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الكتاب السابع:
تشريعات المساعدة الطبية على اإلنجاب

مقدمة

يعد إصدار دائرة الصحة  -أبوظبي لموسوعة التشريعات الصحية في
طبعتها الثانية ،ترجمةً لطموحات حكومة أبوظبي في تقديم أفضل
الخدمات للمتعاملين وإتاحة المعرفة التنظيمية والتشريعية ،وأولى
خطوات الدائرة نحو الرقمنة التشريعية في المجال الصحي لتحقيق رؤيتها
معافى» تعزيزًا لرفاهية وسعادة المجتمع.
نحو «أبوظبي مجتمع
ً
ويأت���ي إص���دار «تش��ريعات المس��اعدة الطبية على اإلنج��اب» في هذا
الكتاب الس���ابع من الموس���وعة ،لحوكمة وترخيص وتقييم ورقابة منظومة
الخدم���ات المقدمة ف���ي هذا المجال اله���ام من الطب الحدي���ث ،وبما يضمن
الحق في الحصول على خدمات صحية وفقً ا ألفضل المعايير العالمية.
وتشمل تشريعات المساعدة الطبية على اإلنجاب القانون المنظم
والالئحة التنفيذية ،حيث حددت اختصاص الجهة الصحية المعنية
بالتراخيص ،ووضعت ضوابط إدارة المراكز من حيث الكادر الطبي والفني
واإلداري ،ومعايير تقييمها ،وتحديد تقنيات المساعدة الطبية على اإلنجاب
وشروط وضوابط ممارستها ،إضافة إلى تنظيم وتحديد الجزاءات التأديبية
والعقوبات الجزائية في حالة اإلخالل بالقانون ،وغيرها من االشتراطات
التي تحقق االستجابة الحتياجات المرضى وتقديم خدمات صحية متميزة
ومستدامة.
وستسعى الدائرة لتعزيز منظومة تشريعات المساعدة الطبية على
اإلنجاب بمزيد من المساهمات والمبادرات ،لتمكين هذا المجال من فاعليته
في التنظيم واألداء ،ورفع كفاءته ،وانفتاحه على أية تقنيات جديدة معتمدة
عالميًا ،وضمان مراقبة جودته وسير أعماله ،لتعزيز االرتقاء بجودة خدمات
الرعاية الصحية ،ومعايير السالمة ،وتجربة المرضى باإلمارة.
ختامًا ،نود أن نعرب عن عميق االمتنان للتوجيهات والثقة الغالية
لمعالي رئيس الدائرة ومتابعة ودعم واهتمام سعادة وكيل الدائرة ،كما
نتقدم بالشكر والتقدير لشركاء الدائرة وكافة الزمالء أعضاء فريق العمل
بالموسوعة ،ومسؤولي الوحدات التنظيمية داخل الدائرة لجهودهم
ومشاركتهم الفاعلة في إنجاز هذا الكتاب ضمن الموسوعة ،متطلعين إلى
العمل سويًا نحو مزيد من التطوير والتحديث لتعزيز منظومة التشريعات
الصحية في إمارة أبوظبي.
المستشار /مشعل أحمد الهاملي
مدير دائرة الشؤون القانونية
أبوظبي  -يوليو 2020
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قانون اتحادي رقم ( )7لسنة 2019

في شأن المساعدة الطبية على اإلنجاب
نحن خليفة بن زايد آل نهيان ,رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة,
 بعد االطالع على الدستور. وعل���ى القان���ون االتح���ادي رق���م ( )1لس���نة  1972بش���أن اختصاصات ال���وزاراتوصالحيات الوزراء وتعديالته.

 وعلى القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  1975في شأن مزاولة مهنة الطبالبشري ،وتعديالته.

 وعلى القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  1980في شأن تنظيم عالقات العمل،وتعديالته.

 وعلى القانون االتحادي رقم ( )5لسنة  1984في شأن مزاولة غير األطباءوالصيادلة لبعض المهن الطبية.

 وعلى القانون االتحادي رقم ( )5لسنة  1985بإصدار قانون المعامالت المدنية،وتعديالته.

-وعلى القانون االتحادي رقم ( )3لسنة  1987بإصدار قانون العقوبات ،وتعديالته.

 وعلى القانون االتحادي رقم ( )35لسنة  1992بإصدار قانون اإلجراءات الجزائية،وتعديالته.

 وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )11لسنة  2008في شأن المواردالبشرية في الحكومة االتحادية ،وتعديالته.

 وعلى القانون االتحادي رقم ( )11لسنة  2008في شأن ترخيص مراكز اإلخصاببالدولة،

 وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )5لسنة  2011في شأن تنظيم مجالساإلدارات واألمناء واللجان في الحكومة االتحادية،

 -وعلى القانون االتحادي رقم ( )14لسنة  2014في شأن مكافحة األمراض السارية،
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 -وعلى القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2015بشأن الشركات التجارية ،وتعديالته،

 -وعلى القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  2015في شأن المنشآت الصحية الخاصة،

 وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )4لسنة  2016بشأن المسؤولية الطبية. وعلى القانون االتحادي رقم ( )14لسنة  2016بشأن المخالفات والجزاءاتاإلدارية في الحكومة االتحادية،

 وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )16لسنة  2016بإنشاء مؤسسة اإلماراتللخدمات الصحية،

 وعلى القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2019في شأن استخدام تقنيةالمعلومات واالتصاالت في المجاالت الصحية،

 وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع ،وموافقة مجلس الوزراءوالمجلس الوطني االتحادي ،وتصديق المجلس األعلى لالتحاد،
أصدرنا القانون اآلتي:
المادة ()1

التعــــــاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون ،يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني
المبينة قرين كل منها ،ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
ال�������������������دول�������������������ة  :اإلمارات العربية المتحدة.
ال���������������������������������������وزارة  :وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
ال��������������������وزي��������������������ر  :وزير الصحة ووقاية المجتمع.
ال���ج���ه���ة ال��ص��ح��ي��ة  :أية جهة حكومية اتحادية أو محلية في الدولة.
ال�������������م�������������رك�������������ز  :المنشأة أو الوحدة المرخص لها والتي يتم فيها إجراء
تقنيات المساعدة الطبية على اإلنجاب.
تقنيات المساعدة  :الوسائل واألساليب الطبية التي تساعد على الحمل
ال����ط����ب����ي����ة ع���ل���ى

واإلنجاب بدون اتصال طبيعي ،والتي تشمل التدخالت

اإلنجاب

السريرية والبيولوجية بهدف المساعدة على اإلنجاب
أو الحمل بدون اتصال طبيعي.
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ذوو الـــــشــــــــــــــــــأن  :الشخص الذي يتم اس���تخراج الحيوانات المنوية منه أو
البويضات غير الملقحة.
المادة ()2

نطاق تطبيق القانون
تسري أحكام هذا القانون على جميع المراكز في الدولة ،بما في ذلك المراكز
المنشأة في المناطق الحرة.
المادة ()3

أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
1.1تنظيم مزاولة العمل في مجال تقنية المساعدة الطبية على اإلنجاب.
2.2حماية المجتمع من الممارسات غير القانونية.

3.3ضمان استخدام أحدث الوسائل العلمية للمساعدة الطبية على اإلنجاب.
المادة ()4

اختصاصات الجهة الصحية
تتولى الجهة الصحية المختصة ما يأتي:
1.1البت في طلبات ترخيص المراكز ،وتحديد مستوى نشاطها ،والتأكد من
استيفائها شروط الترخيص.

2.2البت في طلبات ترخيص مزاولي المهن الصحية العاملين في المراكز،
والتأكد من استيفائهم شروط الترخيص مع تحديد مهامهم.

3.3اإلشراف والرقابة على المراكز.

4.4البت في الشكاوى والتقارير المتعلقة بمجال نشاط المراكز.

5.5التحقيق في المخالفات المرتكبة من مزاولي المهن الصحية ومدراء
المراكز.

13

الكتاب السابع  :تشريعات المساعدة الطبية على اإلنجاب

6.6توقيع الجزاءات اإلدارية الالزمة على المراكز ومدراء المراكز ومزاولي المهن
الصحية ،وفقا للتشريعات السارية في الدولة.
المادة ()5

ترخيص المراكز
مع مراعاة أحكام القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  2015المشار إليه ،ال يجوز

ألي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي مركز داخل الدولة إال
بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الصحية ،وفقا للشروط والضوابط
التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة ()6

شروط الترخيص في الدولة
يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم بطلب الحصول على
ترخيص بإنشاء مركز في الدولة ،أن يلتزم بتوفير الكوادر الصحية والفنية
واإلدارية المختصة ،والمعدات الطبية الالزمة ،وذلك وفقا لما تحدده الالئحة
التنفيذية لهذا القانون.
المادة ()7

تحديد تقنيات المساعدة الطبية على اإلنجاب
تحدد تقنيات المساعدة الطبية على اإلنجاب بقرار من الوزير بعد التنسيق
مع الجهات الصحية األخرى ،وال يجوز استخدام هذه التقنيات في غير المراكز
المرخصة.
المادة ()8

شروط وضوابط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على اإلنجاب
تلتزم المراكز عند ممارسة أي من تقنيات المساعدة الطبية على اإلنجاب
بالشروط والضوابط اآلتية:
1.1أن تكون تقنية المساعدة الطبية على اإلنجاب هي الوسيلة األنسب طبيا
لإلنجاب بعد ثبوت تعذر الحمل باالتصال الطبيعي لفترة ال تقل عن سنة إال
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إذا وجد تشخيص مسبق بوجود ما يمنع الحمل باالتصال الطبيعي فال يتم
االنتظار لمدة سنة.
2.2أن يقدم الزوجان وثيقة رسمية مصدقة من الجهة المختصة بإثبات استمرار
العالقة الزوجية بينهما.

3.3موافقة الزوجين كتابيا على استخدام تقنية المساعدة الطبية على
اإلنجاب ،على أن تتم هذه الموافقة في المركز وبحضورهما.

4.4تقديم شهادة من طبيب أخصائي مختص بعدم وجود خطر على حياة

الزوجة أو الجنين أو ضرر بليغ على صحتهما في نطاق المتعارف عليه طبيا.

5.5أن يتم التنفيذ من قبل أطباء مرخصين في هذا المجال.

6.6إعطاء الزوجين شرحا مفصال لتقنية المساعدة الطبية على اإلنجاب
المختارة ،ومراحل تنفيذ العملية واالنعكاسات السلبية أو المضاعفات

المحتملة لها ،إضافة إلى الكلفة المادية ونسبة الحمل الواقعية لحاالت
مماثلة في ذات المركز.

7.7أية شروط أو ضوابط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التنسيق
مع الجهات الصحية األخرى.

المادة ()9

الممارسات المحظورة
يحظر على المراكز أثناء ممارسة المساعدة الطبية على اإلنجاب ،ما يأتي:
1.1إجراء التلقيح بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من امرأة
ليست زوجته ثم زرع البويضة الملقحة في رحم زوجته.

2.2إجراء التلقيح بين بويضة مأخوذة من الزوجة وحيوان منوي مأخوذ من
رجل ليس زوجها ثم زرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة نفسها.

3.3إجراء تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة
من الزوجة ثم زرع البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى.

4.4إجراء تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من رجل وبويضة مأخوذة من
امرأة ثم زرع البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى.
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5.5إجراء تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة
من الزوجة ثم زرع البويضة الملقحة في رحم زوجة أخرى للزوج.

6.6أية حالة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وفي جميع األحوال يحظر إجراء عملية التخصيب أو الزرع إال بين زوجين في

عالقة زوجية قائمة وبحضورهما.
المادة ()10

حفظ البويضات وتلقيحها
1.1يجوز تلقيح عدد من البويضات تكفي للزرع ألكثر من مرة واحدة ،وذلك
حسب الشروط والضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

2.2يجوز حفظ البويضات الملقحة ليتم سحب العدد المطلوب زراعته منها
عند الحاجة ،وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة بناء

على طلب كتابي يقدم من الزوجين.

3.3يجب على المراكز اتخاذ أقصى ما يمكن من اإلجراءات الطبية أو غيرها
التي تحول دون اختالط البويضات بغيرها أو استعمالها بما يتعارض مع
أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية.

4.4عند انتفاء الحاجة لما تبقى من البويضات الملقحة أو حصول مانع شرعي
أو طبي يحول دون زرعها في الزوجة ،فإنه يتم ترك هذه البويضات الملقحة
دون عناية طبية حتى تتلف على الوجه الطبيعي ،ما لم يطلب الطرفان

خالف ذلك.
المادة ()11

مدة حفظ البويضات والحيوانات المنوية
يجوز حفظ البويضات غير الملقحة أو الحيوانات المنوية المجمدة لمدة خمس
سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة بناء على طلب كتابي من ذوي الشأن.
المادة ()12

شروط وضوابط إجراء تقنيات المساعدة الطبية على اإلنجاب
يجب عند إجراء أي تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على اإلنجاب االلتزام
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بالضوابط والشروط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات
التي يصدرها الوزير ،وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بما يأتي:
1.1عدد البويضات الملقحة التي تمت زراعتها.

2.2حفظ البويضات الملقحة وغير الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة إلنجاب
مستقبلي.

3.3موافقة الزوجين على حفظ البويضات الملقحة المجمدة ،وموافقة ذوي
الشأن على حفظ البويضات غير الملقحة أو الحيوانات المنوية المجمدة،
وإخطارالجهة الصحية بذلك.

المادة ()13

إتالف البويضات
1.1يجب إتالف البويضات الملقحة التي لم يتم زرعها في الزوجة في األحوال
اآلتية:

أ.أوفاة أحد الزوجين.

ب.بانتهاء العالقة الزوجية.
ج.جطلب الزوجين اإلتالف.

د.دانتهاء مدة الحفظ دون طلب التمديد.

2.2يجب إتالف البويضات غير الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة في
الحالتين اآلتيتين:

أ .أطلب ذوي الشأن اإلتالف.
ب .بانتهاء مدة الحفظ دون طلب التمديد.
المادة ()14

محظورات استعمال البويضات والحيوانات المنوية
1.1يحظر على المراكز استعمال البويضات غير الملقحة والملقحة والحيوانات
المنوية المجمدة ألغراض تجارية أو إدخال تعديالت جينية غير عالجية عليها

أو التصرف فيها آلخرين ،حتى لو كان بموافقة الزوجين.
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2.2يحظر على المراكز إجراء أبحاث أو تجارب على البويضات غير الملقحة أو
الملقحة والحيوانات المنوية إال بعد موافقة ذوي الشأن أو الزوجين كتابة
حسب األحوال ،وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الالئحة

التنفيذية لهذا القانون أو قرارات الوزير حسب األحوال.
المادة ()15

التشخيص الجيني
م���ع ع���دم اإلخالل بأحكام المادة ( )14من هذا القان���ون ،يجوز بموافقة كتابية

م���ن الزوجي���ن الس���ماح للمراكز بإج���راء عملية التش���خيص الجيني قب���ل الزرع
بغرض التعرف على األمراض الوراثية ،وذلك بشرط اتخاذ اإلجراءات الالزمة لعدم
اإلضرار بالبويضة الملقحة.
المادة ()16

التزامات العاملين في المراكز
يجب على العاملين في المراكز ما يأتي:
1.1القيام بأعمالهم في تقنيات المساعدة الطبية على اإلنجاب وفقا لألصول
العلمية والمهنية المتعارف عليها والضوابط التي تحددها الالئحة

التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة من الوزير.

2.2الحفاظ على سرية بيانات ومعلومات مستفيدي تقنيات المساعدة الطبية
على اإلنجاب ،وفقا للتشريعات السارية في الدولة.
المادة ()17

شروط وضوابط جلب العينات من خارج الدولة أوإخراجها
يحظر إخراج عينات البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيوانات المنوية
المجمدة التي تم تحضيرها داخل الدولة إلى خارج الدولة أو إدخال هذه العينات
إلى الدولة إذا تم تحضيرها خارجها ،إال وفقا للضوابط واإلجراءات التي تحددها
الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة ()18
التزامات المراكز تجاه البويضات الملقحة وغير الملقحة والحيوانات المنوية
يج���ب عل���ى المراك���ز االلت���زام بالضواب���ط المح���ددة المتعلق���ة بالتعام���ل مع
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البويضات الملقحة أو غير الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة ،وتوفير ٌأقصى
درج���ات الح���ذر واالحتياط للمحافظة عليها ومنع اس���تخدامها ف���ي غير األحوال
المرخص بها أو استغاللها أو استبدالها أو اختالطها.
المادة ()19

نقل البويضات الملقحة أو غير الملقحة والحيوانات المنوية
ال يجوز نقل البويضات الملقحة أو غير الملقحة أو الحيوانات المنوية المجمدة
التي تم االحتفاظ بها بغرض المساعدة الطبية على اإلنجاب من مركز إلى آخر
إال بموافقة الزوجين أو ذوي الشأن بحسب األحوال وبموافقة الجهة الصحية.
المادة ()20

معايير تقييم المراكز
يصدر بتحديد معايير تقييم المراكز قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات
الصحية األخرى.
المادة ()21

التزامات المراكز
تلتزم المراكز بما يأتي:
1.1تقديم تقرير سنوي للجهة الصحية المختصة ،وذلك وفقا للنموذج الذي
تضعه الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية األخرى.

2.2ضمان الجودة والنوعية في العمل وخاصة فيما يتعلق بنظم التحكم
داخل المختبر ،وذلك باتباع المعايير التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير
بعد التنسيق مع الجهات الصحية األخرى.

3.3تطوير ورفع كفاءة الفنيين العاملين بالمراكز في مجال التلقيح المعملي
وفقا لبرنامج تدريبي تعتمده الجهة الصحية.

4.4االحتف���اظ بالس���جالت الالزم���ة لقي���د جمي���ع العملي���ات المتعلق���ة بتقنيات
المس���اعدة الطبي���ة عل���ى اإلنج���اب ،ويص���در بتحدي���د أنواع هذه الس���جالت
وشروطها والبيانات التي يجب تدوينها فيها قرار من الوزير بعد التنسيق

مع الجهات الصحية األخرى.
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5.5وضع الئحة داخلية بنظام العمل قبل بدء نشاطه على أن تتضمن معايير
وآلية الرقابة الداخلية ،وذلك وفقا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية
وأية قوانين أو أنظمة صادرة في هذا الشأن ،على أن يتم اعتماد هذه

الالئحة من الجهة الصحية.
المادة ()22

مأمور الضبط القضائي
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق
مع رئيس الجهة الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع
في نطاق اختصاصهم من مخالفات ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية
والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة ()23

اإليقاف المؤقت والتظلم
1.1يجوز بقرار يصدر من الجهة الصحية إيقاف نشاط المركز مؤقتا إلى حين
البت في المسؤولية عن أية مخالفة ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية،
والقرارات الصادرة تنفيذا له.

2.2للمركز التظلم إلى الجهة الصحية التي أصدرت قرار اإليقاف خالل خمسة
عشر يوما من تاريخ علمه به ،ويجب على الجهة الصحية المتظلم إليها
البت في التظلم خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ،وإال اعتبر
التظلم مرفوضا ،ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائيا.
وال يترتب على التظلم إيقاف تنفيذ قرار إيقاف نشاط المركز مؤقتا.
المادة ()24

الجزاءات التأديبية
مع عدم اإلخالل بالعقوبات الجزائية المقررة بهذا القانون أو أية قوانين أخرى،
يجوز للجهة الصحية كل حسب اختصاصها ،توقيع الجزاءات التأديبية اآلتية:
1.1بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المراكز وذلك بالمخالفة ألحكام هذا
القانون أو الئحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له:
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أ.أ التنبيه الخطي.
ب.باإلنذار الخطي.

