مع خربة التقل عن �سنة واحدة ب�أحد مراكز زراعةالكبد املعرتف بها عامليا
 ا�ست�شاري �أمرا�ض جهاز ه�ضم عند الأطفال مع خربة التقل عن �سنة�صفحة 53 -
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 ا�ست�شاري �أمرا�ض جهاز ه�ضم عند الأطفال مع خربة التقل عن �سنة واحدةب�أحد مراكز زراعة الكبد املعرتف بها عامليا
1/2يجب وجود ا�ست�شاري تخدير مع خربة التقل عن �ستة �أ�شهر يف �أحد
مراكز زراعة الكبد واملعرتف بها عامليا
 3/1ا�ست�شاري عناية مركزة
� 4/1أخ�صائي تغذية
 5/1ا�ست�شاري يف الأمرا�ض الوبائية
 6/1من�سق لزراعة الكبد
 7/1هيئة التمري�ض
يجب �أن يكون العاملةن يف جمال التمري�ض �،أيا كان جن�سهم  ،من ذوي اخلربة
العالية باملر�ضى �أثناء عمليات زراعة الكبد ومابعدها .
- 2التجهيزات الفنيه :
 1/2يجب �أن يحتوي امل�ست�شفى الذي يتم فيه �إن�شاء مركز لزراعة الكبد
على مايلي :
ق�سم لأمرا�ض القلب – ق�سم للتنظري – ق�سم للأ�شعة -ق�سم لأمرا�ض الدم
– ق�سم للت�شريح املر�ضي – خمترب حتاليل كيماوية وحيوية – وحدة لأمرا�ض
الكلى والتنقية الدموية – وحدة عناية مركزة – ق�سم للمناعيات – ق�سم
لأمرا�ض ال�صدر – ق�سم للأمرا�ض النف�سية النف�سية – ق�سم لعالج الطبيعي
– وق�سم للأحياء املجهرية ( جرثوميات وطفيليات وفريو�سات وفطريات ) .
 2/2يجب �أن يحتوي امل�ست�شفى على غرفتي عمليات ( على الأقل )
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جمهزة بكل مايلزم جلراحة زراعة الكبد وخا�صة الأجهزة التالية :
خمطط املرونة اخلرثية  ،جهاز �إعادة الدم  ،جهاز �ضخ �سريع  ،م�ضخة الدم
الوريد – وريدي  ،جهاز ليزر لإيقاف الدم �أو مايقوم مقامه  ،وجهاز مديفء
للدم مع توفر الفنيني االخت�صا�صيني لت�شغيلها .
- 3الأق�سام الطبية امل�ساندة وت�شتمل على :
1/3
 يجب توفر جميع �أجهزة االختبارات الروتينية الالزمة لتقييم املر�ضى قبلالزراعة وبعدها .
 يجب توفر �أجهزة حتليل الأن�سجة ومعايرة الأ�ضداد ال�سامة للخاليا ومعايرةالأدوية مبا فيها م�ستوى ال�سايكلو�سبورين �أوم�شابهاته .
 2/3الأ�شعة :
يجب �أن تتوفر يف امل�ست�شفى �أو املركز � :أجهزة �أ�شعة عادية  ،ت�صوير بالأمواج
فوق ال�صوتية ( مع وجود جهاز متنقل )  ،جهاز ت�صوير بالأمواج فوق ال�صوتية
امل�سموعة ( ، ) Dopplerت�صوير بالنظائر امل�شعة  ،ت�صوير مقطعي
باحلا�سب ت�صوير ال�شرايني  ،وت�صوير الطرق ال�صفراوية الكبدية عرب اجللد
.
 3/3ق�سم التنظري :
 يجب �أن يحتوي هذا الق�سم على جميع الإمكانيات العالجية والت�شخي�صيةمبا فيها �أجهزة ت�صوير البنكريا�س وت�صوير الطرق ال�صفراوية بطريقة
املنزار الراجع .
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 – 4الأدوية  :يجب توفرالآتي منها ب�شكل دائم :
 1/4الأدوية املثبطة للمناعة :
 ال�سايكلو�سبورين والأثيوبرين والربيدنيزولون ومايكوفينوالت موفيتيلوراباميون �أو م�شابهاتها
 2/4الأدوية امل�ستعملة ملعاجلة نوبات الرف�ض مثل :
ميثيل بريدنيزولون والغلوبيولني امل�ضاد للخاليا املفاوية (� ) ALGأو
الغلوبيولني امل�ضاد خلاليا التيمو�س ( ) ATGوالأ�ضداد وحيدة الن�سيلة
() OKT3
 3/4ال�سوائل امل�ستعملة لرتوية الأع�ضاء مثل :
اليوروكولني �أو حملول جامعة و�سكن�سون �أو حملول الـ HTK
 4/4الدوية امل�ستعملة لعالج االلتهابات اجلرثومية والطفيلية والفطرية

حاالت زراعة الكبد
حتدد حاالت زراعة الكبد التي ميكن حني توافرها كلها �أو بع�ضها لدى املري�ض
�إجراء عملية زراعة كبد له وهذه احلاالت هي :
اوال :ق�صور الكبد الفجائي اجلاد والناجم عن :
- 1التهاب الكبد الفريو�سي ( �أية ( ، ) Aبي ( ، ) Bدي (� ) Dسي
(� ، ) Cسي �إم يف � ،أ ,اال�صابة بفريو�س �إب�شتاين – بار  ...الخ )
- 2الأدوية ال�سامة للكبد ( هالوثان – دي�سو لفريام – �أ�سيتا امينوفني
 ...الخ )
�- 3أمرا�ض الكبد الإ�ستقاللية
- 4مر�ض (ويل�سون)
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- 5مر�ض (راي)
- 6ر�ضو�ض الكبد ال�شديدة
�- 7أمرا�ض �أخرى
ثانيا � :أمرا�ض الكبد املزمنة يف مراحلها املتقدمة ومنها :
- 1ت�شمع الكبد ال�صفراوي االوىل
- 2االلتهاب االوىل للأقنية ال�صفراوية امل�صحوب بالت�صلب
- 3ان�سداد الأقنية ال�صفراية
- 4التهاب الكبد املناعي الذاتي جمهول ال�سبب
- 5ت�شمع الكبد الكحويل املزمن
- 6التهاب الكبد الإن�سمامي املزمن نتيجة ال�سموم املختلفة
- 7التهاب الكبد الفريو�سي املزمن
�- 8أمرا�ض الكبد الوعائيه ( متالزمة بود� -شياري) �أو املر�ض الوريدي
الإن�سدادي ) .
ثالثا� :أمرا�ض الكبد الإ�ستقالبية الوارثية ومنها :
- 1ق�صور الألفا (� )1أنتي ترب�سني
- 2مر�ض (ويل�سون )
- 3مر�ض ( كريغالر -جنار)
- 4مر�ض تخزين الغليكوجني
- 5مر�ض نق�ص الربوتني (�سي )
- 6مر�ض ( الأوك�سالوز)
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رابعا � :أورام الكبد املو�ضعية مثل :
�- 1سرطان اخلاليا الكبدية الأويل
�- 2سرطانات الكبد الأخرى
�- 3سرطان الكبد االنتقايل الوحيد ( الكار�سينوئيد  ....الخ )
انظر امللحق رقم ( ( )11دليل الفحو�صات الواجب �إجرا�ؤها ملر�ضى ق�صور
الكبد النهائي حت�ضريا لعمليات زراعة الكبد ) .