ج.جالغرامة التي ال تقل عن ( )1000ألف درهم وال تزيد على ()1.000.000
مليون درهم.

د.دوقف الترخيص مؤقتا لمدة ال تزيد على ستة أشهر.
ه.هإلغاء الترخيص.

2.2بالنس���بة للمخاف���ات الت���ي يرتكبه���ا العامل���ون الصحي���ون المرخص لهم
بالعمل في المراكز وذلك بالمخالفة ألحكام هذا القانون أو الئحته التنفيذية

أو القرارات الصادرة تنفيذا له:

أ.أالتنبيه الخطي.
ب.باإلنذار الخطي.

ج.جالغرامة التي ال تقل عن ( )1000ألف درهم وال تزيد على ( )500.000ألف
درهم.

د.دوقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتا لمدة ال تزيد على سنة.
ه.هإلغاء الترخيص.

المادة ()25

التظلم
1.1يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء التأديبي وفقا للمادة ( )24من هذا القانون،
أن يتظلم من القرار أمام لجنة التظلمات التي يتم تشكيلها لدى الجهة
الصحية ،وذلك خالل ( )15خمسة عشر يوما من تاريخ علم المتظلم بالقرار.

2.2يجب البت في التظلم خالل ( )30ثالثين يوما من تاريخ تقديمه ،ويعتبر
عدم الرد على التظلم خالل تلك المدة بمثابة رفض له.

3.3يكون القرار الصادر في التظلم نهائي.

العقوبات الجزائية
المادة ()26

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تزيد على خمس سنوات،
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وبالغرامة التي ال تقل عن ( )500.000خمسمائة ألف درهم وال تزيد على
( )1.000.000مليون درهم ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من خالف أي حكم

من أحكام المواد )5( :و ( )7و ( )9و ( )14و ( )17و ( )19من هذا القانون.
المادة ()27

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة ،وبالغرامة التي ال تقل عن ()300.000

ثالثمائة ألف درهم وال تزيد على ( )500.000خمسمائة ألف درهم ،أو بإحدى

هاتين العقوبتين ،كل من خالف حكم البندين « »3و« »4من المادة ( )10من

هذا القانون أو خالف حكم أي من المواد ( )12و ( )13و ( )18من هذا القانون.
المادة ()28

يعاقب بالحبس ،وبالغرامة التي ال تقل عن ( )200.000مائتي ألف درهم وال

تزيد على ( )500.000خمسمائة ألف درهم ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل
من خالف حكم المادة ( )8من هذا القانون ،أو كل من قام بإدارة أو تشغيل

المركز المغلق مؤقتا طبقا للمادة ( )23من هذا القانون بغرض تقديم تقنيات

المساعدة الطبية على اإلنجاب خالل مدة اإلغالق.
المادة ()29

عدم اإلخالل بالعقوبة األشد
ال تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص
عليها أي قانون آخر.
المادة ()30

إغالق المراكز
للمحكمة في حالة اإلدانة أن تحكم بإلغاء الترخيص وغلق المركز.
المادة ()31

اإلجراءات الالزمة في حال غلق المركز
يجب على الجهة الصحية في حالة غلق المركز أو صدور قرار بغلقه أو إيقاف
نشاطه أو اعتبار ترخيصه منتهيا بقوة القانون ،اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية
البويضات الملقحة وغير الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة وحقوق المرضى
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الذين تم عالجهم بالمركز أو الذين مازالوا يواصلون عالجهم به ،وخاصة ضمان
استمرار الخدمات الصحية الالزمة لهم.
المادة ()32

الحصول على التراخيص الالزمة
ال يعفي الحصول على الترخيص وفق أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية
من الحصول على التراخيص األخرى التي تقررها التشريعات االتحادية والمحلية
السارية.
المادة ()33

إنشاء لجنة وطنية
لمجل���س ال���وزراء أن ينش���ئ لجن���ة وطني���ة مختص���ة تتول���ى مهم���ة تقديم
التوصيات والمقترحات المتعلقة بمجال نشاط المراكز ،والتنسيق بين الجهات
الصحي���ة ف���ي جمي���ع المس���ائل المتعلقة به���ذا الش���أن ،ويحدد قرار إنش���ائها
تشكيلها ونظام عملها.
المادة ()34

الالئحة التنفيذية لهذا القانون
1.1يصدر مجلس الوزراء ،بناء على اقتراح الوزير ،الالئحة التنفيذية لهذا القانون
وذلك خالل ستة أشهر من تاريخ نشره.

2.2يصدر الوزير أية قرارات أخرى الزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية.
المادة ()35

اإللغاءات
ُ 1.1يلغى القانون االتحادي رقم ( )11لسنة  2008في شأن ترخيص مراكز
اإلخصاب بالدولة ،ويستمر العمل بالقرارات المنفذة له إلى حين صدور
الالئحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون ،وذلك فيما ال يتعارض

مع أحكامه.
ُ 2.2يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
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المادة ()36

نشر القانون والعمل به
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
صدرعنا في قصر الرئاسة في أبو ظبي:
بتاريخ / 22 :ربيع اآلخر  1441 /هـ

الموافق / 19 :ديسمبر  2019 /م .
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قرار مجلس الوزراء رقم ( )36لسنة 2009م
بالالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم ( )11لسنة
2008م في شأن ترخيص مراكز اإلخصاب بالدولة
مجلس الوزراء:
 بعد االطالع على الدستور.وعل���ى القان���ون االتح���ادي رق���م ( )1لس���نة  1972بش���أن اختصاصات ال���وزاراتوصالحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  1975في شأن مزاولة مهنة الطبالبشري والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون االتحادي رقم ( )5لسنة  1984في شأن مزاولة غير األطباءوالصيادلة لبعض المهن الطبية.

-وعلى قانون المعامالت المدنية الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )5لسنة 1985

والقوانين المعدلة له.

-وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )3لسنة 1987

والقوانين المعدلة له.

-وعلى قانون اإلجراءات المدنية الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )11لسنة 1992

والقوانين المعدلة له.

-وعلى قانون اإلجراءات الجزائية الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )35لسنة 1992

والقوانين المعدلة له.

 -وعلى القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  1996في شأن المنشآت الصحية الخاصة.

 -وعلى القانون االتحادي رقم ( )10لسنة  2008في شأن المسئولية الطبية.

وعلى القانون االتحادي رقم ( )11لسنة  2008في شأن ترخيص مراكز اإلخصاببالدولة.

وبناء على ما عرضه وزير الصحة ،وموافقة مجلس الوزراء.
ً
 -قــــــرر:
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مادة ()1
في تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني
المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك:
ال��������������دول��������������ة  :اإلمارات العربية المتحدة.
ال����������������������������وزارة  :وزارة الصحة.
ال���������������وزي���������������ر  :وزير الصحة.
ال��������ق��������ان��������ون  :القانون االتحادي رقم ( )11لسنة  2008في شأن ترخيص
مراكز اإلخصاب بالدولة.

الجهة الصحية  :وزارة الصحة وأية جهة أخرى تعنى بالشؤون الصحية
في اإلمارات.
ال�������ل�������ج�������ن�������ة  :لجنة اإلشراف والرقابة على مراكز اإلخصاب.
ال���������م���������رك���������ز  :مرك���ز اإلخصاب الذي يت���م فيه إجراء تقنيات المس���اعدة
عل���ى اإلنج���اب والت���ي تش���تمل عل���ى جمي���ع التدخ�ل�ات
الس���ريرية والبيولوجية به���دف المس���اعدة على الحمل
بدون اتصال طبيعي.
ت�������ق�������ن�������ي�������ات  :الوسائل الطبية التي تساعد على الحمل واإلنجاب بدون
ال����م����س����اع����دة

اتصال طبيعي.

ع���ل���ى اإلن���ج���اب
مادة ()2
أ	.تسري أحكام هذه الالئحة على مراكز اإلخصاب العاملة في الدولة وكذلك
على المراكز التي تطلب الترخيص للعمل في الدولة وفقًا ألحكام القانون
وهذه الالئحة.
ب	.للجهات الصحية إصدار ترخيص مبدئي بإنشاء أو تشغيل المركز وفق
الضوابط والشروط المحددة بالقانون وهذه الالئحة ،ويشترط اعتماد
الترخيص من الوزارة بصفة نهائية ونافذة.
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مادة ()3
بناء على اقتراح الوزير لجنة فنية تس���مى
تش���كل بق���رار من مجلس ال���وزراء ً

«لجنة اإلشراف والرقابة على مراكز اإلخصاب» يكون مقرها بالوزارة ،برئاسة مدير
ع���ام ال���وزارة ،وعضوية عدد م���ن األطباء ال تق���ل درجة أي منهم عن استش���اري
متخص���ص في أم���راض الذك���ورة أو العقم أو أم���راض النس���اء والتوليد أو علم
األجنة من كل من الجهات التالية:
 .1وزارة الصحة.

 .2هيئة الصحة أبو ظبي.
 .3هيئة الصحة بدبي.

 .4كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة اإلمارات ،على أن يكون العضو

بدرجة أستاذ.

 .5القطاع الصحي الخاص.

كما تضم اللجنة في عضويتها مستشارًا شرعيًا من الهيئة العامة للشؤون
اإلسالمية واألوقاف ومستشارًا قانونيًا يختاره وزير الصحة.
ويحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة حضور جلسات اللجنة أو اإلدالء برأيه
في ش���أن أي موضوع معروض على اللجنة ،متى كان له أو ألحد من أقاربه حتى
الدرجة الرابعة مصلحة شخصية في الموضوع المعروض.
مادة ()4
بمراعاة االختصاصات المقررة للجنة بموجب القانون ،تختص اللجنة بما يلي:
1.1اإلشراف على تطبيق شروط ومعايير ترخيص مراكز اإلخصاب طبقًا
للقانون ،ولهذه الالئحة.

2.2تحديث شروط ومعايير وضوابط ترخيص المراكز واعتمادها من الوزير
واعتبارها جزء من هذه الالئحة.

3.3دراسة التقنيات الحديثة المساعدة على اإلنجاب وعالج العقم والتوصية
حول مدى إمكانية تطبيقها بالدولة ووضع شروط ومعايير التطبيق،

واعتمادها من مجلس الوزراء.
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4.4وضع شروط ومعايير الجودة الالزمة الستمرار ترخيص المراكز ،على أن
يكون من بينها ومؤشرًا لها والدة طفل حي من بين الحاالت المعالجة
بكل مركز بنسبة مئوية تقررها اللجنة.

5.5القي���ام بأعم���ال الرقابة عل���ى مراكز اإلخصاب م���ن خالل تقاري���ر تقييم األداء
للوق���وف على م���دى التزامها بتطبي���ق معايير الجودة المق���ررة وذلك وفقًا
آللية الرقابة التي تحددها اللجنة.

6.6تقديم االستشارات المتخصصة في مجال اإلخصاب باعتبارها الجهة
المرجعية لإلخصاب بالدولة.

7.7النظر في المخالفات التي يتم رصدها من مأموري الضبط القضائي واتخاذ
التوصية الالزمة بشأنها.

8.8دراسة الشكاوى التي تحال إليها من الوزير أو من رئيس اللجنة والتوصية
بما تراه بشأنها.

9.9مراجعة استمارات النماذج والموافقات المرفقة بهذه الالئحة وتحديثها
باإلضافة أو الحذف كلما اقتضى األمر ذلك.

1010تشكيل لجان فرعية في الجهات الصحية المحلية لتتولى اإلشراف والرقابة
على مراكز اإلخصاب في حدود اختصاصها الجغرافي ،على أن تقوم تلك

اللجان بإبالغ اللجنة بنتائج أعمالها.

1111أية اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب القانون وهذه الالئحة.

بن���اء على توصية
وتم���ارس اللجن���ة اختصاصاتها الفنية المش���ار إليها أعاله
ً

اللجنة الفنية المشار إليها في القانون .وللجنة االستعانة بمن تراه من الخبراء
أو المؤسسات أو بيوت الخبرة المتخصصة أو مراكز األبحاث.
مادة ()5
1.1تجتمع اللجنة دوريًا مرة كل شهرين على األقل بدعوة من رئيس اللجنة أو
بناء على طلب
نائب الرئيس ،ويمكن أن تجتمع في غير موعد انعقادها
ً

رئيسها أو نائب الرئيس أو ثالثة من أعضائها.

2.2تختار اللجنة في أول اجتماع لها نائب الرئيس يحل محل الرئيس في حالة
غيابه.
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3.3يكون انعقاد اللجنة صحيحًا بحضور الرئيس أو نائبه وأغلبية األعضاء
وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وعند تساوي األصوات
يرجح الجانب الذي منه رئيس االجتماع.

4.4تكون مدة العضوية في اللجنة ثالث سنوات قابلة للتجديد.

5.5إذا تكرر غياب العضو عن اجتماعات اللجنة لمرتين متتاليتين أو ثالث مرات
متفرقة في السنة أو تعذر انتظامه في اجتماعات اللجنة بسبب ظروف

عمله أو ألي سبب آخر يتم اختيار بديل له.

6.6يكون مدير اإلدارة المختصة بالتراخيص الطبية بالوزارة مقررًا للجنة وال
يكون له صوت معدود عند التصويت على توصياتها.

7.7يعد مقرر اللجنة سجالت لتدوين محاضر أعمال اللجنة وتوصياتها.

8.8ترفع اللجنة محاضر اجتماعاتها متضمنة توصياتها بشأن الموضوعات
المعروضة عليها إلى الوزير لالعتماد.

9.9يكون تنفيذ توصيات اللجنة من خالل الجهات ذات العالقة وفقًا لطبيعة
هذه التوصيات ونوعية الموضوعات التي تتناولها .وتتولى اإلدارة

المختصة بالتراخيص ،بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ،متابعة تنفيذ
التوصيات المعتمدة من اللجنة.

1010يك���ون التظلم من القرار الصادر من الوزير باعتماد توصية اللجنة بعريضة
تقدم إلى الوزير خالل خمس���ة عش���ر يوم���ًا من تاريخ إخطار صاحب الش���أن

ب���ه ويتعين البت في التظلم خالل خمس���ة عش���ر يومًا م���ن تاريخ تقديمه

وللمتضرر اللجوء للقضاء خالل ثالثين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه
أو من تاريخ انتهاء المدة المقررة للبت في التظلم.
بناء على
1111تحدد مكافآت رئيس اللجنة وأعضائها بقرار من مجلس الوزراء
ً
توصية الوزير.

مادة ()6
يشترط لمباشرة أي نشاط لتقنية المساعدة على اإلنجاب داخل أية منشأة
صحية الحصول على ترخيص وفقًا للضوابط والشروط المحددة بالقانون
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وهذه الالئحة لتراخيص المراكز ،وذلك بصرف النظر عن ترخيص المنشأة
الصحية التي يمارس فيها هذا النشاط.
مادة ()7
يشترط لترخيص المركز توافر الشروط الفنية والمواصفات والمعدات
واألجهزة الطبية وفقًا لما يأتي:
أو ًال :موقع المركز:
يفضل أن يكون المركز في الطابق األرضي وفي حالة وجود المركز في
الطابق العلوي غير األرضي يشترط وجود مصعد يستوعب حاملة نقل
المرضى مع مراعاة الظروف البيئية والصحية لموقع المركز.
ثانيًا :محتويات المركز
يشتمل المركز كحد أدنى على ما يلي:
أ .العيادة :ويجب أن تحتوي على ما يلي:
 .1صالة لالستقبال.

 .2عدد ( )2صالة انتظار (صالة للرجال وصالة للنساء).
 .3عدد ( )2دورة مياه (واحدة للرجال وأخرى للنساء).
 .4غرفة كشف لكل طبيب.

ب .غرف المعالجة والعمليات والمختبر :ويجب أن تحتوي على ما يلي:
 .1غرف معالجة ال تقل عن غرفتين (سريرين بكل غرفة منها كحد أعلى).
 .2غرفة العمليات وملحق بها غرفة إفاقة.
 .3المختبر ويحتوي على:

أ .غرفة سحب العينات.

ب .غرفة معالجة الحيوانات المنوية.
ج .غرفة تجميد العينات.
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د .غرفة مختبر األجنة /تحليل الهرمون السريع.
هـ  .مخزن لآلالت الجراحية /المحاليل /أدوات المختبر.
ويجب أن تحتوي هذه الغرف على مواصفات من ناحية التهوية باستعمال
الفلترات في أجهزة التبريد وتحديد نسبة الرطوبة بالمختبر ( )20%ودرجة

حرارة المختبر وملحقاته (من  24-22درجة مئوية) على أن تحقق شرط
المالصقة بين غرفة العمليات وغرفة مختبر األجنة والتواصل السمعي أو

البصري.

 .4غرفة مخزن.

 .5غرفة تعقيم.

.6الغرف المساعدة (غرفة نفايات /دورات مياه /مكاتب /استراحات للمرافقين
والعاملين).

ثالثًا :المعدات واألجهزة الطبية التي يجب توافرها بالمركز:
يشترط أن تتوفر في كل مركز المعدات الموضحة في الجدول رقم ()1

المرفق بهذا القرار باإلضافة إلى التجهيزات المكتبية والمعدات الطبية األخرى.
مادة ()8
يتعين على كل من يتقدم بطلب للحصول على ترخيص مركز إخصاب
للعمل داخل الدولة أن يضمن توافر الكوادر الطبية والفنية واإلدارية المرخص
لها بالعمل بالمراكز ،ويشترط لهذا الترخيص توافر المؤهالت والخبرات
المحددة قرين كل منها وطبقًا للتقييم المعتمد لدى الدولة:
أ .المدير الفني للمركز :ويشترط أن يكون:
 .1طبيبًا استشاريًا في أمراض النساء والوالدة.

.2حاص ًال على أعلى شهادة مهنية في مجال تخصص أمراض النساء والوالدة.

 .3لديه خبرة ال تقل عن ( )8سنوات بعد الحصول على أعلى شهادة مهنية
في نفس المجال ،على أن يكون من بينها ( )5سنوات خبرة على األقل

في مراكز إخصاب معترف بها من الوزارة.
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.4أن يجتاز المقابالت الش���خصية والتقييم الفني مع متخصصين في مجال
اإلخصاب.

ب.طبيب أخصائي في أمراض النساء والوالدة :يعمل تحت إشراف المدير الفني
للمركز على أن يكون:
.1حاص ً
ال على شهادة الماجستير اإلكلينيكي أو ما يعادله في مجال تخصص
أمراض النساء والوالدة.

.2لديه خبرة ( )3سنوات بعد الحصول على شهادة الماجستير اإلكلينيكي
في مراكز إخصاب معترف بها من الوزارة.

.3أن يجتاز المقابالت الش���خصية والتقييم الفني مع متخصصين في مجال
اإلخصاب.

ج.طبيب أخصائي في طب وجراحة أمراض الذكورة والعقم ،كشرط اختياري،
على أن يكون:
ً
حاص�ل�ا عل���ى ش���هادة الماجس���تير اإلكلينيك���ي أو م���ا يعادله ف���ي إحدى
.1
التخصصات الطبية التالية :طب وجراحة أمراض الذكورة ،جراحة المسالك

البولية ،األمراض الجلدية والتناسلية.

.2لديه خبرة إكلينيكية وجراحية لمدة ال تقل عن ( )3سنوات في أحد
المجاالت المذكورة في الفقرة ( )1أعاله بعد الحصول على شهادة

الماجستير اإلكلينيكي.

.3أن يجتاز المقابالت الشخصية والتقييم الفني مع متخصصين في مجال
عقم الرجال .وفي حالة عدم توفر هذا التخصص في المركز يتم التعامل

مع مركز أو مستشفى متوفر فيه هذا التخصص.

د -طبيب أخصائي تخدير على أن يكون:
 .1حاص ً
ال على شهادة الماجستير أو ما يعادله في مجال التخدير.

.2لديه خبرة في التخدير ال تقل عن ( )3س���نوات بعد الحصول على ش���هادة
الماجستير.
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.3أن يجتاز المقابالت الشخصية والتقييم الفني مع متخصصين في مجال
التخدير.

هـ  .طبيب أخصائي علم وراثة :كشرط اختياري
و .مدير المختبر :على أن يكون حاصل على إحدى الشهادات التالية أو ما
يعادلها في العلوم الطبية أو الطبيعية أو علم األجنة-:
.1شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها باإلضافة إلى خبرة ال تقل عن ( )4سنوات
بعد حصوله على شهادة الدكتوراه في مراكز إخصاب معترف بها من

الوزارة.

.2أو شهادة الماجستير اإلكلينيكي أو ما يعادله باإلضافة إلى خبرة ال تقل
عن ( )6سنوات بعد حصوله على شهادة الماجستير اإلكلينيكي في

مراكز إخصاب معترف بها من الوزارة.

.3أن يجتاز المقابالت الشخصية والتقييم الفني مع متخصصين في مجال
تخصص اإلخصاب.

ح -تقني علم األجنة يعمل تحت إشراف مدير المختبر على أن يكون:
 .1حاص ً
ال على شهادة البكالوريوس في العلوم الطبيعية أو الطبية.

.2لديه خبرة ال تقل عن ( )5سنوات بعد الحصول على شهادة البكالوريوس
في مراكز إخصاب معترف بها من الوزارة.

.3أن يجتاز المقابالت الش���خصية والتقييم الفني مع متخصصين في مجال
اإلخصاب.

ط -فني تخدير على أن يكون
 .1حاص ً
ال على شهادة دبلوم التخدير مدة دراسته ال تقل عن ( )3سنوات.
 .2لديه خبرة ال تقل عن ( )5سنوات بعد حصوله على دبلوم التخدير.
 .3أن يجتاز المقابالت الشخصية قبل منحه الترخيص.

ي -فني أشعة :كشرط اختياري
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ك -عدد ( )4ممرضات مسجالت كحد أدنى ،من بينهن ممرضة عمليات.

ل -كادر إداري يتألف من:
 .1مدير إداري ومالي.

 .2باحث اجتماعي (اختياري).
 .3موظف استقبال.

 .4كاتب سجالت طبية.
 .5مسؤول مخزن.
 .6حارس المبنى.

 .7عدد ( )2عمال نظافة.

ويشترط في الكوادر الطبية والفنية العاملة بالمركز أن يكونوا مؤتمنين
وفقًا للمعايير التالية بعد وأية معايير أخرى تضعها اللجنة:
.1أن ال يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة
بالشرف واألمانة ،ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

.2أن ال يكون قد سبق عزله من وظيفته بحكم قضائي أو صدر ضده حكم
تأديبي بالفصل من الخدمة.

.3أن ال يكون قد سبق إدانته لمخالفته لضوابط ومعايير تقنية المساعدة
على اإلنجاب.

.4أن ال يكون قد سبق الحكم عليه قضائيًا أو عوقب تأديبيًا في وقائع
تتعلق بمخالفة أصول المهنة المتعارف عليها أو نتيجة لإلهمال الطبي.

 .5أن يكون مشهودًا له بين أوساط األطباء بالنزاهة واألمانة والشرف.
مادة ()9

يتعين على المركز إبالغ الزوجين بما يلي والحصول على إقرار كتابي منهما
بأنهما قد أبلغا بالمعلومات التالية:
.1ش���رح مفص���ل للتقني���ات المختلف���ة المس���اعدة عل���ى الحم���ل واإلنج���اب
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واالنعكاس���ات الس���لبية والمضاعف���ات المحتمل���ة م���ن مختل���ف التقنيات
باإلضافة إلى التكلفة المالية اإلجمالية ونسبة الحمل المتوقعة في الحاالت
المماثلة في ذات المركز.
 .2توضيح الجوانب المتعلقة بالمعلومات والمحددة بالقانون.

.3إمكانية حفظ البويضات غير الملقحة والسائل المنوي وإجراءات وشروط
الحفظ.

 .4كيفية التصرف في البويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة.

.5الممارسات المحظورة على المركز كاستعمال البويضات الملقحة وغير
الملقحة أو الحيوانات المنوية ألغراض تجارية ،أو إلجراء األبحاث ،أو إدخال
تعديالت جينية في سمات المواليد ،أو إخراج عينات البويضات غير

الملقحة أو الملقحة أو الحيوانات المنوية التي تم تحضيرها داخل الدولة
إلى خارجها أو إدخال هذه العينات إلى الدولة إذا تم تحضيرها خارج
الدولة ،أو التعامل مع بنوك حفظ األجنة.
.6حظر تفويض الزوجين للمركز بهبة ما يخصهما من أجنة أو بويضات أو
حيوانات منوية إلى أزواج آخرين.

.7الحد األقصى من األجنة المسموح بنقلها طبقًا لما نصت عليه الفقرة ()1
من المادة ( )13من القانون.

مادة ()10

تعتبر كافة المعلومات المتحصل عليها من مراجعي المركز سرية
بطبيعتها وال يجوز للمركز إفشاء هذه المعلومات لغير الزوجين ،والسلطة
القضائية المختصة في حدود ما تطلبه من بيانات.
مادة ()11
يتعين على المركز االستعالم من الزوجين عن تاريخهما المرضي واألمراض
المصابين بها وحاالت األمراض الوراثية باألسرة لتقييم مدى إمكانية إجراء تقنية
المساعدة على اإلنجاب بالنسبة لهما على ضوء الحالة الصحية والعوامل
الوراثية والحصول على توقيعهما على ما يدلون به من معلومات.
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مادة ()12
يشترط الحصول على الموافقة الكتابية للزوجين في الحاالت التالية ووفقًا
للنماذج المرفقة بهذه الالئحة:
 .1إجراء تقنيات المساعدة على اإلنجاب ،وفق النموذج المرفق رقم (.)1

 .2نقل األجنة إلى الرحم أو إلى قناة فالوب ،وفق النموذج المرفق رقم (.)2
 .3حقن الحيامن داخل الرحم ،وفق النموذج المرفق رقم (.)3
مادة ()13

يشترط لحفظ البويضات غير الملقحة والحيوانات المنوية وفق الضوابط
والنماذج المعتمدة توفير ما يلي:
 .1جدول يبين الخطوات المتبعة للحفظ.

.2برنامج للتأكد من مكان وزمان الحفظ مع ضرورة التأكد من وجود برنامج
خاص يحدد اإلجراءات المتبعة بشأن تحديد صاحب البويضات غير الملقحة

والحيوانات المنوية وما هي الخطوات المتبعة في حال تعذر العثور على
عينة أحد األشخاص.
.3برنامج للتأكد من نجاح عمليات الحفظ ونسب نجاح هذه العمليات على
أن تتضمن االستمارات المعتمدة لدى المختبر مع ذكر عدد السنوات

المطلوبة لبقاء البويضات غير الملقحة والحيوانات المنوية فيها بالحفظ.
.4اآللية التي سوف يتم اتباعها في حالة وفاة أحد الزوجين أو وقوع الفرقة
الشرعية.

.5فصل البويضات غير الملقحة والحيوانات المنوية المستخرجة من والدين
مصابين كالهما أو أحدهما بمرض معدي عن باقي البويضات غير الملقحة
والحيوانات المنوية المحفوظة.
.6الحصول على موافقة الزوجين لحفظ البويضات غير الملقحة عن طريق
التجميد ،وفق النموذج المرفق بالالئحة رقم (.)4

.7الحص���ول على موافقة الزوج لحفظ الس���ائل المنوي ع���ن طريق التجميد،
وفق النموذج المرفق بالالئحة رقم (.)5
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مادة ()14
يتعين على مختبرات المركز أن تقوم بأعمالها وفقًا للبروتوكوالت المرعية
في تقنيات المساعدة على اإلنجاب وااللتزام بالتنظيم الدقيق للحيوانات
المنوية والبويضات غير الملقحة والملقحة واألجنة وتوفير أقصى درجات
الحرص والحذر لمنع استخدامها أو استغاللها أو استبدالها بما يؤدي إلى
حفظ األنساب وعليها بوجه خاص االلتزام بما يلي:
.1اعتماد وسائل وقائية حديثة ضد الجراثيم والفيروسات المسببة لألمراض
المعدية إضافة إلى تعقيم جميع األدوات واألوعية المستخدمة.

.2التأكد من أن وسائل اإلعاشة لألجنة سليمة من أي ميكروبات وأنها معقمة
وتستطيع إنتاج مورثات سليمة.

.3اعتماد نموذج لتدوين درجة نضوج البويضات وتقييم نوعية األجنة وكيفية
التعامل مع البويضات غير الناضجة أو البويضات الناضجة.

.4اعتماد نموذج لتحديد نوعية وكمية الحيوانات المنوية المراد استعمالها
إلتمام عملية التلقيح.

.5أن يدون في الملف الطبي لكل مراجع للمركز معلومات كاملة عن دورة
العالج على أن تشمل بيان ما يلي:

أ .عدد البويضات المسحوبة من المبيض.
ب .خصائص الحيوان المنوي.
ج .مصير كل البويضات المسحوبة.
د .عدد البويضات الملقحة.
هـ .خصائص كل جنين.
و .عدد خاليا الجنين وخصائصها.
ز .مصير كل جنين.
.6تدوين وتوقيع اسم فني ومدير المختبر والطبيب المعالج في سجل كل
مريض يخضع للعالج.
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.7تدوين مصدر بيئة اإلعاشة ومصدر السائل البروتيني المراد في عملية الزرع
ويوقع عليه كل من فني ومدير المختبر.

.8التنسيق بين الطاقم الفني والطاقم الطبي المعالج لمعرفة مصير األجنة
المنقولة وتدوين هذه النتائج في السجالت المخصصة لها.

.9يتعين على مسؤولي المختبر عند قيامه باستالم عينة من السائل المنوي
أن يدون المعلومات التالية ويرفقها مع العينة:

أ.زمن استالم العينة ،ب -طريقة الحصول عليها ،ج -نوع حاوي العينة ،ل-
زمن الجماع األخير ،هـ  -بيان أي مشاكل في توفير العينة ،و – تغييرات
الحرارة الشديدة ،ز – عدم احتواء الوعاء على كامل العينة ،ح -بيان أي
مشاكل في سيولة العينة.
.10معرفة مزايا وخصائص الغاز المستعمل في الحاضنات والعمل على التأكد
من توفر المواصفات الطبية فيها.

.11ضرورة التأكد من نسب تركيز الغاز ودرجة حرارة البيئة الداخلية للحاضنات
وتدوين هذه النسب يوميًا.

.12معرفة اإلجراءات المتخذة في حالة تعذر الحصول على درجة معينة من
نسب تركيز الغاز في الحاضنات.

.13توفير مولد كهربائي احتياطي الستعماله في حال حدوث انقطاع مفاجئ
في الكهرباء.

.14العمل على إيجاد جهاز إنذار في الحاضنات في حال حصول عطل طارئ
وضرورة توضيح طريقة الرد على هذه اإلنذارات.

.15يجب أن يقتصر المركز عند تلقيح البويضات على العدد المطلوب والالزم
للزرع في كل مرة تفاديًا لوجود فائض من البويضات الملقحة وإذا ما حصل

فائض بأي وجه من الوجوه فعلى المركز تركها دون عناية طبية إلى أن
تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي.
مادة ()15

يلتزم المركز بضمان الجودة والنوعية خاصة فيما يتعلق بنظم التحكم
داخل المختبر باتباع معايير الجودة العالمية وكحد أدنى ما يلي:
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أ	.استخدام نوعية جيدة من المواد المعملية المالمسة أو اللصيقة لألجنة
والجاميتات ( )Laboratory contact materialsوهي كل مادة تالمس
سواء كانت قابلة
أو تلتصق باألجنة والجاميتات من المواد المستخدمة
ً
لالستغناء أو قابلة إلعادة االستخدام.
ب	.يلتزم المركز باتخاذ إجراءات المعايرة ( )Calibration Measuresلكافة
سواء للخاليا أو أنسجة المواد المالمسة لها من أجل التأكد
أوساط اإلعاشة
ً
من خلوها من الملوثات البكتيرية والسمية واإلخالل بدرجة الحموضة وأية
أخطار أخرى محتملة يمكن أن تضر بالجاميتات واألجنة البشرية.
ج	.يلتزم المركز بتصميم برامج التحكم وتأكيد الجودة النوعية وفقًا لما
يراه مناسبًا وفي حدود األصول المتعارف عليها عالميًا في علم األجنة
واإلخصاب والتقنيات المساعدة.
د .توفير معلومات الزمة وكافية عن كل وسط من أوساط اإلعاشة.
هـ	.وضع نظام إعاشة لكل عدة من المعدات الكبيرة مثل خيمة التدفق
الطبي (.)Laminar Flow Hood
و .معايرة األجهزة كالموازين وأنابيب القياس للحرارة.
ز	.اعتماد إجراءات التأكد من الجودة روتينيا باختبارات يومية لدرجة الحرارة
في مبردات ومجمدات الثالجات والحاضنات ودرجة الرطوبة في الحاضنات
والتأكد الخارجي من ضبط البيئة الغازية داخل الحاضنات ومستوى
النيتروجين السائل في أوعية حفظ الجاميتات وحالة أنابيب الغازات
والنيتروجين السائل.
ح	.وضع برنامج للصيانة الوقائية المنتظمة لضمان النظافة التامة ومنع
التلوث في الحاضنات وخيم التدفق وكل ما يتعلق بذلك.
كما يشترط حصول المركز على شهادة اعتماد في الجودة من جهة
متخصصة في ذات المجال معترف بها من قبل الوزارة خالل ثالث سنوات من
تاريخ الحصول على الترخيص ألول مرة وعلى المراكز القائمة من تاريخ صدور
هذه الالئحة الحصول على شهادة االعتماد خالل  3سنوات من تاريخ نشرها في

الجريدة الرسمية.
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مادة ()16
يلتزم المركز بأن يحتفظ لديه بالسجالت الالزمة لقيد جميع العمليات
المتعلقة بتقنيات المساعدة على اإلنجاب وفقًا لما يلي:
أ -البطاقة التعريفية ويدون بها البيانات التالية:
 .1اسم وشعار المركز.

 .2اسم الزوجين وصورة لكل منهما.
 .3جنسية كل من الزوجين.
 .4رقم الملف الطبي.
 .5تواريخ المراجعة.

 .6اسم الطبيب المعالج.

 .7العنوان وأرقام التليفونات.

ب -سجل االستقبال ويحتوي على المعلومات التالية لكل من الزوجين:
 .1تاريخ القيد ألول مرة.
 .2االسم.

 .3الجنسية.

 .4تاريخ الميالد.

 .5العنوان ومحل اإلقامة وأرقام التليفونات.

 .6رقم جواز السفر أو بطاقة الهوية أو خالصة القيد.

.7التأشير بما يفيد استالم صورة جواز السفر أو بطاقة الهوية وصورة من
عقد الزواج الموثق وصورة شخصية حديثة لكل من الزوجين إلرفاقها
بالملف الطبي.

جـ ـ سجل المختبر
ويحتوي على كافة البيانات المدونة بسجل االستقبال باإلضافة إلى البيانات
التالية:
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 .1مكان وتاريخ ووقت جمع العينات من مراجع المركز.
 .2تدوين رمز ورقم العينات.

 .3اسم وتوقيع مستلم العينات.
 .4خصائص الحيوان المنوي.
 .5نتيجة فحص العينات.

 .6عدد البويضات المسحوبة من المبيض.
 .7مصير كل البويضات المسحوبة.
 .8عدد البويضات الملقحة.

 .9تدوين مصدر بيئة اإلعاشة ومصدر السائل البروتيني.

 .10خصائص كل جنين ،عدد الخاليا والنوعية.
 .11تدوين معلومات استخدام الحاضنات.
 .12مصير كل جنين (النقل أو اإلتالف).

على أن توقع المعلومات المدونة أعاله من قبل من يسجلها وتعتمد من
مدير المختبر.
د -سجل المدير الفني للمركز:
وتدون به كافة البيانات المدونة بسجل المختبر.
هـ  -الملف الطبي :وتدون به كافة البيانات المدونة بسجل االستقبال باإلضافة
إل���ى البيان���ات التالية :الحالة الصحي���ة للزوجين والتاري���خ المرضي واألمراض
الوراثية إن وجدت والكش���ف السريري والفحوصات الطبية وطريقة التقنية
المزمع اس���تخدامها ونتائجها ويجب تدوين تفاصيل المعلومات اآلتية في
الملف الطبي:
 .1خصائص الحيوان المنوي.

 .2عدد البويضات المسحوبة من المبيض.
 .3مصير كل البويضات المسحوبة.
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 .4عدد البويضات الملقحة.

 .5خصائص كل جنين ،عدد الخاليا والنوعية.
 .6مصير كل جنين (النقل أو اإلتالف).

 .7مالحظات الطبيب المعالج عند كل مراجعة.

ويجب تدوين اسم فني المختبر واسم الطبيب المعالج في الملف الطبي،
كما يجب إرفاق كافة المستندات ونماذج الموافقات المقررة طبقًا لهذه الالئحة.
و – سجل المخزن:
وتدون به بيانات كافة الموجودات بالمركز من أجهزة ومعدات ومحاليل
وأدوية وبيانات تاريخ إنتاجها وانتهاء صالحيتها وبيانات مخزن األثاث.
ز -سجل العاملين بالمركز:
وتدون به أسماء العاملين بالمركز وملف لكل منهم يوضح به بياناتهم
ومسئولياتهم ومستوى التبعية للرؤساء المباشرين وكافة شئونهم
الوظيفية بما فيها تقييم األداء السنوي لكل منهم.

مادة ()17
يلتزم المركز بأن يضع قبل بدء نشاطه الئحة داخلية بنظام العمل فيه
وباألسعار وبالتكلفة اإلجمالية والتفصيلية بخط واضح وباللغتين العربية
واإلنجليزية وتعلق بمكان ظاهر بلوحة اإلعالنات بالمركز ،كما يتم توفير نسخ
منها لمن يطلبها من المراجعين بشرط أال تتضمن أي بيانات أو معلومات
تخالف أحكام القانون وهذه الالئحة وأي قوانين أخرى تنظم العمل بالمنشآت
الصحية.
كما يجب أال تتضمن الالئحة الداخلية أية مادة إعالنية عن المركز أو العاملين
به دون ترخيص باإلعالن من اإلدارة المختصة بالوزارة.
على أن يراعى أيضًا عدم تضمين الالئحة الداخلية أي صور أو تعبيرات مخلة
باآلداب العامة.
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مادة ()18
دون اإلخالل بما ورد بالفقرة ( )12من المادة ( )4من هذه الالئحة للجهات

الصحية الحكومية إنشاء مراكز إخصاب تابعة لها ،ويعتبر ذلك بمثابة ترخيص،
على أن تطبق عليها كافة الشروط والضوابط والمعايير الواجب توافرها
للحصول على تراخيص المراكز والقواعد المقررة للرقابة واإلشراف المنصوص
عليها في أحكام القانون وهذه الالئحة.
كما تسري العقوبات المقررة قانونًا على المخالفات التي ترتكبها المراكز
الحكومية.
مادة ()19
.1يصدر قرار من الوزير بتحديد المراكز المتخصصة في مجال اإلخصاب إلجراء
عملية التشخيص الجيني قبل الزرع بغرض التعرف على األمراض الوراثية
استنادًا للمعايير العالمية ووفقًا لتوصية اللجنة.