موانع زراعة الكبد
�أوال :املوانع املطلقة
 �إذا كان املري�ض بانتان فعال خارج اجلهاز الكبدي ال�صفراوي �إذا كان املري�ض م�صابا ب�سرطان �آخر غري كبدي �إذا كان م�صابا مبتالزمة نق�ص املناعة املكت�سبة ( الإيدز ) �إذا كان م�صابا بق�صور قلبي �أو رئوي نهائي� -إذا كان مدمنا على الكحول �أو املخدرات .

دليل الأولويات يف زراعة الكبد
حدد املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء �أولوية احلاالت التي يتم مبوجبها
زراعة الكبد وهي كمايلي:
 �إذا كان موجودا يف العناية املركزة وحتت املنف�سة ( �أجهزة التنف�ساال�صطناعية ) (درجة رابعة ) وت�أخذ الأولوية الق�صوى ويعاد تقييم درجة
املري�ض �أ�سبوعيا
�إذا كان موجودا يف العناية املركزة ولي�س حتت املنف�سة ( درجة ثالثة )�صفحة 58 -
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 �إذا كان منوما يف امل�ست�شفى ( درجة ثانية ) �إذا كان املري�ض موجودا موجودا يف منزله ( درجة �أوىل) �إذا كان لدى املرري�ض مامينع من زراعة الكبد م�ؤقتا ( درجة �صفر) على �أنيعاد تقييم حالته بعد زوال ال�سبب .
ويوزع الكبد بعد ا�ستئ�صاله بالطريقة التالية :
- 1يتوىل كل مركز لزراعة الكبد �إعداد قائمة انتظار حملية يقوم ب�إر�سالها
�إىل املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء ليقوم بدوره بت�شكيل قائمة انتظار
وطينة تتبع نظام الأولويات ( �أنظر دليل الأولويات فيما يتعلق بزراعة الكبد
).
- 2تبلغ مراكز زراعة الكبد املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء عن �أ�سماء
مر�ضاها الذين هم يف حاجة عاجلة لزراعة كبد حيث يتم �إدراجهم يف
قائمة انتظار عاجلة يف املركز
- 3يتم توزيع الكبد على املر�ضى املحتاجني ح�سب نظام الأولويات والأقدمية
على قائمة االنتظار وف�صيلة الدم  ،ومينح مركز زراعة الكبد �ساعة واحدة
للرد عن مدى ا�ستعداده لزراعة الكبد املبلغ عنها بالأيجاب �أو بالنفي

�شروط التربع بالكبد من الأحياء

�- 1أن يكون املتربع �سليما من الناحية اجل�سدية وم�ستقرا من الناحية
النف�سية
�- 2أن اليقل عمر املتربع عن ( )18عاما واليزيد عن ( )45عاما
�- 3أن يكون هناك توافق يف ف�صيلة الدم بني املتربع واملتربع له
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�- 4أن تكون وظائف الكبد طبيعية و�أن تكون م�ست�ضدات التهاب الكبد (بي
) �سلبية و�أن تكون �أ�ضداد التهاب الكبد (�سي ) �سلبية اي�ضا
�- 5أن اليكون املتربع مدمنا على املخدرات �أو على الأدوية ال�ضارة بالكبد
�أو على الكحول .

زراعة القرنية
املوا�صفات اخلا�صة ب�إن�شاء مراكز لزراعة القرنية
حدد املركز التن�سيقي لزراعةالأع�ضاء عرب جلانه املخت�صة املوا�صفات
اخلا�صة ب�إن�شاء مراكز لزراعة القرنية وهذه املوا�صفات هي :
- 1الطاقم الفني ويتكون من :
 1/1ا�ست�شاريو زراعة القرنية :
يجب توفر ا�ست�شاري لزراعة القرنية على �أن يكون �صاحب خربة يف جمال
زراعة القرنية و�أمرا�ض العيون اخلارجية التقل عن �سنة واحدة من مركز
لزراعة القرنية معرتف به عامليا وعلى �أن ،يكون قد قام ب�إجراء هذه العمليات
بنف�سه خالل هذه الفرتة مع �شهادة تثبت ذلك� ،أو �أن يكون قد اكت�سب خربة
مدتها خم�س �سنوات على الأقل يف زراعة القرنية يف �إحدى امل�ست�شفيات
املعرتف بها �شريطة �إح�ضار �شهادة اخلربة هذه من نف�س امل�ست�شفى التي عمل
بها .
 2/1ا�ست�شاري تخدير ذو خربة �سابقة يف جمال التخدير جلراحة العيون
� 3/1أخ�صائي الأحياء املجهرية متفرغ للعمل يف امل�ست�شفى مع توفر ق�سم
للأحياء املجهرية ( جرثوميات وطفيليات وفريو�سات وفطريات )
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 4/1تقني يعمل يف بنك العيون له خربة يف جمال حفظ القرنية وتقييم
مدى �صالحية القرنية �أو �أن يقوم ا�ست�شاري زراعة القرنية بهذا العمل
 5/1من�سق لزراعة القرنية له من اخلربة ماي�ؤهله للقيام بالتن�سيق لزراعة
القرنيه وحفظها حتى يحني وقت زراعتها .
 6/1هيئة التمري�ض :
يجب �أن يكون العاملون يف جمال التمري�ض � ،أيا كلن جن�سهم من ذوي اخلربة
العالية للعناية باملر�ضى �أثناء عمليات زراعة القرنية
* ميكن ل�شخ�ص واحد م�ؤهل �أن يتوىل مهمة املن�سق وتقني بنك العيون يف
نف�س الوقت
 - 2التجهيزات الفنيه :
1/2ق�سم �أمرا�ض العيون :
يجب �أن يكون جمهزا جتهيزا جيدا و�أن تتوفر فيه ب�شكل خا�ص :
 جماهر بيولوجيه خا�صة ( امل�صباح ال�شقي ) مناظري لفح�ص قاع العني لوحات تقييم درجة الر�ؤية مقيا�س حتدب القرنية جهاز قيا�س قوة العني الإنك�سارية �أجهزة قيا�س �ضغط العني وجيب �أ ،حتتوي العيادات اخلارجية يف امل�ست�شفى على كل التجهيزاتالالزمة لفح�ص مر�ضى العيون الذين �أجريت �أو �ستجرى لهم عملية زراعة
القرنية مثل ( املالقط اخلا�صة – ال�شفرات – مبعد للجفن  ..الخ )
 2/2يجب �أن يحتوي امل�ست�شفى الذي �سين�ش�أ فيه مركز زراعة القرنية
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على غرف للعمليات ممجهزة جتهيزاكامال لإجراء مثل هذه العمليات الدقيقة
مثل ( جمهر عمليات جراحية ووحدة ا�ستئ�صال الزجاجية .....
الخ )