.2تجرى عملية التشخيص الجيني قبل الزرع على األمراض الوراثية في المركز
بناء على موافقة كتابية من الزوجين وبتقرير مسبب من المركز
المحدد
ً
الذي يتم فيه إجراء تقنية المساعدة على اإلنجاب ،وعلى أن يتخذ المركز
كافة اإلجراءات الالزمة لعدم اإلضرار بالبويضة الملقحة.
مادة ()20
تعتبر المؤشرات التالية معاييرًا لتقييم أداء المركز:
 .1مدى توافر الكوادر الطبية والفنية واإلدارية.
 .2مستوى جودة التعقيم والتطهير.

 .3مدى سالمة إجراءات حفظ البويضات غير الملقحة والحيوانات المنوية.

 .4أسلوب وطريقة التصرف في البويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة أو غير
الصالحة للزراعة.

.5نسبة نجاح عمليات تقنية المساعدة على اإلنجاب بالمقارنة بعدد الحاالت
التي يتعامل معها المركز.
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.6مدى رضا المتعاملين مع المركز من خالل استطالعات الرأي وفق النموذج
الذي تضعه اللجنة لذلك.

 .7نسبة المخالفات التي ارتكبها المركز خالل العام.

 .8مدى التزام المركز بمسك السجالت المقررة قانونًا وتنظيمها.
 .9مستوى حفظ الملفات والمستندات.

.10مدى التزام المركز وحرصه على تنمية مهارات وكفاءة العاملين لديه من
خالل التعليم الطبي المستمر والتطوير المهني.

.11مدى توافر األجهزة والمعدات والمس���تلزمات الطبية المطلوبة ومس���توى
الصيانة الدورية لها.

 .12مدى التزام المركز بوضع الالئحة الداخلية.

 .13مدى التزام المركز بتطبيق ما جاء بالالئحة الداخلية.
 .14مدى التزام المركز بتقديم التقارير الدورية.

.15مدى التزام المركز بتنفيذ ما تصدره الوزارة من تعليمات وتوجيهات.
وللجنة أن تضع مؤشرات أخرى لتقييم أداء المركز.
مادة ()21
يجوز للوزير إلغاء الترخيص الممنوح للمركز في الحاالت التالية:
.1صدور حكم جنائي بإدانة المركز في أية واقعة متعلقة بممارسة نشاط
تقنية اإلنجاب المساعدة.

.2بتوصي���ة من اللجن���ة باإللغاء في حال صدور عقوب���ة تأديبية على المركز من
الجهة الصحية المختصة.

.3ثبوت عدم نجاح المركز في عمليات تقنيات المساعدة على اإلنجاب خالل
عام ،ووفقًا للمعايير التي تضعها اللجنة.

.4تكرار مخالفات المركز للضوابط والمعايير المحددة بالقانون وهذه الالئحة،
وذلك وفقًا لجسامة المخالفة.

44

موسوعة التشريعات الصحية

مادة ()22
.1يجوز للوزير أن يوقف نشاط المركز مؤقتًا لحين البت في المسؤولية عن أية
مخالفة ألحكام القانون وهذه الالئحة.

.2كما يجوز للوزير أن يوقف نشاط المركز مؤقتًا لمدة ال تزيد على ( )60يومًا
لألسباب اآلتية:
أ.

انتهاء مدة الترخيص بدون تجديد.

ب	.مخالفة المركز ألي من الضوابط والمعايير المحددة بالقانون وهذه
الالئحة.
ج .ارتكاب المركز ألي من المحظورات الواردة بالقانون وهذه الالئحة.
د	.ارتكاب المركز أي من المخالفات التي ينص عليها قانون المنشآت
الصحية الخاصة وأية قوانين أخرى ذات صلة بقطاع الصحة.
وفي حالة اإليقاف المؤقت للمركز يتم تحويل مراجعي المركز الذين لم
تكتمل بالنسبة لهم إجراءات تقنية المساعدة على اإلنجاب إلى أي مركز آخر
على أن يتحمل المركز المحيل كافة النفقات المترتبة على هذا التحويل.
مادة ()23
بناء على توصية اللجنة إذا وجدت
يجوز للوزير إلغاء أو وقف نشاط المركز
ً

أسباب جدية يشكل استمرار نشاط المركز معها خطرًا على الصحة العامة أو
صحة المراجعين.
مادة ()24
يلتزم المركز بالحصول على التراخيص أو الموافقات األخرى التي تقررها
قوانين أخرى ،وال يعفى من هذا االلتزام الحصول على الترخيص وفقًا للقانون
وهذه الالئحة.
مادة ()25
على المراكز القائمة بالدولة وقت صدور القانون أن توفق أوضاعها طبقًا
ألحكامه وألحكام هذه الالئحة بالتقدم إلى الوزارة العتماد ترخيص المركز
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وبالتصرف فيما لديها من أجنة مجمدة والتخلص مما يتبقى منها وذلك خالل
ستة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.
وعلى الجهات الصحية الحكومية أن توفق أوضاع المراكز التابعة لها والقائمة
وقت صدور القانون وهذه الالئحة خالل المهلة المشار إليها.
مادة ()26
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ
نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا:
بتاريخ /12 :شوال1430 /هـ

الموافق /1 :أكتوبر2009 /م
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الجداول والنماذج المرفقة بقرار مجلس الوزراء
رقم ( )36لسنة 2009م بالالئحة التنفيذية للقانون
االتحادي رقم ( )11لسنة 2008م في شأن ترخيص
مراكز اإلخصاب بالدولة

الجدول رقم ( :)1المعدات واألجهزة الطبية التي يجب توافرها

1

بالمركز

2

نموذج رقم ( :)1إجراء تقنيات المساعدة على اإلنجاب.

3

نموذج رقم ( :)2نقل األجنة إلى الرحم أو إلى قناة فالوب.

5

نموذج رقم ( :)4حفظ البويضات غير الملقحة عن طريق التجميد.

4

6

نموذج رقم ( :)3حقن الحيامن داخل الرحم.

نموذج رقم ( :)5حفظ السائل المنوي عن طريق التجميد.
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)1( الجدول رقم
المعدات واألجهزة الطبية التي يجب توافرها بالمركز
 المعدات واألجهزة المطلوبة في وحدة مختبر التلقيح االصطناعي والذكورة وعددها.1

1. Machine & Quantity In IVF 1aboratory and Andrology Unit
Machine

Qty.

CO2 incubator

2

Laminar Hood

1

Inverted Microscope

1

Stereomicroscope

1

Micromanipulator

1

Centrifuge

1

Freezing tanks

1

Electrical pipettes

2

Variable pipettes

2

Mackler cell

1

Fyrite analyzer

1

Fridge

2

Camera + monitor

1

Computer

1

UPS back-up

1

Warm plate

1

Digital weighting media

1
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 المعدات واألجهزة المطلوبة في غرفة العمليات وعددها.2

2 - Machine & quantity In Operating Room
Name
IVF vacuum pump

1

Suction unit

1

Laparoscopy unit

1

Telecam

1

Endoflator

1

Light source Xen

1

Monitor

1

Anesthesia Machine

1

OR Table

1

O2 Monitor

2

Defibrillator

1

Ultrasound

1

OR lamp

1

Examination table

1

ECG monitor

1

Hormoneimmunoassay -

)(�إختياري

Say

3. Generator

49

Qty.

1
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تابع قرار مجلس الوزراء رقم ( )36لسنة 2009م بالالئحة التنفيذية
للقانون االتحادي رقم ( )11لسنة 2008م
في شأن ترخيص مراكز اإلخصاب بالدولة
نموذج رقم ()1
موافقة الزوجين على إجراء تقنيات المساعدة على اإلنجاب
نقر نحن الزوجين:
السيد ................. /

الجنسية  ...........رقم الهوية /جواز السفر ..........

والسيدة ............... /

الجنسية  ...........رقم الهوية /جواز السفر ..........

المقيمين في العنوان التالي..................... :
بأننا تقدمنا بطلب إلى مركز  ........عبر الفريق الطبي والفني على إجراء
التقنيات المساعدة على اإلنجاب (الداخلي – الخارجي).
وأننا قد ناقشنا وتفاهمنا على أن الطريقة التي تستخدم يمكن أن تتضمن
ما يلي:
أ.

تحضير الزوجة بإعطاء أدوية هرمونية موصوفة من قبل المختصين.

ب .سحب البويضات من المبيضين عن طريق المهبل.
ج .إخصاب البويضات بنطف الزوج.
د	.صيانة األجنة الناتجة عن هذا اإلخصاب لوقت يحدده الفريق الطبي والفني
لتصبح فيه األجنة جاهزة لوضعها في رحم أو أنابيب الزوجة.
هـ .انتقاء أفضل أجنة مناسبة من قبل الفريق الطبي والفني.
و .نقل األجنة المنتقاة إلى الزوجة.
وإننا نوافق على هذه اإلجراءات والمعالجات باألدوية والتخدير للزوجة حيث
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كانت ضرورية ونوافق أيضًا على أي تدابير أخرى ضمن العملية يجدها الفريق
الطبي ضرورية خالل المعالجة.
ونحن نتفهم ونقبل أن ليس هناك من تأكيد أن حم ً
ال سينتج من هذه
اإلجراءات ألن معدل النجاح نسبي حتى لو كانت البويضات عولجت ونقلت إلى
الرحم وأكثر من ذلك وإننا نتفهم ونتقبل أن الفريق الطبي ال يعطي ضمانًا
أن الحمل سينتج عنه والدة لطفل طبيعي وحي.
ونحن نوافق أن القرارات كمدى مالئمة األجنة للنقل داخل الرحم يجب أن
تكون حسب رأي وتصرف الفريق الطبي للمركز.
ونحن ال نوافق على نقل األجنة إلى أي امرأة أخرى غير الزوجة.
ونحن نتفهم اآلتي:
• أنه كما في الحمل الطبيعي يوجد احتمال لتشوه الجنين.
• أنه كما في الحمل الطبيعي توجد احتماالت اإلجهاض.
•أنه ال يوجد ضمانة أن البويضات سوف تتطور في دورة التحريض المحددة
وأنه يمكن أن تلغى عملية السحب بسبب عدم االستجابة.
•أنه يوجد نسبة ضئيلة للتنشيط المفرط للمبيضين والمخاطر في هذا
التعرض حسب ما شرح لنا من قبل الفريق الطبي والفني.
• أن البويضات ال تكون دائمًا في حالة جيدة عند سحبها.

توقيع الزوج ..................

التاريخ ....................

توقيع الزوجة ...................

التاريخ ....................
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تابع قرار مجلس الوزراء رقم ( )36لسنة 2009م بالالئحة التنفيذية
للقانون االتحادي رقم ( )11لسنة 2008م
في شأن ترخيص مراكز اإلخصاب بالدولة
نموذج رقم ()2
موافقة الزوجين على نقل األجنة إلى الرحم أو إلى قناة فالوب
نقر نحن الزوجين:
السيد ................. /

الجنسية  ...........رقم الهوية /جواز السفر ..........

والسيدة ............... /

الجنسية  ...........رقم الهوية /جواز السفر ..........

المقيمين في العنوان التالي..................... :
بأننا تقدمنا بطلب إلى مركز  ...........عبر فريقه الطبي والفني على إجراء
التقنيات المساعدة على اإلنجاب وتم اآلتي:
وإننا قد أبلغنا وتفاهمنا أن الطريقة التي تستخدم يمكن أن تتضمن ما
يلي:
أ)

تحضير الزوجة بإعطاء أدوية هرمونية (موصوفة) من قبل المختصين.

ب)

سحب البويضات من المبيضين عن طريق المهبل.

ت)

إخصاب البويضات بالحيوانات المنوية للزوج.

ث)	عناية األجنة الناتجة عن هذا اإلخصاب لوقت يحدده الفريق الطبي
والفني لتصبح فيه األجنة جاهزة لوضعها في رحم أو أنابيب الزوجة.
ج)

انتقاء أفضل أجنة مناسبة من قبل الفريق الطبي والفني.

ح)

نقل األجنة المنتقاة إلى الزوجة.

وإننا نوافق على هذه اإلجراءات والمعالجات باألدوية والتخدير للزوجة متى
كانت ضرورية خالل المعالجة.
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ونحن نتفهم ونقبل أن ليس هناك من تأكيد أن حم ً
ال سينتج من هذه
اإلجراءات ألن معدل النجاح نسبي حتى ولو كانت البويضات عولجت ونقلت
إلى الرحم .وأكثر من ذلك إننا نتفهم ونقبل إن الفريق الطبي ال يعطي ضمانًا
أن الحمل سينتج عنه والدة لطفل طبيعي وحي.
ونحن نوافق على نقل األجنة إلى قنوات فالوب بواسطة التنظير الباطني
تحت تأثير التخدير العام.
وقد تم شرح مضاعفات التنظير الباطني كالنزف انثقاب األمعاء وخالفه.
ونحن نوافق على أن يقوم الفريق الطبي في المركز بإجراء الالزم في حال
حصول مضاعفات.
ونحن نتفهم أن الحمل ينطوي على احتمال وجود توأمين أو ثالثة (يعتمد
ذلك على عدد البويضات واألجنة المنقولة).
وأن الحمل المتعدد ينطوي على احتمال حدوث مضاعفات قد تتطور خالل
الحمل بنسبة أكثر من الحمل المفرد وخاصة في الحمل المتعدد.
ونحن نتفهم أنه كما في الحمل الطبيعي يوجد مخاطرة ومضاعفات
لحدوث حمل خارج الرحم.
ونحن نوافق على قرارات الفريق الطبي والفني للمركز كمالئمة األجنة للنقل
داخل الرحم أو قناة فالوب.
توقيع الزوج ..................

التاريخ ....................

توقيع الزوجة ...................

التاريخ ....................
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تابع قرار مجلس الوزراء رقم ( )36لسنة 2009م بالالئحة التنفيذية
للقانون االتحادي رقم ( )11لسنة 2008م
في شأن ترخيص مراكز اإلخصاب بالدولة
نموذج رقم ()3
موافقة الزوجين على حقن الحيامن داخل الرحم
نقر نحن الزوجين:
السيد ................. /

الجنسية  ...........رقم الهوية /جواز السفر ..........

والسيدة ............... /

الجنسية  ...........رقم الهوية /جواز السفر ..........

المقيمين في العنوان التالي..................... :
بأننا قد طلبنا من مركز  ............المساعدة في اإلنجاب عبر الفريق الطبي
الفني للمركز ومساعدتي أنا الزوجة المذكور اسمي أعاله الحصول على الحمل
من زوجي المذكور أعاله وقد أبلغنا المركز باألمور الموضحة أدناه والتي نوافق
عليها وهي:
•أنه ال يوجد أي ضمانة أكيدة لحصول الحمل من خالل هذه العملية كما ال
وجود لضمانة والدة الطفل سليم وحي.
• أنه كما في الحمل الطبيعي هناك احتمال لحصول تشوهات جنينية.
• أنه كما في الحمل الطبيعي هناك نسبة ضئيلة لحدوث إسقاط للحمل.
•أن هنالك نسبة ضئيلة إلمكانية حدوث فرط تحريض حيث شرح لنا ما
يمكن أن تؤدي إليه هذه الحالة.
•أنه ال يوجد ضمانة إلنتاج بويضات خالل فترة تحريض اإلباضة وأحيانًا قد يتم
إيقاف عملية التحريض.
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•أنه في حالة توقفنا عن المتابعة في المركز تلقى كامل المسؤولية على
عاتقنا.
•وأنه قد أعطينا الوقت الكافي الستيعاب محتوى هذا النص ومناقشته مع
الفريق الطبي والفني.

توقيع الزوج ..................

التاريخ ....................

توقيع الزوجة ...................

التاريخ ....................
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تابع قرار مجلس الوزراء رقم ( )36لسنة 2009م بالالئحة التنفيذية
للقانون االتحادي رقم ( )11لسنة 2008م
في شأن ترخيص مراكز اإلخصاب بالدولة
نموذج رقم ()4
موافقة الزوجين على حفظ البويضات غير الملقحة عن طريق التجميد
نحن الزوجين:
السيد ................. /

الجنسية  ...........رقم الهوية /جواز السفر ..........

والسيدة ............... /

الجنسية  ...........رقم الهوية /جواز السفر ..........

المقيمين في العنوان التالي..................... :
نوافق على قيام مركز  ........بحفظ وتخزين البويضات غير الملقحة الخاصة
بنا بحسب اختيار وتقدير الفريق الطبي والعلمي للمركز وذلك بأن تخزن
وتجمد البويضات غير الملقحة لفترة خمس سنوات وأن تجدد الموافقة سنويًا.
ونحن نعلم بأنه غير مسموح بنقل أو تحريك أية بويضات غير ملقحة
محفوظة في حماية الفريق الطبي والعلمي دون الموافقة الخطية للزوج
والزوجة والفريق الطبي ومثل هذه الموافقة يجب أن تعطى خالل  28يومًا

قبل النقل أو التحريك كما هو معلوم لدينا أيضًا بأنه محظور نقل البويضات
غير الملقحة إلى خارج الدولة.
ونحن نوافق على قيام المركز أو الفريق الطبي بعد مرور فترة التخزين
المتفق عليها بإتالف البويضات غير الملقحة بالطرق الموافق عليها.
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تابع قرار مجلس الوزراء رقم ( )36لسنة 2009م بالالئحة التنفيذية
للقانون االتحادي رقم ( )11لسنة 2008م
في شأن ترخيص مراكز اإلخصاب بالدولة
نموذج رقم ()5
موافقة الزوجين على حفظ السائل المنوي عن طريق التجميد
أقر أنا السيد  ................. /الجنسية  ..........رقم الهوية /جواز السفر .......
المقيم في العنوان التالي ................... :
بأنني قرأت المعلومات المختصة بتجميد السائل المنوي المعطاة لنا
وأطلب من الفريق الطبي في وحدة مساعدة التلقيح والحمل بمركز  .......أن
يحفظ سائلي المنوي عن طريق التجميد لمدة خمس سنوات.
وأعلم بأن فريق العمل في وحدة مساعدة التلقيح والحمل ليس مسؤوالً
عن أي انخفاض أو تلف في نوعية السائل المنوي بعد اإلذابة.
وأطلب من المركز في حال وفاتي إتالف كل سائلي المنوي المحفوظ.
وأعلم بأنني مسؤول عن إبالغ المركز سنويًا برغبتي في استمرار تجميد
سائلي المنوي وأنه في حال عدم إبالغي للمركز سيقوم المركز بالكتابة إلى
وزارة الصحة للحصول على موافقتها على إتالف الحيوانات المنوية المجمدة إذا
تعذر االتصال بي وأخلي مسئولية المركز والوزارة عن ذلك.
توقيع صاحب السائل المنوي  ..............التاريخ ................
رقم الهوية /جواز السفر

 ..............نوعها ................
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قرار مجلس الوزراء رقم ( )6لسنة 2020
في شأن اعتماد ضوابط عمل مراكز تخزين دم حبل
السرة والخاليا الجذعية
مجلس الوزراء:
 -بعد االطالع على الدستور، -وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972بشأن اختصاصات الوزاراتوصالحيات الوزراء ،وتعديالته،

- -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )28لسنة  2008بشأن نظام نقل الدم،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع ،وموافقة مجلس الوزراء،
-ً
قرر:
المادة ()1
تُعتمد ضوابط عمل مراكز تخزين دم حبل السرة والخاليا الجذعية المرفقة
بهذا القرار.
المادة ()2
تُنشأ لجنة عليا لدم حبل السرة والخاليا الجذعية ،ويصدر بتشكيلها
ومهامها ونظام عملها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.
المادة ()3
على مراكز تخزين دم حبل السرة والخاليا الجذعية القائمة قبل إصدار هذا القرار
توفيق أوضاعها بما يتالءم مع أحكامه خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة ()4
ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا:
بتاريخ 14 :جمادى األولى 1441هـ

الموافق 9 :يناير 2020
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ضوابط عمل مراكز تخزين دم حبل السرة والخاليا الجذعية
المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم ( )6لسنة 2020

فصل تمهيدي :أحكام عامة
تعريفات
ال�����������������دول�����������������ة :اإلمارات العربية المتحدة.
الجهات الصحية:

وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي
وهيئة الصحة بدبي وهيئة الشارقة الصحية وسلطة
مدينة دبي الطبية.

ال��������ل��������ج��������ن��������ة :اللجنة العليا لدم حبل السرة والخاليا الجذعية المنشأة
بموجب هذا القرار.
م�����رك�����ز ت���خ���زي���ن المنشأة الصحية التي تتولى منح ،وجمع ،واختبار ،وتجهيز،
ح�����ب�����ل ال�����س�����رة وحفظ ،وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير وتنفيذ اإلجراءات
والخاليا الجذعية :المتعلقة بدم حبل السرة والخاليا الجذعية ،والخاليا األنوية
المستمدة من الخاليا المكونة للدم ،مثل النخاع
األخرى ُ
العظمي ،والدم المحيطي ،ودم حبل السرة.
االس�������ت�������خ�������دام ُيقصد به الخاليا أو األنسجة التي تُؤخذ من شخص وتُزرع
ال��������خ��������ي��������ف��������ي :آلخر.
االس�������ت�������خ�������دام ُيقصد به الخاليا أو األنسجة التي تُؤخذ من الشخص
ال����������������ذات����������������ي :نفسه وتُزرع له.
ال������م������وظ������ف������ون هم أولئك األشخاص المصرح لهم بمزاولة مهام محددة
ال���م���ص���رح ل��ه��م :في مجال التعامل مع دم حبل السرة وخاليا المنشأ
ُ
ويشترط أن يتلقى هذا الشخص المعرفة والتدريبات
الكافية في هذا الشأن.
م���ك���ون���ات ال����دم :هي المكونات العالجية الرئيسية للدم البشري (كرات
الدم الحمراء ،وكرات الدم البيضاء ،والصفائح الدموية،
والبالزما) التي يمكن تجهيزها بطرق عدة ،باستثناء
المعدة لالستخدام بعد زرع الخاليا
الخاليا الليمفاوية ُ
المنتجة للدم.
الجذعية ُ
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ال��������������������������������������دم :هو الدم الكامل الذي ُيجمع من المتبرع ،وتتم معالجته
إما للنقل أو ألية أغراض تصنيعية أخرى.
ال������������خ������ل�����اي������������ا :الخاليا البشرية الفردية أو مجموعة من الخاليا البشرية
عندما ال تتخذ أي شكل من أشكال النسيج الضام.
ال���ح���االت ال��ح��رج��ة :هي التي ُيحتمل أن تؤثر على الجودة و/أو سالمة األنسجة
والخاليا.
االس�������ت�������خ�������دام هو أي إجراء يتم من خالل التبرع باألنسجة واستخدامها
ال�������م�������ب�������اش�������ر :دون سبق تخزينها.
المعدة لالستخدام البشري.
ال�����������ت�����������وزي�����������ع :نقل وتسليم األنسجة ُ

المنتدب من المنشأة التي تشرف على
ال�����������������م�����������������وزع :هو الشخص ُ
المعدة للتوزيع من
تقديم خدمات نقل الخاليا أو األنسجة ُ
قبل تلك المنشآت.
المعدة لالستخدام البشري.
ال������������ت������������ب������������رع :منح الخاليا أو األنسجة ُ
�������م��������ت��������ب��������رع :المصدر البشري الحي لألنسجة أو الخاليا البشرية.
ال� ُ

���م����س����ت����خ����دم هي المنشآت الصحية أو الوحدات التابعة لمستشفى
ال� ُ
ال�������ن�������ه�������ائ�������ي :أو أي مؤسسة تتولى تنفيذ عملية االستخدام البشري
للخاليا ،ويتعين أن يستصدر المستخدم النهائي
ترخيصًا إذا كان ينوي حفظ األنسجة لفترة أطول من 48

ساعة.

ال�������ت�������ص�������دي�������ر :التصدير من دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى دولة
أخرى.
االس�������ت�������خ�������دام استخدام األنسجة أو الخاليا داخل جسم المتلقي أو
ال����������ب����������ش����������ري :خارجه.
االس��������ت��������ي��������راد :التوريد إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة.
المحيطة
ال� ِ
����������ح�����������ف�����������ظ :استخدام الوسائل الكيميائية ،وتغيير الظروف ُ
المعالجة ،وذلك لمنع أو
أو الوسائل األخرى أثناء عملية ُ
تأخير التدهور البيولوجي أو الفيزيائي للخاليا.

ال�����م�����ع�����ال�����ج�����ة :جميع العمليات التي تتم أثناء إعداد ،وتجهيز ،وحفظ،
ُ
المعدة لالستخدامات البشرية.
وتغليف األنسجة أو الخاليا ُ
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االس�������ت�������ج���ل���اب :عملية توفير وإتاحة األنسجة أو الخاليا والحصول عليها.
المرخصة
ال����������م����������راف����������ق :هي المقرات التي تقوم فيها المنشآت ُ
بأنشطتها.
ال��ح��ج��ر ال��ص��ح��ي :العزل الفعلي (الفيزيائي) للخاليا بأية وسائل فعالة؛ أثناء
انتظار قرار قبولها أو رفضها.
المتبعة إلدارة ومراقبة عمل
إدارة الجــــــــــــــودة :هي األنشطة التناسقية ُ
المنشأة ،فيما يتعلق بمسائل الجودة.
ومراقبة األنشطة،
م����دي����ر ال����ج����ودة :هو الشخص المسؤول عن تنسيق ُ
والتأكد من تطبيق نظام إدارة الجودة .وتتمثل مهمته
في ُمراقبة ما يخص أداء نظام إدارة الجودة ،وكتابة
تقارير تقييمية وفقًا لمجموعة من المؤشرات .ويتولى
أيضًا تقديم االستشارات وتزويد الموظفين بالتدريبات
واألدوات والتقنيات التي تمكنهم من تحقيق الجودة.
���م����ض����اع����ف����ات استجابة غير مرغوب فيها ،وتشمل تلك المضاعفات
ال� ُ
المعدية عند الشخص المتبرع أو
ال������س������ل������ب������ي������ة الخطيرة واألمراض ُ
المتلقي ،والتي تتعلق باستجالب أو استخدام الخاليا
ال�������خ�������ط�������ي�������رةُ :
نوع
المهددة للحياة ،أو تسبب تعطيل أو عجز من ٍ
الضارة ُ
ما ،أو تُطيل من فترة المرض وتُعيق عملية االستشفاء.
ال�������ت�������خ�������زي�������نِ :حفظ المنتج في بيئة مالئمة مراقبة ،لحين توزيعه.
ال��خ�لاي��ا الجذعية :هي تلك الخاليا التي لديها القدرة على التجدد والتمايز
الذاتي.
ال��ت��ج��دد ال��ذات��ي :هو قدرة الخاليا على التكاثر ،دون فقد ميزة التمايز
ودون التعرض للشيخوخة (الشيخوخة البيولوجية) .وال
يعني التجدد الذاتي أن انقسام كل خلية ينتُ ج عنه زوج
متماثل من الخاليا الجذعية ،حيث أن الخاليا الوليدة قد
تكون خاليا جذعية أو خاليا أكثر تمايزًا ،والخاليا الجذعية
إما أن تكون ُمكتملة النمو أو ُمحفزة أو متعددة القدرات
أو أحادية النمو.
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األهداف:
•تحديد شروط ترخيص المنشآت الصحية التي تعتزم القيام بأنشطة تتعلق
المستمدة من الخاليا
بدم حبل السرة والخاليا الجذعية والخاليا األنوية األخرى ُ
المكونة للدم؛ مثل النخاع العظمي ،والدم المحيطي ،ودم حبل السرة؛ كما
تهدف الضوابط أيضا ،إلى وضع قائمة بالمعايير الضرورية.
•تحديد معايير الجودة والسالمة للخاليا الجذعية واألنسجة البشرية المخصصة
للتطبيقات البشرية.
•تقديم قاعدة للجهات المعنية لتقييم أداء المنشآت المرخصة لضمان تقديم
بشكل آمن وجودة عالية من أجل حماية المتبرعين والمستفيدين
الخدمات
ِ
والجمهور.

نطاق التطبيق:
تشمل الضوابط المعتمدة بموجب هذا القرار القواعد والمعايير الواجب
تطبيقها أثناء منح ،وجمع ،واختبار ،وتجهيز ،وحفظ ،وتخزين وتوزيع واستيراد
وتصدير وتنفيذ اإلجراءات المتعلقة بدم حبل السرة والخاليا الجذعية ،والخاليا
المستمدة من الخاليا المكونة للدم؛ مثل النخاع العظمي ،والدم
األنوية األخرى ُ
المحيطي ،ودم حبل السرة.
و ُيستثنى من هذه الضوابط؛ األنسجة الجنينية ،والخاليا الجذعية الجنينية،
ومشتقاته (ما عدا الخاليا الجذعية المكونة للدم) ،والخاليا التناسلية
والدم ُ
(البويضات والحيوانات المنوية) ،واألعضاء البشرية.
تُطبق هذه الضوابط على كافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة
على مستوى الدولة التي تقوم بأي من األعمال التي يشملها نطاق التطبيق
وتعتبر مسؤولة على أي من هذه األنشطة ،ويطلق على هذه المنشآت في
نطاق تطبيق هذا القرار مراكز تخزين دم حبل السرة والخاليا الجذعية ،ويجوز
أن يكون مركز تخزين دم حبل السرة تابعًا لمنشأة صحية أو أن يكون منشأة
صحية مستقلة بذاتها متخصصة في هذا المجال وحده.
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الفصل األول
شروط ترخيص المنشآت
جهة الترخيص:
يجب أن تحصل جميع المنشآت التي تزاول أنشطة متعلقة باستخدام الخاليا
البشرية األولية والخاليا الجذعية على ترخيصها من قبل الجهات الصحية التي
تقع ضمن نطاق اختصاصها.

إجراءات الترخيص:
يتم الحصول على الترخيص بعد التأكد من التزام المنشأة بالضوابط
الواردة بهذا القرار.

الخطوة األولى( :تقديم الطلب)
المستندات المطلوبة ،المذكورة في
1.1تقديم طلب ترخيص ُمرفق مع ُ
الجدول أدناه للجهة الصحية المعنية.
2.2إرسال الطلب من قبل الجهة الصحية المعنية إلى اللجنة لتقوم بدراسته.
3.3يتم سداد رسوم تقديم الطلب وفقًا للرسوم المقررة في هذا الشأن
بالنسبة لمراكز اإلخصاب المرخصة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع
أو وفقًا للرسوم المطبقة حسب األحوال لدى الجهات الصحية األخرى.
4.4استالم خطاب رد رسمي برقم مرجعي من الجهة الصحية المعنية بمجرد
إنهاء إجراءات تسليم الطلب.

والمستندات المقدمة وتبت فيه وتفيد بذلك
5.5تقوم اللجنة بدراسة الطلب ُ
لمقدم الطلب،
الجهة الصحية المعنية ،والتي بدورها تُرسل ردًا رسميًا ُ
توضح فيه وضع الطلب.

6.6مدة اإلجراءات :ال تتجاوز شهرًا واحدًا.
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المستندات المطلوبة للمنشأة الخاصة

اعتبارات خاصة

صورة ضوئية لجواز سفر المالك ،والشريك (إن ُو ِجد)

نُسخ ملونة

بطاقة الهوية اإلماراتية للمالك ،والشريك (إن ُو ِجد)

نُسخ ملونة

(لحاملي الجنسية اإلماراتية).
توقيع ُمعتمد للمالكُ ،مصدقا عليه من الجهات المختصة .نُسخ ملونة
المنشأة
موافقة دائرة التنمية االقتصادية على اسم ُ
الصحية (إذا كان قاب ً
ال للتطبيق)

نُسخ ملونة

عرض تقديمي حول المشروعُ ،مرفق معه المعلومات

قرص صلب يحتوي على

ومدعوما بالمراجع واألبحاث.
العلمية،
ً

العرض التقديمي (على
برنامج )Power Point

المقترح.
 -المخطط الهندسي ُ

نُسخة ملونة

 موقع األرض.خطة المنشأة حول:

نسخة ورقية وأخرى

 .1األهداف.

إلكترونية

 .2نطاق التنفيذ.
 .3الهيكل التنظيمي.
 .4السياسة اإلدارية.
 .5الموظفين.
 .6سياسة عملية المراقبة.
 .7السياسات والمبادىء التوجيهية لمكافحة العدوى.
 .8سياسة إدارة المعدات الطبية.
 .9سياسة إدارة النفايات الطبية.
 .10سياسة إدارة السجالت والمستندات.
المتبرعين.
 .11حقوق وواجبات ُ
 .12سياسة إدارة الجودة.
 .13سياسة اإلخطار بحدوث ُمضاعفات سلبية.
 .14سياسة التوزيع واالسترجاع.
 .15تقييم المخاطر.
 .16خطة االعتماد.

64

موسوعة التشريعات الصحية

الخطوة الثانية( :الموافقة المبدئية)
1.1يتم سداد رسوم الموافقة المبدئية وفقًا للرسوم المقررة في هذا الشأن
بالنسبة لمراكز اإلخصاب المرخصة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو
وفقًا للرسوم المطبقة حسب األحوال لدى الجهات الصحية األخرى.
2.2بمجرد موافقة اللجنة على المستندات وسداد الرسوم المقررة ،تُرسل
الجهة الصحية المعنية خطاب بالموافقة المبدئية إلى ُمقدم الطلب.

الخطوة الثالثة( :الترخيص)
1.1يتولى مقدم الطلب بعد الحصول على الموافقة المبدئية في استيفاء
بقية إجراءات الترخيص لدى الجهة الصحية المعنية.

2.2يتم سداد رسوم الترخيص وفقًا للرسوم المقررة في هذا الشأن بالنسبة
لمراكز اإلخصاب المرخصة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو وفقًا
للرسوم المطبقة حسب األحوال لدى الجهات الصحية األخرى.
3.3يتعين على ُمقدم طلب الترخيص أن يقدم ضمانًا مصرفيًا بقيمة 10

مليون درهم إماراتي ،وفي حالة ارتكاب مخالفة من قبل المنشأة المرخصة
فأنه يتم خصم مبلغ يتناسب مع طبيعة المخالفة المرتكبة من هذا

الضمان ،على أن يتم إعادة المبلغ المخصوم جراء المخالفة إلى رصيد
الضمان البنكي من قبل المنشأة المرخصة في مدة ال تتجاوز الشهرين
من تاريخ الخصم.
4.4تقوم الجهة الصحية المعنية بفحص ومعاينة المنشأة والتدقيق عليها
وفقًا للمعايير والضوابط الواردة بهذا القرار ،وذلك قبل السماح للمنشأة
ببدء أنشطتها .ويجوز للجنة أن تنتدب ممث ً
ال عنها ليشارك في إجراءات
الفحص والتدقيق بالتنسيق المسبق مع الجهة المعنية.
5.5تجديد الرخصة :عند تجديد الترخيص تُدفع رسوم التجديد السنوي
للترخيص وفقًا للرسوم المقررة في هذا الشأن بالنسبة لمراكز اإلخصاب

المرخصة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو وفقًا للرسوم المطبقة
حسب األحوال لدى الجهات الصحية األخرى.
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6.6طلب إضافة أو تغيير أنشطة :تستوفى بالنسبة لطلب إضافة أو تغيير
أنشطة رسوم تغيير أنشطة أو خدمات إضافية جديدة وفقًا للرسوم
المقررة في هذا الشأن بالنسبة لمراكز اإلخصاب المرخصة من قبل وزارة
الصحة ووقاية المجتمع أو وفقًا للرسوم المطبقة حسب األحوال لدى
الجهات الصحية األخرى.

التفتيش والتدقيق:
المرخصة السماح لمفتشي الجهة الصحية المعنية
أ	.يتعين على المنشآت ُ
بالقيام بالدور الرقابي على المنشأة ،ومرافقها ،ومعداتها ،ومنتجاتها،
وعمليات المعالجة التي تتم بها ،وتسجيل المالحظات ،وكتابة تقارير
حول مدى تطبيق المنشأة للشروط الواردة في هذا القرار ،ويجوز أن يتم
بناء على إشعار ُمسبق أو بدون إشعار.
التفتيش
ً
ب .يعتمد تكرار التفتيش على سجل االمتثال الخاص بالمنشأة.
المفتش أثناء تأدية عمله ،وقد يوجه
ج .يتعين على مدير المنشأة أن ُيرافق ُ
المفتش أسئلةً لموظفي المنشأة بحسب ما تقتضيه الضرورة من وجهة نظره.
د .من حق المفتشُ ،مراجعة أية سجالت والحصول على نسخ منها.
هـُ 	.يحظر نسخ أي سجالت تحتوي على اسم متبرع أو متلقي للخاليا البشرية،
أو أية معلومات عنهما ،إال بعد إخفاء الهوية على نحو ُمالئم.
و	.يتعين على الجهات الصحية أن تتأكد من أن الموظفين المسؤولين عن
التفتيش والتقييم قد تم تأهيلهم وتدريبهم بشكل كاف.

إنهاء األنشطة
المرخصة اتفاقيات وإجراءات بديلة ،للتأكد من
يجب أن يكون لدى المنشأة ُ
المخزّنة لديها سوف يتم نقلها ،في حالة إيقاف نشاط المنشأة ألي
أن الخاليا ُ
سبب كان (بما في ذلك إغالق المنشأة) ،إلى منشأة أو منشآت أخرى ،تمتلك
ٍ
رخصة لتخزين الخاليا البشرية ،داخل الدولة ،والبد أن تُحفظ مثل هذه االتفاقيات
واإلجراءات بطريقة يمكن معها الوصول إلى البيانات المحفوظة لمدة  30عامًا

بعد االستخدام األخير أو التخلص منها.
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التصريح بتنفيذ عمليات معالجة وإعداد لنوع جديد من الخاليا
في حالة رغبة المنشأة في تنفيذ عمليات ،جمع ،أو اختبار ،أو معالجة ،أو
تخزين ،أو توزيع ،أو استيراد أو تصدير نوع جديد من الخاليا أو األنسجة ،وفي
حالة كون هذا النوع الجديد من الخاليا أو األنسجة يختلف اختالفا جوهر ًيا عن
تلك األنواع التي تتداولها المنشأة ،يتعين على المنشأة إخطار الجهات الصحية
للحصول على موافقتها على تنفيذ هذه األنشطة وذلك بعد موافقة اللجنة.

استيراد وتصدير خاليا دم حبل السرة والخاليا الجذعية:
ُيحظر استيراد أو تصدير الخاليا دون الحصول على تصريح رسمي ُمسبق
من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع ،حيث يتوجب تقديم طلب رسمي إلى
الوزارة المذكورة يتضمن شرح األسباب بالتفصيل.
وتقوم اللجنة بدراسة الطلب للموافقة النهائية .وفي حالة الموافقة على
الطلب يجب أن يتم شحن الخاليا وفقًا للمعايير المعتمدة في هذا الشأن.