دليل الأوليات يف زراعة القرنية
يتم توزيع القرنيات باتباع دليل الأولويات الذي حددته جلنة زراعة القرنية يف
املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء وهي كمايلي :
�أولوية �أوىل :املري�ض امل�صاب ب�إنثقاب يف القرنية � ،أو املري�ض امل�صاب مبر�ض
�أو �أذى يف اجلزء الأمامي للعني يحتاج لإ�صالح عاجل
�أولوية ثانية  :املري�ض الأعور ( عني واحدة مب�صرة ) ويفقد الر�ؤية بها نتيجة
�إ�صابة القرنية
�أولوية ثالثة  :تزرع القرنية للمر�ضى الذين ال تتوافر فيهم �أي من
الأولويات ال�سابقة وذلك ح�سب ترتيب ا�سمائهم على قائمة االنتظار املحلية
يكون ملر�ض الأولوية الأوىل الأف�ضلية املطلقة حتى توفر �أي قرنية للزراعة
وتزرع هذه القرنية للمري�ض املوجود على تلك الأولوية يف املنطقة التي مت
ا�ستئ�صال القرنية فيها  ،و�إذا مل يكن هناك �أي مري�ض على تلك الأولوية
تنقل القرنية لزراعتها للمري�ض املوجود على تلك الأولوية يف �أي منطقة كان
يف الدولة املعنية
�إذا مل يكن هناك �أي مري�ض على الأولوية يف �أي دولة يف اخلليج  ،تزرع القرنية
للمر�ضى املوجودين على قائمة االنتظار املحلية ح�سب الأولوية ،و�إذا مل يتوفر
�أي مري�ض يف نف�س املنطقة التي مت فيها ا�ستئ�صال القرنية ف�إنها تنتقل �إىل
دولة �أخرى لزراعتها وذلك ح�سب دليل الولويات
* انظر امللحجق رقم ( ( )12دليل الفحو�صات الواجب �إجرا�ؤها للمر�ضى
املر�شحني لزراعة القرنية ) .
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* تتم املفا�ضلة بني املر�ضى املوجودين على نف�س الأولوية ح�سب

معايري �صالحية �أع�ضاء املتربعني من املتوفني للزراعة
�أوال  :معايري عامة م�شرتكة (*)
تعترب �أع�ضاء املتوفى ( غري �صاحلة ) للزراعة بوجود �أحد الأ�سباب التالية :
- 1تلفها نتيجة الإ�صابة الأولية امل�سببة للوفاة �أو ب�سبب الإ�صابة بحالة
�صدمة امتدت لأكرث من ( )30دقيقة ماعدا حاالت زراعة القرنية
( �أنظر املعايري اخلا�صة بزراعة القرنية )
�- 2إ�صابة املتوفلى ب�سرطان م�ؤكد �أو م�شتبه فيه ماعدا �أورام الدماغ الولية
التي �أكدتها حتاليل العينات امل�أخوذة منه وماعدا �سرطان اجللد
( ذو اخلاليا القاعدية )
�- 3إ�صابته مبر�ض جمهول ال�سبب
�- 4إ�صابته بالتهاب جرثومي �أو فريو�سي فعال ومنت�شر
�- 5إ�صابته بفريو�س نق�ص املناعى () HIV
�- 6إ�صابته بالتهاب الكبد الوبائي (ب �أو ج ) �أو �إ�صابته بفريو�س اخلاليا
الليمفاوية (تي) الإن�ساين )**( HTLV
�- 7إ�صابته ب�أحد الأمرا�ض الع�صبية مثل مر�ض ( راي) � ،أمرا�ض
الفريو�سات البطيئة مثل مر�ض ( كروت�سفيلد جاكوب)  ،اعتالل الدماغ
املرتقي الب�ؤري املتعدد  ،داء الكلب � ،أو مر�ض ( كاوازاكي )
�- 8إدمانه على تعاطي املخدرات .
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ثانيا  :معايري خا�صة لزراعة الكلى من املتوفني :
يجب م�شاورة املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء يف احلاالت التالية غري
الو�صفية (: ) Extended Criteria Donor
 - 1بقاء م�ستوى الكرياتنني �أعلى كم ( 2.5مغ/دل) لدى املتوفى رغم
�إعطائه ال�سوائل الالزمة ويجب ا�ست�شارة املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء
قبل اتخاذ القرار بعدم �صالحية �أع�ضاء املتوفى للتربع .
* مالحظة  :يجب على امل�ست�شفى الذي توجد فيه حالة الوفاة التن�سيق مع
املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء ومع مركز الزراعة الذي تتبع له وحدة
العناية املركزة ملعرفة ما �إذا كانت �أع�ضاء املتوفى �صاحلة للزراعة �أم ال
(**) ميكن قبول التربع بالكلى من املتوفى �إذا كان يحمل م�ست�ضد التهاب
الكبد الوبائي (ب �أو ج ) وزراعتها ملر�ضى لديهم مناعة �ضد التهاب الكبد
الوبائي (بي) �أو م�صابني بالتهاب الكبد (ج) � ،أو يحملون نف�س امل�ست�ضد
�شرط �أن اليكونوا م�صابني بالتهاب كبد فعال  ،ويتم اتخاذ القرار لكل
- 2وجود مر�ض كلوي مزمن متقدم و� /أو �إرتفاع �ضغط �شرياين مزمن
�شديد لدى املتوفى � .أما فيما يتعلق باملري�ض امل�صاب بداء �سكري خفيف
�أو بداء الذ�أب الإحمري اجلهازي الغري ن�شط  ،فقد تكون �أع�ضا�ؤه �صاحلة
للتربع ويجب ا�ست�شارة املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء يف ذلك التخاذ
القرار املنا�سب .
�- 3إذا كان عمر املتوفى يقل عن ( عامني ) �أ ,يزيد عن ( )50عاما �أو
عندما يكون عمر املري�ض جمهوال  ،يتم اتخاذ القرار باالعتماد على حالته
الفيزيولوجيه وعلى ما�ضيه ال�سريري وعلى م�ستوى الكرياتنني يف
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الدم ويف جميع احلاالت يجب ا�ست�شارة املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء .

ثالثا :معايري خا�صة لزراعة القلب :
يعترب قلب املتوفى ( �صاحلا) للزراعة ماعدا يف احلاالت الآتية :
�- 1إذا انطبق �أحد املعايري العامة امل�شرتكة ال�سابق ذكرها عليه
�- 2إذا زاد عمر املتوفى عن ( )40عاما بالن�سبة للذكور � ،أو زاد عن
( )50عاما بالن�سبة للإناث ويجب ا�ست�شارة املركز التن�سيقي لزراعة
الأع�ضاء يف جميع احلاالت (*)
�- 3إذا مل تكن حالة القلب طبيعية باالعتماد على الفح�ص ال�سريري وعلى
اختبارات �إنزميات القلب وعلى تخطيط كهربائيه القلب وعلى �أ�شعة ال�صدر
والفح�ص بالأمواج فوق ال�صوتية
�- 4إذا كان املتوفى م�صابا بر�ض �صدري �شديد �أ�ضر بالقلب
�- 5إذا زادت فرتة نق�ص الرتوية الباردة عن خم�س �ساعات
(*) ميكن اعتبار القلب �صاحلا للزراعة يف احلاالت املخالفة ب�شرط
ا�ستق�صاء وظيفته مبا فيها حالة ال�شرايني التاجية والت�أكد من كوتخا طبيعية

رابعا  :معايري خا�صة لزراعة الرئة :
تعترب رئتا املتوفى ( �صاحلتني ) للزراعة ماعدا يف احلاالت الآتية :
�- 1إذا انطبق �أحد املعايري امل�شرتكة ال�سابق ذكرها عليه
�- 2إذا زاد عمر املتوفى عن ( )50عاما بالن�سبة للذكور �أو زاد عن
( )55عاما بالن�سبة للإناث وي�ست�شار املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء
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يف جميع احلاالت .
�- 3إذا �أظهر التاريخ املر�ضي للمتوفى �إ�صابته  :مبر�ض تنف�سي مزمن
�أو �إذا كان مدمنا للتدخني � ،أ� ,إذا كان قد �أجريت له جراحة �سابقة يف
ال�صدر  ،علما ب�أن �إجراء جراحة �سابقة على جهة وحيدة المتنع اال�ستفادة
من اجلهة الأخرى � ،أو �إذا كان م�صابا مبر�ض ق�صبي � ،أو �إذا كان م�صابا
بالتهاب تنف�سي متكرر .
�- 4إذا كان املتوفى قد �أ�صيب بر�ض �صدري م�ؤذ للرئتني � ،إذا كان قد
تعر�ض ال�ستن�شاق غازات �سامة � ،أو �إذا كان قد تعر�ض ال�ستن�شاق مفرزات
املعدة
�- 5إذا مل تكن حالة الرئتني طبيعية باالعتماد على الفح�ص ال�سريري
وفح�ص غازات الدم بعد و�ضع املري�ض على تركيز �أو �أوك�سجني
( ) 10%ملدة خم�سة دقائق مع �ضغط يف نهاية الدورة التنف�سية �إيجابي
مبعدل (� )5سنتمرت مائي  ،وكذلك باالعتماد على �أ�شعة ال�صدر.
�- 6إذا كانت الإفرازات الق�صبية الرغامية لدى املتوفى فيحية ال�شكل
و�أثبتت التحاليل اخلا�صة بتلوينها وزراعتها �أنها حتتوي على جراثيم ت�ؤدي
�إىل املر�ض.
�- 7إذا مل يكن هناك توافق يف حجم �صدر املتوفى مع حجم �صدر املري�ض
الذي �ستجرى عملية زراعة الرئة .

خام�سا  :معايري خا�صة لزراعة الكبد (*)
يعترب كبد املتوفى (�صاحلا) للزراعة ماعدا يف احلاالت الآتية :
�- 1إذا انطبق �أحد املعايري العامة امل�شرتكة ال�سابق ذكرها عليه
�- 2إذا زاد عمر املتوفى عن ()50عاما
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�- 3إذا كانت وظائف الكبد لديه غري طبيعية
�- 4إذا كان املتوفى مدمنا على تعاطي الكحول �أو املخدرات �أو كليهما .
ي�ست�شار املركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء يف جميع

�ساد�سا :معايري خا�صة لزراعة القرنية :
تعترب قرنيتا املتوفى ( �صاحلتني ) للزراعة ماعدا يف احلاالت الآتية :
�- 1إذا انطبق �أحد املعايري امل�شرتكة ال�سابق ذكرها عليه
- 2وجود �أي �إ�صابة مر�ضية داخلية يف العني مثل الأورام اخلبيثة � ،أو
التهاب امللتحمة الفعال � ،أو �أي مر�ض يف القرنية �أو القزحية � ،أو �أي عمل
جراحي �سابق تعر�ضت له العني  ،وميكن �أن يكون له ت�أثري �سلبي على القرنية
�- 3إذا كان م�صابا باحل�صبة الأملانية الوالدية
�- 4إذا زادية الفرتة الفا�صلة بني توقف قلب املتوفى وا�ستئ�صال القرنية
عن (� )12ساعة .
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�إجراءات العناية املركزة باملتوفني
لتحقيق �أهداف العناية املركزة باملتوفى وللح�صول على
�أع�ضاء �صاحلة للزراعة يرى املركز �ألتن�سيقي لزراعة
الأع�ضاء �إتباع الآتي :

- 1الإبقاء على ال�ضغط ال�شرياين االنقبا�ضي �أكرث من (100مم
زئبقي ) لدى البالغني وذلك ب�إعطاء املري�ض ال�سوائل الالزمة ح�سب احلاجة
مع الإبقاء على ال�ضغط الوريدي املركزي حوايل (�12سم مائي )  ،وبا�ستعمال
قاب�ضات الأوعية ح�سب احلاجة ويعترب الدوبامني بدون �أومع قاب�ضات الأوعية
الأخرى هو االختيار الدوائي الذي يحقق النتيجة الأف�ضل .
- 2الإبقاء على ناجت بويل من ( 80-100مل /ال�ساعة ) مع التوازن
اجليد بني مدخول ال�سوائل والناجت البويل الكلي
 - 3احلفاظ على غازات الدم �ضمن احلدود الطبيعية حيث الأك�سجني
اجلزئي حوايل (100مم زئبقي ) و�ضغط ثاين �أك�سيد الكربون اجلزئي
حوايل (35مم زئبقي) .
- 4احلفاظ على احلالة احلام�ضية – القلوية و�شوارد الدم لدى املري�ض
�ضمن احلدود الطبيعية
- 5مبا �أن �إدار البول ال�شديد ( البوالة التفهة ) يكون �شائعا لدى املتوفني ،
ولذا يجب ا�ستعمال الأدوية املنا�سبة مثل الغازوبر�سني عند احلاجة  ،بحيث
تكون كمية الناجت البويل بني ( 3 – 1.5مل لكل كغ يف ال�ساعة )
- 6توجيه االهتمام الكامل للوقاية من االلتهاب
- 7الإبقاء على درجة حرارة ج�سم املتوفى طبيعية با�ستعمال و�سائل
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للتدفئة الدقيقة ) فيمكن ا�ستعمال الإيزوبروترينيول ح�سب باحلاجة .
-ّ 8ا �أ�صيب املتوفى ببطء يف �ضربات القلب ( �أقل من � 50ضربة يف
الدقيقة ) فيمكن ا�ستعمال الإيزوبروتريينول ح�سب احلاجة
- 9ميكن ا�ستعمال املعاجلات الهرمونية ( الأن�سولني �أو التريوك�سني �أو
الكورتيزول ) وذلك ح�سب احلاجةمع �ضرورة التن�سيق مع فريق زراعة
الأع�ضاء واملركز التن�سيقي لزراعة الأع�ضاء .
�- 10إبقاء عيني املتوفى مغلقتني مع ترطيبهما با�ستعمال القطرات الطبية
املنا�سبة .
* انظر امللحق رقم ( ( )13الر�سم البياين الإي�ضاحي للعناية باملتوفى )
* يتم تنفيذهذه الإجراءات بوا�سطة طبيب العناية املركزة �أو الطبيب املعالج
ويرتك له القرار العالجي لتحقيق الأهداف املتوخاة من العناية املركزة
باملتوفني دماغيا بالتعاون مع ا�ست�شارى �أمرا�ض الكلى ومع مركز زراعة .
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املالحق
ملحق رقم 1
قرار جمل�س جممع الفقه الإ�سالمي
يف اململكة العربية ال�سعودية
احلمد اهلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد خامت النبيني
وعلى �آلة و�صحبه
القرار رقم ( )5د 07/86 /3
ب�ش�أن ( �أجهزة الإنعا�ش )
�إن جمل�س جممع الفقه الإ�سالمي املنعقد يف دورة م�ؤمتره الثالث بعمان
عا�صمة اململكة الأردنيه الها�شمية من �8إىل � 13صفر 1407هـ املوافق 11
�إىل � 16أكتوبر 1986م .
بعد تداوله يف �سائر النواحي التي �أثريت حول مو�ضوع (�أجهزة الإنعا�ش )
وا�ستماعه �إىل �شرح م�ستفي�ض من الأطباء املخت�صني .
قرر مايلي :
يعترب �شرعا �أن ال�شخ�ص قد مات وترتتب جميع الإحكام املقررة �شرعا للوفاة
عن ذلك �إذا تبينت فيه �إحدى العالمتني التاليتني :
� - 1إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطال نهائيا  ،وحكم الأطباء
االخت�صا�صيون اخلرباء ب�أن هذا التعطل الرجعة فيه  ،و�أخذ دماغه يف
التحلل .
ويف هذه احلالة ي�سوغ رفع �أجهزة الإنعا�ش املركبة على ال�شخ�ص و�إن كان
بع�ض الأع�ضاء كالقلب مثال اليزال يعمل �آليا بفعل الأجهزة املركبة .
واهلل �أعلم ،،،،
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ملحق رقم 2
م�ضمون قرار هيئة كبار العلماء
رقم  99وتارخ 6/11/1402هـ
قرر املجل�س بالإجماع جواز نقل ع�ضو �أو جزئه من �إن�سان حي م�سلم �أو ذمي
�إىل نف�سه �إذا دعت احلاجة �إليه و�أمن اخلطر يف نزعه وغلب على الظن جناح
زرعه كما قرر بالأكرثية مايل :
- 1جواز نقل ع�ضو �أ ,جزئه من �إن�سان ميت �إىل م�سلم �إذا ا�ضطر �إىل
ذلك و�أمنت الفتنة يف نزعه ممن �أخذ منه وغلب على الظن جناح زرعه
فيمن �سيزرع فيه
- 2جواز تربع الإن�سان احلي بنقل ع�ضو فيه �أو جزئه �إىل م�سلم م�ضطر
�إىل ذلك وباهلل التوفيق و�صلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه
و�سلم .
هيئة كبار العلماء
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 نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية:4 كتاب

– 3 – ملحق رقم
الفح�ص الأول
Death Documentation Form by Brain Function
Name : ......................................................................................................................االسم
Age : .............................العمر. Sex : .................. اجلنسNationality : ....................اجلنسية
Blood Group : ...................................................................................................فصيلة الدم
Hospital : ................................ املستشفيDate of Admission:........................تاريخ الدخول

First Exam

إستشاري أول

إستشاري ثاني

Consultant A Consultant B
I. PRECONDITIONSالشروط األولية
1. It is absolutely certain that irremediable brain
damage has occurred due to: ................................
................................................................................
2. More than six hours have passed since the
initial onset.
3. Coma with no spontaneous respiration.
II. EXCLUSIONSأسباب ينبغي استبعادها
1. Hypothermia (core temperature < 34°C)
2. Sedation (blood test or hospital record should
indicate absence of significant levels of sedative
drugs or muscle relaxants).
3. Untreated cardiovascular shock.
4. Significant metabolic or endocrine causes of
coma.
III. CLINICAL ASSESSMENT التقيم السريري
للجهاز العصيي
1. Lack of response to stimulation (Spinal
reflexes excepted).
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 نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية:4 كتاب
إستشاري أول

إستشاري أول

Consultant A Consultant B

First Exam
2. Absence of brain stem reflexes:
a. Pupils to light
b. Corneal
c. Oculocephalic
d. Oculovestibular (50 ml of ice-cold water at 0°C
in adults, 20 ml in children)
e. Gag
f. Cough

First Exam

Date/التاريخ

Time/الوقت

Name/

Signature

االسم

التوقيع

Consultant A
Consultant B

Confirmatory Test: One of the following tests should be done after the above
mentioned criteria are fulfilled:الفحوصات التاكيدية
EEG
Absence of brain function evidenced
by either:
- cerebral angiogram [ ]
- radionuclide angiography [ ]
- Transcranial Doppler

Flat [ ]
No Flow [ ]

Date:

Signature

Date:

Signature

Note: Recommended time interval between first and second examinations in various
age groups
* Adults
minimum of 6 hours ** Infants (above 60 days – 1 year) 24 hours
* Children 12 hours
** Neonate (7 days – 60 days)
48 hours
(above
one year)
* One EEG at end of first exam

73 - �صفحة

** Two separated by the mentioned time interval

 نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية:4 كتاب

– 3 – ملحق رقم
Death Documentation Form by Brain Function
Name : ......................................................................................................................االسم
Age : .............................العمر. Sex : .................. اجلنسNationality : ....................اجلنسية
Blood Group : ...................................................................................................فصيلة الدم
Hospital : ................................ املستشفيDate of Admission:........................تاريخ الدخول

First Exam

إستشاري أول

إستشاري أول

Consultant A Consultant B
I. PRECONDITIONS الشروط األولية
1. It is absolutely certain that irremediable brain
damage has occurred due to: ................................
2. More than six hours have passed since the
initial onset.
3. Coma with no spontaneous respiration.
II. EXCLUSIONS أسباب ينبغي استبعادها
1. Hypothermia (core temperature < 34°C)
2. Sedation (blood test or hospital record should
indicate absence of significant levels of sedative
drugs or muscle relaxants).
3. Untreated cardiovascular shock.
4. Significant metabolic or endocrine causes of
coma.
III. CLINICAL ASSESSMENTالتقيم السريري
للجهاز العصيي
1. Lack of response to stimulation (Spinal
reflexes excepted).
2. Absence of brain stem reflexes:
a. Pupils to light
b. Corneal
Oculocephalic
d. Oculovestibular (50 ml of ice-cold water at 0°C
in adults, 20 ml in children)
e. Gag
f. Cough
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 نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية:4 كتاب

IV. APNEA TEST (Body temperature ≥ 36.5°C) Performed as per Saudi
Protocol and is compatible with death by brain function criteria.