الفصل الثاني
الشروط التنظيمية والتشغيلية
	)1يجب أن تمتلك المنشأة المرخصة هيك ً
ال تنظيميًا وإجراءات تشغيلية
المرخص لها بمزاولتها ،فالبد من وجود مخطط
تتناسب مع األنشطة ُ

تنظيمي يحدد المسؤوليات ويقرر العالقات بين أقسام وأعضاء المنشأة.

المرخص بمزاولتها مع المنظومة الموثقة إلدارة
 )2يجب أن تتوافق كافة األنشطة ُ
الجودة.

 )3البد من وجود منظومة موثقة ،تضمن تتبع وتحديد أنشطة كل وحدة من
وحدات دم حبل السرة أو الخاليا ،من مرحلة االستجالب وصوالً إلى مرحلة
االستخدام األخير.

 )4يجب أن تتم عملية منح ،واستجالب ،واختبار ،ومعالجة ،وحفظ ،وتخزين،
المعدة لألغراض العالجية ،وفقًا ألعلى معايير الجودة
وتوزيع الخاليا البشرية ُ

والسالمة ،وذلك لضمان أعلى معدالت الوقاية الصحية في المجتمع.
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 )5قد تتسبب عملية زرع الخاليا المكونة للدم ،في اإلصابة باألمراض ،وحدوث
نتائج غير مرغوب فيها؛ ولتفادي حدوث مثل هذه األمور يجب إجراء الفحص
والتقييم الدقيق للمتبرع ،واختبار الخاليا المنقولة من المتبرع وفقًا للقواعد

والمحدثة ،وباستخدام أفضل الوسائل العلمية المتاحة.
المقررة
ّ
ُ
 )6تكون التبرعات تطوعية وغير مدفوعة األجر،

	)7البد من اتخاذ كافة التدابير المطلوبة ،لتزويد المتبرعين المحتملين بدم
حبل السرة بكافة الضمانات حول سرية أي معلومات صحية متعلقة بهم،

وتزويدهم بنتائج االختبارات التي أجريت على الخاليا المأخوذة منهم،
وتزويدهم مستقب ً
ال بأي معلومات أخرى في هذا الشأن.

المرخصة نظام اعتماد المنشآت للعالج
	)8يجب أن يكون لدى المنشأة ُ
الخلوي ،ونظام لإلبالغ عن أية مضاعفات أو ردود أفعال سلبية تتعلق
باستجالب ،واختبار ،ومعالجة ،وحفظ ،وتخزين ،وتوزيع دم حبل السرة
والخاليا الجذعية.
 )9يتعين على الجهات الصحية ،تنظيم برامج تفتيش ومراقبة للتأكد من

تطبيق منشآت دم حبل السرة والخاليا الجذعية لكافة شروط هذه الضوابط.

	)10البد من حصول الموظفين العاملين ،مباشرة ،في نقل ،واستجالب ،واختبار،
ومعالجة ،وحفظ ،وتخزين ،وتوزيع دم حبل السرة والخاليا الجذعية ،على
التدريب والتأهيل المناسب فيما يتعلق بهذه المهام.

 )11التتبع :يتعين على الجهات الصحية ،التأكد من أن دم حبل السرة والخاليا
الموزعة ،يمكن تتبعها ،وتكون
المخزنة ،أو ُ
المعالجة ،أو ُ
الجذعية المنقولة ،أو ُ
عملية التتبع ممكنة من خالل الفحص الدقيق للمادة والمتبرع والمنشأة

المشرفة على النقل ،وإجراءات تحديد هوية المختبرات ونظام وضع العالمات،
باإلضافة إلى مراجعة السجالت .ويسري هذا التتبع أيضًا على كافة البيانات
المتعلقة بالمنتجات والمواد ذات الصلة بتلك الخاليا ،وعليه ،فالبد من وجود
نظام ُمالئم يضمن تتبع دم حبل السرة والخاليا الجذعية.
	)12االعتماد :البد ألي منشأة تعمل في مجال دم حبل السرة والخاليا الجذعية
وتتمثل أنشطتها في اختبار ومعالجة وحفظ وتخزين وتوزيع الخاليا البشرية
المعدة لألغراض العالجية ،أن تحصل على اعتماد ألنشطتها من منظمة
ُ
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ُمعتمدة ومعترف بها دول ًيا وبشكل دوري استنادًا إلى النظام المتبع من
جهة االعتماد؛ على أن يكون هذا االعتماد خالل مدة ال تتجاوز العامين من
تاريخ بدء العمل وذلك من قبل احدى المنظمات الدولية التالية :مؤسسة
االعتماد الدولية للعالج الخلوي ( ،)Net Cord-FACTوالجمعية األمريكية
لبنوك الدم ( ،)AABBوالكلية األمريكية لعلم األمراض ( ،)CAPومؤسسة
المشتركة للجمعية األوروبية
اعتماد العالج الخلوي ( ،)FACTولجنة االعتماد ُ
للدم وزرع النخاع ،والجمعية الدولية للعالج الخلوي ( .)JACIEوفي حالة عدم
الحصول على االعتماد الدولي أو تجديده تمنح المنشأة مدة إضافية قدرها
ستة أشهر وبعدها يكون من حق الجهة الصحية إغالق المنشأة.
	)13االحتفاظ بالسجالت :يجب على المنشآت التي تعمل في مجال دم حبل
السرة والخاليا الجذعية ،أن تحتفظ بسجالت لكافة أنشطتها ،وأن تشتمل

هذه السجالت على أنواع وكميات الخاليا التي تم استجالبها واختبارها،
وحفظها ،وتخزينها ،وتوزيعها ،وحتى الخاليا التي تم التخلص منها،
المعدة ألغراض العالج البشري.
باإلضافة إلى مصادر ووجهة الخاليا ُ
	)14اإلبالغ عن المضاعفات الخطيرة وردود الفعل السلبية :يتعين على
المنشأة المرخصة أن تضمن وجود نظام لإلبالغ ،والتحقيق ،والتسجيل،

ونقل المعلومات عن حدوث أية مضاعفات خطيرة أو ردود أفعال سلبية
من شأنها التأثير على جودة وسالمة الخاليا ،والتي قد يرجع سببها إلى
حدوث خطأ ما في عملية نقل ،واختبار ،ومعالجة ،وتخزين ،وتوزيع دم
وأيضا اإلبالغ عن رصد أية مضاعفات خطيرة
حبل السرة والخاليا الجذعية،
ً
أو ردود أفعال سلبية ،أثناء أو بعد عملية الزراعة ،من شأنها التأثير على
سالمة وجودة دم حبل السرة والخاليا الجذعية داخل جسم المريض ،والبد
أن يكون هذا النظام متص ً
ال بالجهات الصحية والتي بدورها تقوم بإبالغ
اللجنة.
 )15اإلفادة بالموافقة :ال ُيصرح بإجراء عملية نقل دم حبل السرة والخاليا الجذعية
إال بعد استيفاء كافة الموافقات والشروط اإللزامية؛ حيث يتعين على المنشأة
المرخصة اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية للتأكد من إلمام المتبرع ،أو أقربائه أو
ُ
أي شخص مفوض عنه ،بكافة المعلومات عن العملية وموافقته عليها.
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المرخصة ،اتخاذ
	)16السرية
والمحافظة على البيانات :يتعين على المنشأة ُ
ُ
كافة اإلجراءات الالزمة للتأكد من حماية البيانات والحفاظ على سريتها
حدثة على الدوام ،ومنع حدوث أي تالعب بها ،وأن
ويجب إبقاء المعلومات ُم ّ
مؤمنة تمامًا ،حتى ال يكون هناك أي إمكانية للحذف أو التغيير أو
تكون
ّ
النقل أو أي إضافات غير مصرح بها.
	)17لضمان السالمة والجودة الكافية للغرض المقصود من عملية نقل دم
حبل السرة والخاليا الجذعية؛ البد من تحديد وتقليل المخاطر المترتبة
على العملية ،والتعامل مع المواد البيولوجية المستخدمة والتقليل

منها.
المرخصة التي تعمل في مجال نقل دم حبل السرة
	)18يجب على كافة المنشآت ُ
والخاليا الجذعية ،أن تكون لديها اتفاقية مع منشآت صحية ُمرخصة تقوم
المرخصة
بعمليات جمع ونقل الخاليا لحسابها ،على أن تكون المنشآت ُ

التي تعمل في مجال نقل دم حبل السرة والخاليا الجذعية هي المسؤولة
عن اختيار المنشآت المتعاقد معها ،وأن تتحمل مسؤولية مطابقة هذه
المنشآت لكافة المعايير ،وأن تتحمل مسؤولية جودة وسالمة المنتجات
المنقولة ،وجودة وسالمة الفريق القائم على عملية النقل وأن تكون
مسؤوليات كل طرف في االتفاقية ،واضحة ومحددة ،ويتم تقديم صورة
المرخصة
ضوئية عن هذه االتفاقية للجهات المعنية ،وال يجوز للمنشآت ُ
التي تعمل في مجال نقل دم حبل السرة والخاليا الجذعية أن تعقد مثل
هذه االتفاقية الموضحة أعاله ،مع أطباء أو متخصصين في مجال الرعاية
الصحية ،بصفاتهم الفردية.

الفصل الثالث
متطلبات ضمان الجودة
يوضح هذا الفصل متطلبات إدارة الجودة بخصوص ترخيص المنشآت التي
تعمل على القيام بعمليات استجالب واختبار ومعالجة وتوزيع وتخزين خاليا دم
حبل السرة والخاليا الجذعية لغرض االستخدام البشري.
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إدارة الجودة
1.1يجب أن تحتوي المنشآت المرخصة على متطلبات إدارة الجودة التي
تضمن بأن تكون الخاليا مناسبة من أجل استخدامها المق ّرر وعدم تعريض
المرضى أو المتبرعين ألي خطر ،كما ال يجب أن تكون اإلجراءات المتخذة

بشأن الخاليا غير فعالة أو ضارة سرير ًيا.
2.2ينبغي أن تكون متطلبات إدارة الجودة متناسبة مع طبيعة اإلجراءات
الم َنفَ ذّ ة ،حيث تتطلب عملية تهيئة الخاليا المزيد من عناصر التحكم في

معظم أنشطة التخزين األخرى.

3.3يجب أن يتم تحديد ووصف خصائص الجودة الحرجة لألنسجة أو الخاليا،
وكذلك المنهجيات الالزمة لتحقيق هذه المواصفات ،واستنادًا لتلك

المتطلبات يجب أن تحدد المنشآت المرخصة وتوثق جميع األنشطة

الحرجة لديها.
4.4يجب أن يتم إدراج الكواشف الكيميائية والمواد الالزمة للحفاظ على
خصائص الجودة الحرجة للخاليا في قائمة كما يجب أن تخضع هذه
الكواشف والمواد لضوابط القبول ،وينبغي أن يتم تحديد جميع المعدات

الحرجة وأن تخضع للضوابط المنصوص عليها في قسم المعدات.
5.5بخصوص كل نشاط من األنشطة الحرجة ،يجب أن يتم تحديد وتوثيق
كافة المواد والمعدات والموظفين المشاركين في هذا النشاط.

6.6تكون المنشآت المرخصة مسؤولة عن تنفيذ متطلبات إدارة الجودة ،على
أن مشاركة والتزام كافة الموظفين العاملين بموجب هذه الرخصة يعتبر
ضروريًا إلقامة نظام فعال.

7.7يجب أن تحتوي متطلبات إدارة الجودة على الوثائق األتية:

أ .دليل الجودة الذي يقدم نظرة عامة على نظام الجودة.
ب .اإلجراءات التشغيلية القياسية.

ج	.اإلرشادات المقدمة من الهيئات المهنية ذات الصلة أو اللجان
االستشارية.
د .كتيبات التدريب والمراجع.
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هـ .نماذج تقديم التقارير.
و .سجالت خاصة بالمتبرعين.
ز .معلومات خاصة حول الوجهة النهائية للخاليا.
ح .نظام إدارة المخاطر.
ط	.مراقبة عدم التطابق ومتابعة الحوادث بما في ذلك األحداث السلبية
الخطيرة وإدارة التفاعل.
ي	.وجود آلية للتحكم في التغيرات لضمان أنها ال تؤثر بصورة سلبية
على جودة وسالمة الخاليا والتي تسمح بالحد من المخاطر المرتبطة
بالتغيير.
المرخصة في اعتبارها تعيين مدير للجودة من
	.8ينبغي أن تأخذ المنشآت ُ
أجل تنسيق األنشطة الالزمة لتلبية معايير الجودة.

مراجعة الجودة
	.9يجب أن يتم تطبيق نظام تدقيق لألنشطة المرخص لها على األقل
كل سنتين ويجب أن يتم االلتزام بإجراءات التشغيل القياسية وأن يتم

التدقيق في المتطلبات التنظيمية من خالل أشخاص مدربين وذوي

كفاءة وبصورة مستقلة ،وينبغي أن َ
تط ّبق األنظمة الصحية التي تضمن
الحفاظ على عمليات التدقيق بدون تحيز ،كما يجب أن يتم توثيق الحقائق
واإلجراءات الصحيحة المتخذة.
	.10يجب أن تؤدي أي انحرافات عن خصائص الجودة الحرجة إلى إجراء تحقيقات
مو ّثقة ،والتي تتضمن إصدار قرار بخصوص اإلجراءات التصحيحية والوقائية
المحتملة ،ويجب أن يتم تحديد مصير الخاليا غير المطابقة وفقًا لإلجراءات

المكتوبة تحت إشراف المدير الطبي وتسجيل تلك الحادثة ،ويجب أن يتم
تحديد جميع الخاليا المتضررة و ُيؤخذ هذا في االعتبار.
	.11يجب أن يتم توثيق اإلجراءات التصحيحية والوقائية وأن يتم البدء فيها
واستكمالها في الوقت المناسب وبأسلوب فعال وينبغي أن يتم

تقييمها من أجل الحصول على الفعالية بعد التنفيذ.
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	.12ينبغي أن يكون لدى المنشأة المرخصة نظام لمراجعة أداء نظام إدارة
الجودة لضمان عملية التحسين المستمر والمنتظم وينبغي أن تتضمن

هذه المراجعة على وجه الخصوص دراسة النتائج الخاصة بأي تحقيقات
في األحداث أو ردود الفعل السلبية الخطيرة المشتبه بها .ويجب أن يتم

تسجيل نتائج مراجعة الجودة والحفاظ عليها ،بما في ذلك كافة القرارت
واإلجراءات المقترحة المتعلقة بتحسين نظام إدارة الجودة.
	.13يجب أن تقوم المنشأة المرخصة بملء استمارات التقييم الذاتي لتقييم
عملية امتثال المنشأة للمعايير على األقل كل  12شهر.

الموظفون

	.14يتعين أن يكون كافة أفراد الخدمات الصحية والتقنية مرخصين من قبل
الجهات الصحية.

	.15المدير :يتعين أن يكون شخصًا مؤه ً
ال في أحد التخصصات الطبية
المرتبطة بمجال عمل المركز وأن تكون لديه الخبرة المطلوبة ،ويتعين
أن تكون للمدير المسؤولية والسلطة فيما يتعلق بكافة السياسات

والعمليات واإلجراءات الطبية والتقنية.
	.16يجب أن يتوفر لدى المنشأة أفراد مؤهلين بصورة مناسبة لتنفيذ جميع
المهام الموكلة إليهم .وينبغي أن يكون لجميع األفراد مسميات وظيفية
ومحدثة ،كما يجب أن تحتفظ المنشأة بسجالت خاصة
واضحة ومو ّثقة
ّ
بالموظفين والتي تشتمل على جميع معلومات التوظيف ذات الصلة
والسجالت التدريبية والتسجيل لدى أي هيئات مهنية أو قانونية.
	.17ينبغي أن يتلقى الموظفون تدريبًا مبدئيًا ومتواص ً
ال بصورة مناسبة على
المهام الموكلة إليهم وينبغي أن يتم تطبيق البرامج التدريبية على أن
تتم مراقبة فعالية هذه البرامج بواسطة عمليات تقييم منتظمة لكفاءة

األفراد ،كما يجب أن يتم توثيق التدريب واالحتفاظ بالسجالت التدريبية،
ويتم تدريب الموظفين على معايير الجودة والجوانب القانونية واألخالقية
المتعلقة بأعمالهم.
	.18ينبغي أن تكون لدى الموظفين المعرفة ذات الصلة بعلم األحياء
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المجهرية والنظافة الصحية وينبغي أن يكونوا على وعي دائم بضرورة
تجنب إصابتهم بالتلوث الجرثومي أو إصابة المتبرعين والمتلقين والخاليا
والمباني ،ويجب أن تكون إرشادات النظافة الصحية موجودة في كل قسم
وينبغي أن يتم فهم تلك التعليمات واتباعها من قبل جميع الموظفين.

المعدات والمواد المستخدمة
	.19يجب أن تضمن المنشأة المرخصة توفر المعدات والمواد الالزمة لتنفيذ
األنشطة بصورة فعالة لديها.

	.20يجب أن يتم تصميم كافة المعدات التي يمكن أن تؤثر على الجودة
الحرجة ومعايير السالمة للخاليا والتحقق من صحتها وصيانتها لتتناسب

مع الغرض المقصود منها وللحد من أي خطر يطرأ على المتبرعين أو
المتلقين أو الموظفين وينبغي أن تكون قابلة للتنظيف بصورة فعالة،

ويجب أن يتم التعهد بالقيام بالصيانة والمراقبة والمعايرة بصورة
منتظمة على أن يتم استخدام معيار يمكن اتباعه ،إذا كان متوفرًا.
	.21يجب أن يكون لجميع المعدات المستخدمة في العمليات الحرجة مجموعة
من الشروط التشغيلية (مثل درجة الحرارة ،والرطوبة ،إلخ) ويجب أن تتم
مراقبتها.

	.22يجب أن تتوافر اإلجراءات الخاصة بتشغيل كل قطعة من المعدات
المستخدمة في العمليات الحرجة على أن يتم تفصيل تلك اإلجراءات
التي يتم اتخاذها في حالة حدوث أعطال.

 .23يجب أن يتم توثيق مواصفات الكواشف ذات األهمية والمواد المستخدمة
ويجب أن يتم اختيار الموردين على أساس قدرتهم في تلبية تلك المواصفات،

وينبغي أن تكون لدى المنشأة المرخصة قائمة بالموردين المقبولين لتوريد

الكواشف ذات األهمية والمواد المستخدمة ،وينبغي أن يوفر الموردون
شهادة االمتثال الخاصة بكل شحنة توريد.
	.24يجب أن يتم االحتفاظ بسجالت الجرد ألغراض التعقب ولمنع استخدام
المواد بعد تاريخ انتهاء صالحيتها.

	.25ينبغي أن يتم التحقيق في االنحرافات الواضحة في جودة وأداء المعدات
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والمواد ويجب توثيق النتائج ،وينبغي أن يتم اإلبالغ عن نتائج تلك
التحقيقات واإلجراءات التصحيحية المتخذة حيالها.
	.26يجب أن يتم تسجيل كافة البيانات ذات الصلة للمنتجات والمواد التي
تتصل بالخاليا وضمان تعقبها.

	.27عند استخدام األدوات القابلة إلعادة االستخدام ،يجب أن يتم وضع إجراءات
النظافة المصدقة والتعقيم لضمان إزالة عوامل العدوى.

	.28يجب أن يتم استخدام األجهزة ذات العالمة األوروبية  CEأو استخدام
األجهزة الطبية المعتمدة من إدارة األغذية واألدوية األمريكية ()FDA

كلما كان ذلك ممكنًا ،ويجب أن يتلقى األفراد تدريبًا على استخدام هذه

األجهزة .وفي حال عدم توفر األجهزة ذات العالمة  CEولم تكن متاحة أو
كانت غير مناسبة للعمليات ،يجب أن يتم التعهد بالقيام بالحصول على
التصديق المناسب.