First Exam

Date/

Time/الوقت

التاريخ

YES

Name/

Signature/

االسم

التوقيع

Consultant A
Consultant B
Hospital Director or
Deputy

ختم املستشفيSeal of the Hospital
Note: English text is taken from the Arabic file.
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كتاب  :4نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية

ملحق رقم () 5
دليل الفحو�صات الواجب �إجرا�ؤاها ملر�ضى الق�صور
الكلوي النهائي غري امل�صابني بداء ال�سكري
حت�ضريا لعمليات زراعة الكلى (*)

- 1يجب �إجراء تعداد تف�صيلي لكريات الدم مع اختبارات كيماوية حيوية

كاملة وعمل اختبارات ل�سرعة الرت�سب وجللوكوز الدم .
- 2حتليل عينة من و�سط البول وعينة من نهايته بحثا عن االلتهابات
اجلرثومية او الطفيلية
- 3حتليل عينة من و�سط البول ال�صباحي بحثا عن جراثيم الدرن
- 4عمل اختبارات اللتهاب الكبد الوبائي (بي) و(�سي ) واختبارات لوظائف
الكبد واختبارات لزمن الربوثرومني ولزمن الرثومبوبال�ستني اجلزئي
- 5عمل تخطيط كهربائي للقلب و�أ�شعة ال�صدر واختبار جلدي للدرن
- 6عمل اختبارات البحث عن الفريو�س امل�ضخم للخاليا ولفريو�س نق�ص
املناعة املكت�سبة وللمالريا وللبلهار�سيا وملر�ض كريات اجلم املنجلية .
�- 7إجراء ت�صوير بالأ�شعة الب�سيطة للبطن وت�صوير للمثانة واحلالب
بوا�سطة ال�صبغ وبالطريق الراجع
�- 8إجراء حتاليل ف�صيلة الدم والأن�سجة والأ�ضداد ال�سامة للخاليا

�صفحة 76 -

كتاب  :4نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية

ملحق رقم ()6
دليل الفحو�صات الواجب �إجرا�ؤها ملر�ضى الق�صور الكلوي
النهائي امل�صابني بداء ال�سكري حت�ضريا لعمليات زراعة
الكلى
�- 1إجراء جميع الفحو�صات الواردة يف امللحق رقم ()3
�- 2إجراء تخطيط ل�صدى القلب
�- 3إجراء اختبار حتمل القلب للجهد
- 4القيام بت�صوير ال�شرايني التاجية
- 5فح�ص الأوعية الدموية يف الرقبة واحلو�ض بوا�سطة املوجات فوق
ال�صوتية امل�سموعة () DOPPLER

ملحق رقم ()7
�ضوابط و�شروط التربع بالأع�ضاء من الأحياء غري الأقارب
يف اململكة العربية ال�سعودية
يق�سم التربع بالأع�ضاء ( كلية  ،جزء من كبد ) من الأحياء
�إىل ق�سمني رئي�سيني :

- 1التربغ غري املبا�شر ( بالهبة ل�شخ�ص غري معني )  :هوية املتربع
واملري�ض امل�ستقبل معروفة للجهات التي ت�شرف على التربع وهي املركز الزارع
واملركز ال�سعودي لزراعة الأع�ضاء وكذلك جهة وزارة ال�صحة التي ت�صرف
املكاف�أة للمتربع � ،أما جلنة تقييم املتربعني التي جتيزهم فتعرف
�صفحة 77 -

كتاب  :4نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية

فقط هوية املتربع بالن�سبة لهذا النوع من التربع .
- 2التربع املبا�شر ( ل�شخ�ص معني )  :هوية املتربع معروفة للمري�ض
امل�ستقبل وكذلك هوية املري�ض امل�ستقبل للمتربع وينح�صر قبول املتربعني
يف هذا النوع ب�أفراد اجلن�سية الواحدة .
- 3املتربع الذي يعر�ض التربع بكليته نظري مقابل مادي ( يعر�ض بيع كليته
) هذا النوع مرفو�ض
- 4ال�شخ�ص او املري�ض الذي ي�أتي مباله طلبا ل�شراء كلية هذا النوع �أي�ضا
مرفو�ض

الآلية التنظيمية لعملية التربع بالكلى من الأحياء :

- 1يجب �أن جترى عملية الزراعة فقط يف م�ست�شفى زراع حكومي معرتف
به وم�صرح له بالعمل كمركز زراعة كلى من قبل املركز ال�سعودي لزراعة
الأع�ضاء .
- 2يتقدم املتربع �إىل املركز الزارع الذي يحوله �إىل جلنة التقييم للزراعة
بعد الك�شف الطبي الأويل عليه ملعرفة �صالحيته للتربع
- 3التقييم بوا�سطة جلنة تقييم املتربعني  :ميثل املتربع بالهبة �أو غري
القريب �أمام جلنة تقييم املتربعني �شخ�صيا .
تكوين اللجنة :
تكون جلان من من�سوبي امل�ست�شفيات الزراعة احلكومية يف املناطق املختلفة
باململكة .

�صفحة 78 -

كتاب  :4نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية

�أع�ضاء اللجنة :
�أ -مدير امل�ست�شفى الزارع �أو من ينوب عنه
ب -طبيبني ا�ست�شاريني لي�س لهما عالقة بزراعة الكلى �أو الكبد
ت� -أخ�صائي�إجتماعي
ث �-أخ�صائي يف ال�شئون الدينية
ج-ا�ست�شاري طب نف�سي
- 4يتم التقييم النف�سي من قبل ا�ست�شاري الأمرا�ض النف�سية ملعرفة احلالة
النف�سية للمتربع بالهبة ل�شخ�ص غري معني ووعية لعملية التربع  ،ويوثق
التقييم النف�سي لدى جلنة التقييم بتوقيع الإ�ست�شاري النف�سي .
- 5يجب �أن تكون عدد مقابالت املتربع بوا�سطة اللجنة على الأقل مقابلتني
يف�صل بينهما �أ�سبوعان
- 6للمتربع احلق يف الرتاجع عن التربع يف �أي حلظة �شاء قبل �إمتام عملية
الزراعة واليحق له املطالبة بالع�ضو بعد نزعه منه
- 7يجب �أن تدون حما�ضر تقييم املتربعني لكل �إجتماعات جلنة تقييم
املتربعني وحتفظ ب�صورة �سرية
- 8يف حال �أن التربع من �شخ�ص �إىل �شخ�ص معني ( مبا�شر) يجب على
جلنة التقييم الت�أكد ب�أن يكون املتربع من نف�س جن�سية املري�ض املتربع له
وذلك درءا �إغراء املادة و�إبعاد �شبهة املتاجرة
- 9قرارات موافقة �أو رف�ض املتربع للتربع بكليته يجب �أن توثق يف �إ�ستمارة
خا�صة يوقع عليها كل �أع�ضاء اللجنة مبا فيهم رئي�س اللجنة لتلك احلالة .
- 10تر�سل موافقة اجلنة �إىل املركز ال�سعودي لزراعة الأع�ضاء

�صفحة 79 -

كتاب  :4نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية

- 11يقوم املركز ال�سعودي لزراعة الأع�ضاء بالتن�سيق مع ر�ؤو�ساء برنامج
الزراعة يف املراكز الزراعة من �أجل �إمتام عملية الزراعة بعد التقييم
الطبي للمتربع وعمل الفحو�صات الطبية الدقيقة التي ت�ؤكد عدم وجود مامينع
التربع من الناحية الطبية وعدم وجود �إحتمال وقوع �ضرر على �صحة املتربع
بعد عملية التربع .
- 12بعد قبول املتربع من قبل املركز الزارع و�إجتيازه التقييم الطبي
والنف�سي يتم املوافقة على �إجراء العملية من قبل املركز ال�سعودي لزراعة
الأع�ضاء و�إ�شعار املركز الزارع بذلك واليتم �أي عملية تربع من غري الأقارب
دون املوافقة اخلطية من املركز ال�سعودي لزراعة الأع�ضاء على ذلك .
- 13بعد �إمتام عملية نقل الع�ضو املتربع به يرفع تقرير طبي مف�صل �إىل
املركز ال�سعودي لزراعة الأع�ضاء من قبل املركز الزارع .
 - 14يرفع املركز ال�سعودي لزراعة الأع�ضاء �إىل معايل وزير ال�صحة
تقريرا ب�إمتام عملية الزراعة
- 15يرفع املركز ال�سعودي لزراعة الأع�ضاء �إىل مقام وزارة ال�صحة
مطالبة باملطاف�أة املحددة بقرار جمل�س الوزراء من �أجل �صرفها للمتربع .
 - 16يتم �صرف املكاف�أة وفق �إ�ستمارة يتم حت�ضريها من قبل املركز
ال�سعودي لزراعة الأع�ضاء
 - 17يرفع للمقام ال�سامي الكرمي من �أجل منح و�سام امللك عبد العزيزمن
الدرجة الثالثة للمتربع ( خا�صة بال�سعوديني )
 - 18يطلب من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �إ�صدار بطاقة تخفي�ض
�أجور �إركاب ( خا�صة بال�سعوديني )
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كتاب  :4نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية

ملحق رقم ()8
دليل الفحو�صات الواجب �إجرا�ؤها للمتربعني بالكلى من
الأحياء

�- 1أجراء الفحو�صات الدموية الرويتينية
�- 2أجراء فحو�صات لوظائف الكلية كاملة
- 3حتليل البول و�إجراء مزرعة جرثومية
- 4معايرة ن�سبة الربوتني ون�سبة الكرياتينني يف جتميع بول (� )24ساعة
- 5البحث عن احتمال وجود بوي�ضات البلهار�سيا يف البول
- 6ت�صوير حوي�ضة الكلية عن طريق الوريد
- 7ت�صوير الأوعية الكلوية
�- 8إجراء فحو�صات كاملة لوظائف الكبد
�- 9إجراء اختبارات اللتهاب الكبد الوبائي (بي) و(�سي)
�- 10إجراء فحو�صات لفريو�س نق�ص املناعة
�- 11إجراء اختبار للفريو�س امل�ضخم للخاليا
�- 12إجراء فحو�صات ملر�ضى الزهري
�- 13إجراء اختبارات للمالريا واحلمى املالطية ( الربو�سيال) والبلهار�سيا
� - 14إجراء �إجراء اختبار كريات الدم املنجلية
� - 15إجراء حتليل الرباز والبحث عن وجود بوي�ضات البلهار�سيا
والطفيليات الأخرى
�- 16إجراء �أ�شعة لل�صدر وتخطيط كهربائي للقلب وفح�ص جلدي للدرن
 - 17ت�صوير �صدى البطن
� - 18إجراء حتليل لف�صيلة الدم وحتليل للأن�سجة وفح�ص مدى التوافق
بني خاليا املتربع واملتربع له .
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كتاب  :4نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية

ملحق رقم ()9
دليل الفحو�صات الواجب �إجرا�ؤها ملر�ضى ق�صور القلب
النهائي حت�ضريا لعمليات زراعة القلب

- 1يجب �إجراء تعدادا تف�صيلي لكريات الدم مع �إجراء اختبارات كيماوية
حيوية كاملة وعمل اختبارات ل�سرعة ل�سرعة الرت�سب وجللوكوز الدوم
�- 2إجراء فحو�صات كاملة لوظائف الكلية
�- 3إجراء فحو�صات كاملة لوظائف الكبد
�- 4إجراء فحو�صات لعوامل تخرث الدم
- 5معايرة الربوتني الكامل ون�سبة الألبومني �إىل الغلوبيولني ومعايرة
الغلوبيولينات املناعية يف الدم
- 6حتليل عينة من و�سط البول وزراعتها
- 7زراعة امل�ساحات امل�أخوذة من الأنف والبلعوم والإبط والعجان
- 8حتليل لعينة من الرباز والتحري عن الطفيليات
�- 9إجراء اختبارات للميكوبالزما  ،وحمى كيو  ،وللجيونيالال  ،وللفريو�س
اللتنف�سي املخلوي  ،وفريو�س احلماق املنطقي  ،وفريو�س بارا �إنفلونزا
واختبار التوك�سوبالزما  ،واختبار الفريو�س امل�ضخم للخاليا  ،واختبار فريو�س
نق�ص املناعة  ،واختبار الزهري
�- 10إجراء اختبارات التهاب الكبد الوبائي (بي) و(�سي)
- 11عمل اختبار جلدي للدرن وزرع الق�شع
�- 12إجراء حتليل لف�صيلة الدم وحتليل للأن�سجة ومعايرة للأ�ضداد
ال�سامة للخاليا
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كتاب  :4نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية

�- 13إجراء الفحو�صات الكاملة لوظائف الرئة  ،وغازات الدم  ،والتفري�س
الوم�ضاين بالنظائر امل�شعة  ،و�أ�شعة لل�صدر
- 14ت�صوير �صدى البطن
- 15عمل تخطيط قلب كهربائي كامل و�إجراء تخطيط ل�صدى القلب
ثنائي الأبعاد وقثطرة ( ق�سطرة ) لللقلب وت�صوير لل�شرايني التاجبة و�أخذ
عينات من غ�شاء القلب الداخلي ( �شغاف القلب )
- 16يجب الإ�ستعانة بر�أي ا�ست�شاري �أمرا�ض اجلهاز التنف�سي
- 17يجب الإ�ستعانة بر�أي ا�ست�شاري الأمرا�ض الوبائية .