المنشآت والمرافق
	.29يجب أن تكون المرافق صالحة لألنشطة المرخصة ومتوافقة مع متطلبات
الصحة والسالمة مع القيام بتقدير المخاطر المحتملة ،وعندما يتعلق األمر
باألنشطة الحرجة يجب إعطاءها أهمية قصوى.

	.30يجب أن يكون لدى المنشآت المرخص لها سياسات وإجراءات مكتوبة
بشأن صيانة مبانيها ومرافقها بخصوص اآلتي:

أ .مراقبة المداخل.
ب .النظافة والصيانة.
ج .التخلص من النفايات.
د.توفير الخدمات واإلجراءات التي يتم اتخاذها في حالة حدوث حاالت
الطوارىء.
هـ .مراجعة منتظمة وتقييم المخاطر الخاصة بالمرافق.
	.31أينما يتم تعريض الخاليا أو أي وسيط يتصل بها بصورة مباشرة للبيئة
خالل عملية المعالجة بدون وجود عملية تثبيط الجراثيم ،فإنه يتعين
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أن يتم هذا األمر في بيئة عمل مع تعداد للجسيمات الهوائية وتعداد
مستعمرة جراثيم مساوي لتلك الجراثيم الموجودة في الدرجة (أ) على
النحو المحدد في الدليل األوروبي الحالي لممارسات التصنيع الجيدة
والملحق ( )1من التوجيه األوروبي  .2003/94/ECويجب أن تكون البيئة
التجهيزية للخاليا على األقل مساوية لما هو وارد في الدرجة (د) ،ومن

أجل االمتثال لمتطلبات الجسيمات الهوائية الالزمة يجب أن يتم األخذ في

االعتبار القياسات في كل من وقت التشغيل ووقت توقف التشغيل.
	.32ينبغي أن تتم مراقبة تنظيف الغرف وأجهزة تنقية الهواء بصورة روتينية
أثناء التشغيل .وبخصوص مناطق الدرجة (أ) ينبغي أن يتم القيام بمراقبة

الجسيمات طوال فترة المعالجة الحرجة ،وفي حال عدم إمكانية تحقيق
ذلك من الناحية التقنية بسبب طبيعة العمليات ،يجب أن يتم توثيق
األسباب وفي هذه الحالة يجب أن يتم التنفيذ بأسلوب عمليات المحاكاة
وعبوات الوسائط.

	.33يجب أن يتم وضع بروتوكول للنظافة لمعالجة البيئات المحيطة واالمتثال
له لضمان الحد من مخاطر التلوث بين العينات.

	.34يجوز أن يتم قبول بيئة أقل صرامة عما هو منصوص عليه في الفقرة 31

من هذا الفصل في الحاالت اآلتية:

أ .عند تطبيق عملية تثبيط الجراثيم الموجودة والتعقيم النهائي مع
التحقق من صحتهما.
ب.عند التأكد من أن تعرض الخاليا للبيئة من الدرجة (أ) ينتج عنه تأثير
ضار على الخصائص المطلوبة للخلية المعنية.
ج.عند التأكد من أن نقل الخلية بالنسبة للمتلقي ينطوي على مخاطر
أقل بكثير من نقل عدوى بكتيرية أو فطرية إلى المتلقي عما يمكن أن
يتعرض له مع نقل الخاليا.
د.عندما يكون من غير الممكن تقنيًا تنفيذ العملية الالزمة في البيئة
من الدرجة (أ).
	.35في كل حالة يجب أن يتم تحديد البيئة وإثبات أن البيئة التي تم اختيارها
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مناسبة من أجل الحفاظ على الجودة وخصائص السالمة ،مع األخذ في
االعتبار الغرض المقصود ونظام االستخدام والحالة المناعية للمتلقي.
	.36يجب أن يتم توفير المالبس ومعدات الحماية الشخصية والنظافة العامة
في كل اإلدارات ذات الصلة في المنشأة المرخص لها وذلك باإلضافة

المدونة
إلى اتباع تعليمات النظافة العامة وإرشادات المالبس الواقية
ّ

وينبغي أن تكون المالبس الواقية مناسبة لدرجات جودة الهواء المحددة
والتعقيم المالئم.
	.37عندما يتم تخزين الخاليا ،يجب أن يتم تحديد الظروف الالزمة للحفاظ على
خصائص الخاليا المطلوبة وضبط حدود التحمل.

	.38ينبغي أن يتم تعيين مناطق التخزين لتجنب االتصال الكيميائي أو الحد
منه أو التعرض للغالف الجوي أو أي مصادر أخرى محتملة لحدوث العدوى.

	.39يجب أن تكون هناك إجراءات واحتياطات خاصة بحاالت الطوارىء للتعامل
مع أي قصور للمعدات المطلوبة بهدف المحافظة على ظروف التخزين.

	.40يجب أن تفصل وتميز مرافق اتخزين الخاليا التي يتم احتجازها في منطقة
الحجر الصحي عن تلك التي تتم إجازتها وتلك التي يتم رفضها وعند
الضرورة يجب أن تكون هناك قواعد تخزين منفصلة بالنسبة للخاليا

المجمعة وفقا للمعايير الخاصة.
	.41يجب أن تمتد إجراءات التحكم إلى مناطق التعبئة لضمان عدم حدوث أي
أضرار أو التعرض للتلوث أو خلط الخاليا.

	.42يتعين أن يكون للمنشأة المرخص لها سياسة فيما يتعلق بتنظيم
وحدات دم حبل السرة وتشمل كحد أدنى:

أ .وحدات دم حبل السرة الخاصة لالستخدام السريري.
ب .وحدات دم حبل السرة المستخدمة من أجل أنشطة ضمان الجودة.
ج .وحدات دم حبل السرة التي يتم التخلص منها.
	.43يتوجب على المنشأة المرخص لها وجود عقد سنوي للتخلص من
النفايات الطبية مع إحدى الجهات المرخص لها رسميًا من قبل السلطات

الحكومية بنفس اإلمارة.
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الوثائق والسجالت
	.44يجب توفير الوثائق والسجالت كدليل على أن كافة أوجه أنظمة إدارة
الجودة تم تنفيذها بصورة ُمرضية وأن الخاليا تتطابق مع خصائص الجودة
الحرجة التي تم تحديدها.

	.45يجب أن تضمن السجالت أن جميع الخطوات يمكن تتبعها ،بما في ذلك
عملية الترميز أو أهلية المتبرعين أو االستجالب أو االختبار أو المعالجة أو
الحفظ أو التخزين أو النقل أو التوزيع أو التخلص أو االستيراد أو التصدير.

 .46يجب أن تكون الوثائق والسجالت واضحة ومتضمنة معلومات صحيحة.

	.47يجب أن تخضع جميع وثائق الجودة لنظام مراقبة الوثائق مع تحديد
تاريخها ومصدرها والجهة الموافقة عليها بشكل واضح ويجب أن تتم

مراجعة وثائق الجودة (إجراءات التشغيل القياسية وتقييم المخاطر)

بصورة منتظمة على األقل كل سنتين .ويجب أن يضمن نظام مراقبة
الوثائق كذلك أن نسخ الوثائق الحالية هي الوحيدة قيد االستخدام.
 .48يجب أن تتم مراجعة جميع التغييرات التي تطرأ على البيانات في الوثائق

والسجالت ويتم تأريخها واعتمادها وتوثيقها بواسطة الموظفين المناسبين.

	.49يجب أن يتم وصف عملية إدارة السجالت في “إجراءت التشغيل القياسية”.
ويجب أن تضمن إجراءات التشغيل القياسية أن سجالت المتعامل/المريض

وسجالت جميع معايير الجودة للعمليات الحرجة وإجراءاتها يتم االحتفاظ
بها للفترة الزمنية المطلوبة ويجب أن تصف إجراءات التشغيل القياسية
كيفية الوصول إلى السجالت وتحديدها وجمعها وفهرستها وتخزينها

وصيانتها والحفاظ على سريتها وإجراءات إتالفها اآلمن .وينبغي أن يتم
القيام بعمليات التدقيق وعمليات التصديق على قاعدة البيانات لضمان
صحة السجالت.
 .50يجب أن تكون السجالت سهلة القراءة وال يسهل محوها ويجوز أن تكون بخط
اليد أو تنقل إلى نظام آخر يتحقق من صحته ،مثل النظام اإللكتروني.

	.51يجب أن يتم االحتفاظ بجميع السجالت ،بما في ذلك البيانات األولية وذلك
لمدة  30سنة على األقل بعد تاريخ انتهاء الصالحية أو االستخدام السريري

أو التخلص من الخاليا.
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الفصل الرابع
مراقبة العمليات
يتعين أن يكون لدى المنشآت المرخصة سياسات وإجراءات معتمدة تضمن
جودة خدمات دم حبل السرة والخاليا الجذعية مع ضمان تنفيذها بموجب
شروط المراقبة.

موافقات المتبرعين
	.1يجب أن تضمن المنشأة الصحية أن المعلومات الخاصة بالموافقة يتم
تقديمها إلى المتبرع المحتمل قبل القيام بعملية التبرع.

.2

يجب أن تضمن المنشأة الصحية ما يأتي:
أ .أن المعلومات التي يتم تقديمها تكون بواسطة أفراد مدربين وبأسلوب
بسيط من خالل استخدام المصطلحات التي يفهمها المتبرع المحتمل.
ب.أن تغطي المعلومات على األقل غرض وطبيعة التبرع وعواقبه
والمخاطر الخاصة به وأي تحاليل طبية مطلوبة وإجراءات حماية بيانات
المتبرع وسرية المعلومات الطبية والغرض العالجي والفوائد المحتملة
لعملية التبرع والمعلومات الخاصة بالضمانات المطبقة والتي تهدف
إلى حماية المتبرع المحتمل.
ج .أن يتم إبالغ المتبرع المحتمل بأن لديه الحق في استالم نتائج التحاليل
الطبية.
د .يجب أن يتم إبالغ المتبرع المحتمل بضرورة الحصول على موافقته
المسبقة قبل عملية االستجالب.

 .3يجب أخذ موافقة األم على التبرع بدم حبل السرة أثناء فترة الحمل أو بعد
الوالدة مباشرة وذلك لتخزين دم حبل السرة الخاص بطفلها قصد استخدامه

المحتمل في المستقبل ويتم تشجيعها على االتصال بمقدمي الرعاية

الصحية الذين يتولون رعايتها لمساعدتها في اتخاذ القرار.
 .4تكون المنشأة مسؤولة عن توفير المعلومات الوافية إلى األم حتى تتمكن
من اتخاذ قرار صائب ومناسب ،وينبغي أن يتم توفير المعلومات بلغة األم
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إن أمكن وينبغي أن تراجع عملية الموافقة مع االختبارات والفحوصات الالزمة
لتبرع األم والموافقة على االستخدام المحتمل للعينات في المختبر أو البحث
العلمي عندما تكون الخاليا المأخوذة غير مناسبة لالستخدام السريري.

اختيار المتبرع وتقييم حالته وإجراء االختبارات له
معيار االختبار بالنسبة للمتبرعين بالخاليا
	.5يجب أن يكون معيار االختبار بالنسبة للمتبرعين مبنيًا على أساس
تحليل المخاطر المتعلقة باستخدام الخاليا المحددة ويجب أن يتم تحديد

مؤشرات تلك المخاطر عن طريق إجراء االختبار البيولوجي واستعراض

التاريخ الطبي والسلوكي والفحوص الطبية وأي إجراءات أخرى مناسبة.
	.6يجب أن تكون هناك إجراءات موثوقة الختيار المتبرع والتي تنص على
معيار االختيار واالستبعاد والتحليالت التي يتعين أن يتم إجراؤها
والشخص المسؤول عن اختيار المتبرع.

.7

يجب أن يتم إنشاء سجل خاص لكل متبرع لتقييم اإلجراء الذي تم تنفيذه.

تقييم المتبرع الخيفي

	.8يجب أن يجمع ويسجل الشخص المكلف من قبل المنشأة الصحية
المعلومات الطبية والسلوكية ذات الصلة بالمتبرع وفقا لمجموعة
المتطلبات الموضحة في هذا القرار.

	.9يجب أن يتم إجراء المقابالت الشخصية من قبل أحد الموظفين المسجلين
في مجال الرعاية الصحية.

	.10يجب أن تتم مراجعة سجالت المتبرع الكاملة وتقييمها لتوضيح مدى
المالءمة والتوقيع عليها بواسطة أحد الموظفين المسجلين في مجال

الرعاية الصحية.

اعتبارات خاصة من أجل اختيار المتبرع بدم حبل السرة
يجب أن يتم استخدام معايير االختيار العالية من أجل ضمان سالمة
وجودة دم حبل السرة ،ويتضمن ذلك الحصول على الموافقة من المتبرع
باإلضافة إلى أخذ التاريخ الطبي الكامل ،وإجراء الفحص المعملي على دم
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األم بموجب االختبارات المعملية المطلوبة ،ثم عند الوالدة تتم مراجعة
البيانات الخاصة باألم والطفل من أجل بيان العالمات أو األعراض الخاصة
بالعدوى المكتسبة خلق ًيا ،وعوامل الوالدة التي يمكن أن تجعل الطفل
المتبرع والخاليا الجذعية التي تم جمعها معرضة لخطر العدوى.
في حالة التبرع ألحد األخوة واألخوات لغرض طبي ،وكان دم حبل السرة
مخصصًا لالستخدام العائلي فقط ،فإنه يمكن عدم التقيد بنتائج
التحاليل السيرولوجية والفحص اإلكلينيكي لألم وفحص المولود ،وفي
هذه الحالة تقوم المنشأة بإجازة وحدة دم حبل السرة المأخوذة وتحديد
مدى مأمونيتها وكفايتها.

الوثائق الخاصة بالمتبرع
 .11بالنسبة لكل متبرع يجب أن يكون هناك سجل خاص يحتوي على:

أ .تحديد هوية المتبرع (االسم األول واسم العائلة وتاريخ الميالد -إذا كان
األم والطفل مشتركين في التبرع ،كل من االسم وتاريخ الميالد لألم
واسم الطفل وتاريخ ميالده).
ب.العمر والجنس والتاريخ الطبي والسلوكي (يجب أن تكون المعلومات
كافية للسماح بتطبيق معيار االستبعاد ،إذا لزم األمر).

ج .نتائج الفحص الطبي ،عند االقتضاء.
د .دليل يثبت الموافقة ،ويشمل الغرض الذي يجوز أن تستخدم من أجله
الخاليا وأي تعليمات محددة بشأن استخدامها والتخلص منها.
هـ.البيانات السريرية ونتائج االختبارات المعملية ونتائج االختبارات األخرى
التي تم إجراؤها.
و.يجب أن يتم توثيق مدى مالءمة المتبرع بالنسبة للمتلقي الذي تم
اختياره وبالنسبة للتبرعات التي ليست ذات صلة وعندما يكون لدى
المنشأة الحق في الوصول المحدود إلى بيانات المتلقي فإنه يجب أن
يتم تقديم بيانات المتبرع إلى المنشأة التي ستتم فيها الزراعة للتأكد
من مدى المالءمة.
 .12يجب أن يتم االحتفاظ بسجالت المتبرع في أرشيف المنشأة ألغراض التتبع
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الكامل لمدة  30سنة على األقل بعد االستخدام السريري أو التخلص منها،

وحسب الصيغة التي تضمن إمكانية الوصول المستمرة خالل تلك الفترة.

االختبارات المعملية المطلوبة بشأن المتبرعين
	.13يجب أن يجتاز المتبرعون بالخاليا االختبارات المعملية السيرولوجية وفقًا
للضوابط الواردة بالتشريعات المعمول بها في الدولة ،ووفقا لمعايير
 Netcordو FACTو AABBوالتي تتطلب عينة دم من كل تبرع خيفي ليتم
اختبارها بواسطة أداة فحص معتمدة تحمل عالمة إدارة الغذاء واألدوية
األمريكية CE/لفحص المضادات السطحية لاللتهاب الكبدي الوبائي (ب)
وللمضادات الحيوية اللتهاب الكبد الوبائي (ب) والحامض النووي لفيروس
التهاب الكبد الوبائي (ب) والمضادات الحيوية لفيروس التهاب الكبد
الوبائي (ج) والحامض النووي الريبي لفيروس التهاب الكبد الوبائي (ج)
والمضادات الحيوية لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة 2/1 -

والحامض النووي الريبي لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة

وفيروس النسيج الليمفاوي البشري تي  2/1 -واالختبار المعملي لمرض

الزهري وفصيلة الدم  ABO/Rhوفئة المستضدات الكرية البشرية (1أ &

ب) والفئة  2من المستضدات الكرية البشرية (.)DRB1

ويتم أيضا إجراء فحوصات سيرولوجية على فيروس ( )CMVوفيروس
هيربيس ( )Herpesبشكل روتيني للمتبرعين بدم حبل السرة والخاليا
الجذعية ،ويمكن إجراء بعض الفحوصات األخرى بحسب الحاجة مثل
الفحوصات لمرض المالريا والشاغاس وفيروس غرب النيل ،وينبغي أن
يتم إجراء اختبار جيني للكشف عن اعتالل الهيموجلوبين قبل استخدام
خاليا الدم ،وال ينبغي أن يتم توزيع أو استخدام العينات ما لم تكن نتائج
االختبارات المذكورة أعاله سلبية وغير متفاعلة.
 .14المنشأة المرخصة هي المسؤولة عن ضمان إتمام إجراء االختبارات اإلضافية
المطلوبة بحسب الضوابط الواردة بالتشريعات المعمول بها في الدولة.

 .15في حالة تخزين دم حبل السرة لفترات طويلة ،يجب أن يتم تكرار أخذ العينة
واختبارها من جديد بعد فاصل زمني مدته  180يوم أو يجب أن يتم اختبار

عينة التبرع بصورة إضافية باستخدام اختبار الحمض النووي (.)NAT
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	.16في حالة استيراد دم حبل السرة المخزن المطابق من أجل االستخدام
الخيفي لعالج الحاالت المستعصية ،فإنه يجب أن يتم إجراء اختبار إضافي

للحمض النووي ( )NATمن عينة تبرع األم األصلية أو عينة دم حبل السرة
غير المعالجة إذا أمكن ذلك.

	.17يجب أن يتم وضع عالمة على أي عينة دم مأخوذة لالختبار بصورة دقيقة
لضمان عملية التعرف على المتبرع ويجب أن تتضمن قيد الوقت والمكان
الذين تم فيهما الحصول على العينة.

متبرع الخاليا الذاتي
	.18إذا تم تخزين الخاليا أو إجراء مزرعة مخبرية لها ،يجب أن يط ّبق نفس الحد
األدنى من مجموعة متطلبات االختبارات البيولوجية مثل التي تط ّبق

على المتبرع الخيفي ،ويجوز أن يتم تخزين الخاليا التي تم اختبارها وكانت

نتيجتها إيجابية واستخدامها في حاالت الزراعة الذاتية للخاليا الجذعية
التي يمكن أن توفر عالجًا أو شفاء محتم ً
ال لألمراض التي تهدد الحياة
وفقًا لتقدير الطبيب المعالج أو الطبيب الذي يقوم بالزراعة ،وفي مثل
هذه الحاالت ال تمنع نتائج االختبار اإليجابية للخاليا أو أي منتج مشتق منها
من أن يتم تخزينها ومعالجتها وإعادة زراعتها ،بشرط أن تتيح المنشأة
تخزينها وعزلها بصورة مناسبة لضمان عدم التعرض ألي مخاطر النتقال
التلوث مع عمليات أخرى.