ملحق رقم ()10
دليل الفح�صو�صات الوابجب �إجرا�ؤها ملر�ضى الق�صور
التنف�سي النهائي حت�ضريا لعمليات زراعة الرئة

- 1يجب اجراء تعداد تف�صيلي لكريات الدم مع اجراء اختبارات كيماوية
حيوية كاملة وعمل اتختبارات ل�سرعة الرت�سب وجللوكوز الدم
- 2اجراء فحو�صات كاملة لوظائف اكلية
- 3اجراء فحو�صات كاملة لوظائف الكبد
- 4اجراء فحو�صات كاملة لعوامل تخرث الدم
- 5معايرة الربوتني الكامل ون�سبة الألبومني �إىل الغلوبيولني ومعايرة
الغلوبيولينالت املناعية يف الدم
�- 6إجراء حتليل لف�صيلة الدم وحتليل للأن�سجة ومعايرة الأ�ضداد ال�سامة
للخاليا
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- 7اجراء اختبارات التهاب الكبد الوبائي (بي)و�سي
- 8عمل تخطيط كهربائي كامل للقلب (12م�سري) واجراء تخطيط
ل�صدى القلب ثنائي االبعاد والفح�ص بالدبلرة لتقييم �ضغط ال�شريان
الرئوي واجراء قثطرة (ق�سطرة ) للقلب مع ت�صوير لل�شرايني التاجية
جلميع املر�ضى الذين يزيد عمرهم عن ( )40عاما او الذين لديهم دالئل
ت�شري اىل ا�صابة ال�شرايني التاجية
- 9اجراء ت�صوير للكلى والكبد بوا�سطة الأ�شعة فوق ال�صوتية
- 10اجراء اختبارات للميكوبالزما  ،وحمى كيو  ،ولليجيونيلال وللفريو�س
التنف�سي املخلوي  ،وفريو�س احلماق املنطقي وفريو�س بارا �إنفلونزا واختبار
التوك�سوبالزما  ،واختبار الفريو�س امل�ضخم للخاليا واختبار فريو�س نق�ص
املناعة واختبار الزهري
- 11عمل اختبار جلدي للدرن وزراع للق�شع ( �إفرازات الق�صبات ) مبا
فيه الزراع للبحث عن فطور الر�شا�شيه الدخناء
- 12حتليل عينة من و�سط البول وزراعتها
- 13زراعة امل�سحات امل�أخوذة من الأنف والبلعوم
يجب ار�سال عدد( )3عينان من الق�شع ( افرازات الق�صبات ) لزراعتها
بحثا عن جراثيم الدرن لدى املر�ضى الذين لديهم ا�صابة �سابقة بالدرن او
اذا كان اختبار الدرن اجللدى ( ايجابيا) لديهم
- 14اجراء فحو�صات كاملة لوظائف الرئة وغازات الدم وعمل ا�شعة
لل�صدر وتكون ب�أخذ ( منظر خلفي امامي ومنظر جانبي) والتفري�س
الوم�ضاين بو�ساطة النظائر امل�شعة لرتوية وتهوية الرئتني واجراء ت�صوير
مقطعي باحلا�سب لل�صدر

�صفحة 84 -

كتاب  :4نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية

- 15اجراء اختبار لتحمل اجلهد وذلك بالطلب من املري�ض ال�سري
( ملدة �ست دقائق ) مع مراقبته بوا�سطة مقيا�س الت�أك�سج ( �أوك�سيميرت)
واخ�صائي امرا�ض الأذن والأنف واحلنجرة واخ�صائي الأمرا�ض الن�سائية
بالن�سبة للن�ساء وتقييم حالة املري�ض نف�سيا وغذائيا
� - 16إجراءفح�ص طبي للمري�ض مع �أخ�صائي الأ�سنان  ،و�أخ�صائي
�أمرا�ض االذن و �ألأنف و احلنجرة  ،و�أخ�صاذي االمرا�ض الن�سائية  ،وتقيم
حالة املري�ض نف�سي ًا و غذائي ًا
- 17االحتفاظ مبقدار (�10سم) من دم املري�ض حلني اللزوم وذلك
الختبار مدى التوافق الن�سيجي بني خاليا املتربع واملتربع له .

ملحق رقم ()11
دليل الفحو�صات الواجب اجرا�ؤها ملر�ضى ق�صور الكبد
النهائي حت�ضريا لعمليات زراعة الكبد
- 1اجراء جميع الفحو�صات الواردة يف امللحق ( )5با�ستثناء البند رقم

()7
- 2اجراء ععملية معايرة احلديد يف الدم  ،ال�سعة الكلية الرابطة للحديد
 ،معايرة الفرييتني  ،معايرة الربوتني الكلي  ،ومعايرة الألبومني
- 3اجراء فحو�صات كاملة لوظائف الكبد
- 4اجراء فحو�صات كاملة للتحري عن التهابات الكبد الوبائية
- 5اجراء الفحو�صات الكاملة لوظائف الرئة  ،وغازات الدم
- 6اجراء اختبار للتحري عن فريو�س �إب�شتاين – بار  ،فريو�س نق�ص
املناعة الفريو�س امل�ضخم للخاليا  ،اختبار الزهري  ،اختبار ملر�ض
�صفحة 85 -

كتاب  :4نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية

اخلاليا املنجلية  ،اختبار للمالريا واختبار للبلهار�سيا
- 7البحث عن جراثيم الدرن يف البول ويف الق�شع
- 8البحث عن الطفيليات يف الرباز واجراء زرع له
- 9اجراء الفح�ص باملنظار للجهاز اله�ضمي العلوي اجراء ت�صوير مقطعي
باحلا�سب للبطن جلميع املر�ضى دون ا�ستثناء وفح�ص اجلهاز اله�ضمي
ال�سفلي �إذا زاد عمر املري�ض عن ( )45عاما
- 10اجراء فح�ص للأذن والأنف واحلنجرة  ،فح�ص للعيون وفح�ص
للأ�سنان
- 11اجراء فح�ص تنا�سلي للمري�ضة الأنثى املتزوجة واختبار م�سحة من
عنق الرحم �إذا كان عمرها يزيد عن ( )45عاما
- 12فح�ص وتقييم املري�ض من الناحية النف�سية ملعرفة مدى جتاوبه يف
العالج واتباعه للإر�شادات الطبية
- 13عمل اللقاح الالزم واملمكن اللأطفال املر�ضى والتحري عن ن�سبة
�أ�ضداد مر�ض احلماق () Varicella

ملحق رقم ()12
دليل الفحو�صات الواجب اجرا�ؤها للمر�ضى
املر�شحني لزراعة القرنية

- 1اجراء فح�ص عيني كامل مع تقييم حدة الب�صر للت�أكد من �أن نق�ص
حدة الب�صر ناجم عن مر�ض يف القرنية
- 2تقييم من الناحية اجلرثومية والفريو�سية والطفيلية والفطرية لآفات
القرنية االنثقابية خا�صة اذا كان هناك �شك برتافقها بالتهاب
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- 3اجراء االختبارات الدموية الروتينية كاملة
- 4اجراء اختبارات دموية كيماوية حيوية كاملة
- 5اجراء ت�صوير ا�شعة لل�صدر وتخطيط لكهربائيه القلب

ملحق رقم ()13
الر�سم البياين االي�ضاحي للعناية باملتوفى دماغيا
احلفاظ على حرارة اجل�سم الطبيعية
اجراء االختبارات الالزمة
الرقابة من زيادة حمو�ضة الدم وا�ضطراب ال�سوائل والتوارد
الوقاية من فح�ص اك�سجني الدم
احلفاظ
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