إجراءات استجالب الخاليا
 .19يجب أن يتم تنفيذ عملية استجالب الخاليا البشرية من خالل موظفين
مسجلين في مجال الرعاية الصحية ،ممن تتوفر لديهم الخبرة الالزمة للقيام

بإجراءات االستجالب ،ويستدل على ذلك سواء من خالل مسؤولياتهم

الوظيفية العامة أو من خالل استكمالهم لبرنامج التدريب الموثق.
	.20يجب أن تكون لدى المنشأة المرخصة اتفاقيات مكتوبة مع الموظفين أو
الفرق السريرية المسؤولة عن استجالب الخاليا ،ما لم يتم توظيفهم من
خالل نفس المنشأة ،لتحديد:

أ .أنواع الخاليا و/أو عينات االختبار التي سيتم استجالبها.
ب .البروتوكوالت التي سيتم اتباعها.
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	.21يجب أن تكون هناك «إجراءات تشغيل قياسية» ( )SOPلضمان أن يقوم
الشخص المكلف من قبل المنشأة الصحية ،قبل استجالب الخاليا،

بالتحقق مما يأتي وتسجيله:

أ .الموافقة الخاصة باالستجالب.
ب .كيفية التعرف على المتبرع.
وإن أمكن تتبع اإلجراءات اآلتية:
أ .إجراء التقييم الخاص بمعيار االختيار للمتبرعين.
ب .إجراء التقييم الخاص باالختبارات المعملية المطلوبة على النحو
المذكور سابقًا.
	.22يجب أن تحدد «إجراءات التشغيل القياسية» اإلجراءات الخاصة بالعمليات
اآلتية:

أ .االستجالب.
ب .التعبئة والتغليف.
ج .وضع عالمة على العبوة.
د .نقل الخاليا.
هـ .نقل عينات الخاليا إلى معامل االختبار.
و .اإلبالغ عن المضاعفات و/أو ردود الفعل السلبية الخطيرة.
	.23يجب أن تكون إجراءات االستجالب مناسبة فيما يتعلق بنوع الخاليا المتبرع

بها ،ويجب أن تحمي خصائص الخاليا المطلوبة الستخدامها اإلكلينيكي.

تحد إجراءات االستجالب من مخاطر تلوث الخاليا الميكروبيولوجي
 .24يجب أن ّ
أو غيره ،وتشمل المخاطر التي تتعرض إليها الخاليا من خالل المصدر،

وخصوصًا في الحاالت التي ال يمكن فيها تعقيم الخاليا الحقًا .ويجب أن
تتبع السياسات واإلجراءات المعمول بها للحد من مخاطر تلوث الخاليا
التي يمكن أن يكون مصدرها الموظفون الصحيون الذين من الممكن أن
يكونوا مصابين بأمراض معدية.

 .25يجب أن يتم تقييم المخاطر في المنشآت التي يتم منها استجالب العينات،
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على أن يكون التقييم موثقًا ضد المخاطر فيما يتعلق بمخاطر التلوث
والصحة والسالمة من قبل القائم بعملية االستجالب لكل مرحلة من مراحله.
	.26يجب أن تتم عملية االستجالب في بيئة تضمن صحة وسالمة وخصوصية
الخاليا.

	.27يجب أن يتم تسجيل ومراجعة أي أحداث سلبية تقع خالل عملية
االستجالب والتي قد تؤدي إلى أضرار لدى المتبرع الحي ويجب أن تدرس
نتائج التحقيق لتحديد السبب.

ّ
المعقمة فقط من أجل استجالب
	.28يجب أن يتم استخدام األدوات واألجهزة
الخاليا ويجب أن تتوافق المواد والمعدات مع األسس المنصوص عليها

في قسم المعدات.

سجالت االستجالب
ُعد المنشأة الصحية التي تقوم بتنفيذ عملية االستجالب تقرير
	.29يجب أن ت ّ
االستجالب ويجب أن يتضمن هذا التقرير ،على األقل ،ما يأتي:
أ .تحديد اسم وعنوان المنشأة المستلمة للخاليا.
ب .بيانات هوية المتبرع (وتشمل كيفية التعرف على المتبرع).
ج .وصف وتحديد الخاليا التي تم استجالبها (وتشمل العينات لالختبار).
د .تحديد الشخص المسؤول عن االستجالب بما في ذلك توقيعه.
هـ.تاريخ ووقت ومكان االستجالب واإلجراء المستخدم ،ويشمل أي حوادث
قد وقعت.
و.الظروف البيئية في منشأة االستجالب وتشمل وصف البيئة حيث تمت
عملية االستجالب وتقييم المخاطر وذلك لتحديد مدى مالءمة أماكن
االستجالب.
ز .أرقام التعريف الخاصة بالكواشف ومحاليل النقل المستخدمة.
	.30يجب أن تتم معالجة كافة السجالت وفقا للمبادىء المنصوص عليها
في إطار الوثائق والسجالت ويجب أن يتم االحتفاظ بسجالت المتبرع على

النحو المنصوص عليه.
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	.31يجب أن يتم تخصيص رمز تعريفي وحيد للمتبرع والخاليا المتبرع بها
أثناء عملية االستجالب على أن يتم االحتفاظ بسجل الرموز وذلك لضمان

تحديد المتبرع وتعقب كافة المواد المتبرع بها.

استالم المنشأة للخاليا
	.32يجب أن تضمن المنشأة المرخصة للتعامل مع خاليا دم حبل السرة
والخاليا الجذعية أن الخاليا البشرية يتم التعرف عليها بصورة صحيحة
تحدد كل إرسالية أو دفعة من الخاليا الرمز
في كافة األوقات ،ويجب أن
ّ
التعريفي لضمان التعقب ،وتكون المنشأة موافقة على استخدام هذا

الرمز.
	.33يجب أن يكون لدى المنشأة المرخصة إيصال استالم بإجراءات التشغيل
القياسية للخاليا ،ويجب أن يتم توثيق عملية الوصول إلى المنشأة ،وضمان
إجراءات االستالم بأن يتم التحقق من صحة اإلرسالية مقابل المواصفات
ومتطلبات وضع العالمات المذكورة أعاله.
 .34ينبغي على المستلم أن يتحقق من صحة وتسجيل ما يأتي:

أ .استالم الخاليا الصحيحة ووجود العالمات المناسبة عليها.
ب.الوقت المستغرق في عملية النقل ،ويشمل أي تجاوز للحد األقصى
المسموح به في وقت النقل (وقت النقل هو عبارة عن الوقت
الكامل المستغرق في حاوية الشحن وتشمل مرحلة االستالم في
المستشفى).
ج .أن عملية التعبئة والتغليف سليمة.
د .التوافق مع المتطلبات أو المعايير الفنية لضمان الحفاظ على الجودة.
هـ .توافق عينات الدم التي سيتم اختبارها مع متطلبات النقل ووضع
العالمات.

	.35يجب أن يتم تسجيل ومتابعة االنحرافات ،ويجب أن يتم وضع الخاليا في
الحجر الصحي حتى يتم التحقق من سالمتها ،إلى جانب الوثائق المرتبطة

بها والتي تتوافق مع المتطلبات.

 .36تشمل البيانات التي يجب أن يتم تسجيلها في المنشأة اآلتي:

86

موسوعة التشريعات الصحية

أ .وثائق المتبرع :وتشمل وثائق الموافقات/التفويض.
ب .سجل االستجالب.
ّ
الموثقة لتقييم المتبرع في
ج.بالنسبة للمتبرعين الخيفيين ،النتائج
ضوء معيار االختبار.
ّ
الموثقة إلدارة اإلرساليات غير المتطابقة
 .37يجب أن تكون لدى المنشأة اإلجراءات
والفصل بينها ،أو نتائج االختبار غير المكتملة ،لضمان عدم وجود أي مخاطر
من تلوث الخاليا األخرى التي تتم معالجتها أو حفظها أو تخزينها.

	.38ينبغي أن تقوم المنشآت بتنفيذ تقييم المخاطر المو ّثق لتحديد مصير
الخاليا التي ال تتطابق مع المواصفات المطلوبة وينبغي أن يحتوي هذا
التقييم على ما يبرر مواصلة معالجة أو تخزين الخاليا غير المتطابقة.

معالجة الخاليا
	.39يجب أن يتم القيام بنشاط المعالجة في سياق نظام إدارة الجودة
المناسب والمعايير الحاسمة الالزمة ليتم تحديدها ووصفها بالتفصيل.

	.40يجب أن يتم التعرف على خطوات المعالجة الحرجة والتحقق من
صالحيتها وذلك للحد من الخاليا غير الفعالة أو الضارة للمتلقي ويجوز أن

بناء على دراسات أجرتها المنشأة ذاتها ،أو من
يتم إجراء عملية التحقق
ً

خالل البيانات المنشورة أو من خالل تقييم األثر الرجعي لنتائج الدراسات
السريرية على الخاليا المستلمة.
	.41يتعين أن يتم إثبات أن عملية التحقق يمكن أن يتم تنفيذها باستمرار
وبصورة فعالة في بيئة المنشأة من خالل الموظفين.

	.42يجب أن يتم توثيق خطوات المعالجة وطريقة التحقق من صحتها في
إجراءات التشغيل القياسية ويجب أن يضمن المدير الطبي ذلك .كما يجب

أن تخضع خطوات المعالجة لتقييم سريري منتظم لضمان استمرارها
في تحقيق النتائج المرجوة منها.

	.43عند تطبيق إجراء التثبيط الجرثومي للخاليا ،يجب أن يتم تحديده وتوثيقه
والتحقق من صحته.

	.44قبل تنفيذ أي تغيير ملحوظ في عملية المعالجة ،يجب أن يتم التحقق من
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صحة وتوثيق عملية التعديل وينبغي أن تكون هناك مراجعة وتقييم
منتظم للتأثيرات المتراكمة للتغييرات الطفيفة بالنسبة لطريقة
المعالجة ويجب أن تضمن اإلجراءات الخاصة بالتخلص من الخاليا المهملة
عدم تلوث المنتجات األخرى وبيئة المعالجة أو األفراد.

تخزين وإجازة الخاليا
	.45يجب أن يتم تحديد الحد األقصى لزمن التخزين الخاص بالخاليا حيث يمكن
أن يتم التخزين في إطار ظروف ودرجات حرارة مختلفة.

	.46يجب تمييز النظام الخاص بتحديد الخاليا عبر أي مرحلة من مراحل
المعالجة في المنشأة بصورة واضحة وذلك للخاليا المجازة عن الخاليا غير

المجازة أو الموجودة بالحجر الصحي أو المهملة.

	.47يجب أن تكون هناك إجراءات تشغيل قياسية توضح تفاصيل الظروف
والمسؤوليات واإلجراءات الخاصة بإجازة الخاليا من أجل التوزيع وفقا لتلك

التوجهات.

.48يجب أن تثبت السجالت أنه قبل إجازة الخاليا يتم التأكد من توافقها مع
المواصفات المناسبة ،وبشكل خاص مع جميع نماذج الموافقة والسجالت

الطبية ذات الصلة ونتائج االختبار التي تم التحقق من صحتها وفقًا لإلجراء
المكتوب بواسطة شخص مكلف بهذه المهمة.

.49يجب أن يتم إجراء تقييم موثق ومعتمد للمخاطر من قبل المنشأة
المرخصة لتحديد مصير جميع الخاليا المخزّنة عقب اختيار وتحديد المتبرع
الجديد أو معيار اختبار معدل أو أي خطوات معالجة معدلة بصورة ملحوظة

والتي تعزز عملية السالمة والجودة.
.50يجب أن يتم تنفيذ جميع عمليات التخزين في إطار الظروف الخاضعة
للرقابة.

نقل الخاليا
 .51يجب أن يتم تنفيذ عملية نقل الخاليا وفقًا للمعايير الدولية وبموجب
الشروط التي تضمن سالمتها وجودتها في جميع األوقات ويجب أن يتم

تحديد ظروف النقل وتشمل درجة الحرارة والمدة القصوى للنقل.
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	52يجب أن تكون حاوية الشحن مناسبة لنقل المواد البيولوجية وأن تكون
قادرة على الحفاظ على الخاليا في الظروف المحددة من أجل سالمتها

تحد عملية التعبئة والتغليف من مخاطر التلوث
وجودتها .ويجب أن
ّ
وأن تكون قادرة على الحفاظ على الخاليا في درجة الحرارة المع ّينة للحد
األقصى لزمن النقل الذي تم تحديده ،كما يجب أن تحمي عملية التعبئة
والتغليف تلك العمليات الخاصة بمعالجة ونقل الخاليا من المخاطر
البيولوجية المحتملة ،ويجب أن يتم التحقق من صحة جميع الحاويات
والعبوات لالستخدام المقصودة منها.
	.53ينبغي أن يتم اتباع الدليل المعمول به في الدولة لنقل العينات
البيولوجية بخصوص شحن العينات البيولوجية.

عملية االستعادة
	.54يجب أن تضمن كل منشأة تطبيق اإلجراءات الدقيقة والسريعة والتي
يمكن التحقق منها والتي تمكنها من استعادة أي منتج (على سبيل

المثال عقب اكتشاف حدث أو رد فعل سلبي).
	.55يجب أن يكون هناك موظفون مكلفون لدى المنشأة لتقييم الحاجة فيما
يتعلق باالستعادة والقيام بتنسيق اإلجراءات الالزمة في هذا الشأن.

	.56يجب أن تتضمن إجراءات االستعادة وصف المسؤوليات واإلجراءات التي
يتم اتخاذها متضمنًا إخطارًا إلى الجهات الصحية في الدولة.

األحداث أو المضاعفات وردود الفعل العكسية الخطيرة
	.57يتعين أن يكون للمنشأة المرخصة نظام قابل للتطبيق من أجل القيام
باإلبالغ والتحقيق وتسجيل المعلومات بخصوص األحداث وردود األفعال
العكسية الخطيرة والتي يجوز أن تؤثر على جودة وسالمة الخاليا.
	.58يجب أن يكون هناك موظفون مكلفون لدى المنشأة للقيام بالتقييم
والتحقيق واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

 .59يجب أن تحتوي اإلجراءات الضرورية إخطارًا إلى الجهات الصحية في الدولة.
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إجراءات أخذ العينات من دم حبل السرة والمعالجة والتخزين
أخذ عينة من دم حبل السرة:
يتم تصميم بروتوكوالت خاصة ألخذ عينة من دم حبل السرة لتجنب التداخل
مع عملية الوالدة والحفاظ على التعقيم وأخذ الحد األدنى من حجم العينة
متمثلة في عدد وحدات الخاليا الجذعية المكونة للدم التي تم أخذها كعينات
في وحدة دم حبل السرة وال ينبغي أبدًا أن تعرض عملية أخذ عينة دم حبل
السرة سالمة األمهات أو األطفال للخطر خالل عملية الوالدة ،وال ينبغي تبديل
إجراءات الوالدة المناسبة من أجل أخذ عينة دم حبل السرة .وتجدر اإلشارة إلى
أن ربط حبل السرة بصورة متأخرة يعمل على تحسين مخزون الحديد للطفل،
ولكنه يؤثر سل ًبا على حجم وكمية الخاليا من وحدات دم حبل السرة المأخوذة
في العينة بحيث أنه إذا تم التخطيط ألخذ عينة دم من حبل السرة فأنه يجب
تجنب ربط حبل السرة بصورة متأخرة.
ويجوز أن يتم أخذ عينة دم حبل السرة سواء قبل إتمام عملية الوالدة وذلك
«داخل الرحم» أو في أعقاب إطالق المشيمة «خارج الرحم» وفيما يلي وصف
ألمثلة ألنواع إجراءات جمع عينات الدم:
جمع العينة من خارج الرحم :عقب إطالق المشيمة ،يتم أخذها على الفور
إلى غرفة جمع العينات وتعليقها على حامل جمع العينات ويتم تطهير حبل
السرة الذي تم ربطه بمحلول مطهر .ويتم إدخال إبرة قياس رقم  16متصلة
بكيس جمع عينة دم حبل السرة تحتوي على محلول مضاد للتخثر في الوريد
السري في الموقع الذي تم تطهيره ويتم السماح للدم بالتصريف إلى كيس

الجمع ،ويتم القيام بجمع العينة خارج الرحم عن طريق فنيين مدربين.
جمع العينة داخل الرحم :عقب الوالدة ،يتم ربط حبل السرة وقطعه باألسلوب
المعتاد .قبل إطالق المشيمة يتم تطهير من أربعة إلى ثمانية بوصات من
حبل السرة بمحلول مطهر ثم يتم إدخال إبرة قياس رقم  16متصلة بكيس

لجمع عينة دم حبل السرة يحتوي على محلول مضاد للتخثر في الوريد السري
في الموقع الذي تم تطهيره ويتم السماح للدم بالتصريف إلى كيس الجمع،
ويمكن أن يتم القيام بجمع عينة الدم داخل الرحم من خالل طبيب الوالدة
أثناء عملية الوالدة الطبيعية أو القيصرية.
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في حال دخول اإلبرة مجددًا ،يجب أن يتم تطهير موقع اإلدخال الجديد قبل
اإلدخال بصورة تامة .وبشكل عام يفضل جمع عينة الدم من خارج الرحم ألن
ذلك أسهل من الناحية الفنية وأكثر أمنا بدون المساس بحجم العينة أو
التعقيم ،وال ينبغي تبديل إجراءات الوالدة المناسبة من أجل عملية أخذ عينة
دم حبل السرة أو ربط حبل السرة.
سواء تم جمع العينة داخل الرحم أو خارج الرحم ،وعندما يتم جمع عينة
الدم المتبقية ،يتوقف التدفق ويظهر حبل السرة خال ًيا وفي الغالب يكون
لونه أبيض وهذا يحدث غالبا بعد دقيقتين ألى أربعة دقائق على األقل ،وفي
هذه المرحلة يتم تعليق األنبوب بين اإلبرة وكيس الدم وتتم إزالة اإلبرة من
حبل السرة وقطعه من جهة األنبوب ويتم ختم الكيس ووضع عالمة عليه.
ومن الناحية القياسية يتم جمع من  40إلى  60مل من الدم (باإلضافة إلى

مضاد التخثر) ويجب أال يقل حجم الدم المأخوذ عن  40مل حتى يحتوي على

عدد كاف من الخاليا التي تسمح باستخدامه الحقًا ويتم تخزين دم حبل السرة
في درجة حرارة الغرفة من أجل الحفاظ على سالمة الخلية حتى يتم شحنها أو
نقلها إلى معمل المعالجة.
دراسات المتابعة :يتم الحصول على عينة الدم من األم في غضون سبعة أيام
من جمع عينة دم حبل السرة لفحص العدوى التي يمكن أن يتم انتقالها إلى
الطفل .وبشكل عام يحتوي هذا الفحص على اختبار لنوع مستضاد الكريات
البيضاء البشرية لألم ومرض نقص المناعة المكتسبة (األجسام المضادة
وتفاعل سلسلة من البوليميرات) والتهاب الكبد الوبائي (ج) والتهاب الكبد
الوبائي (ب) (والمستضد السطحي والمستضد األساسي وتفاعل سلسلة
من البوليميرات) وفيروس النسيج الليمفاوي البشري تي وفيروس النسيج
الليمفاوي ت ي  2/1وقياس التراص الدموي اللولبي الشاحب (Treponema pa l

 )lidum hemagglutination testوفيروس غرب النيل والفيروس المضخم للخاليا

 ،IgG CMVكما يجوز بحسب الحاجة القيام باالختبار بشأن اإلصابة بالمالريا
ومرض الشاغاس.
ويجوز أخذ مسحة من لعاب المولود من أجل فحص وجود الفيروس
المضخم لخاليا  ،CMVفي حين يتطلب البعض فحص متابعة في عمر ستة
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أشهر لتحديد العوامل ذات الصلة مثل التغير السيرولوجي والتاريخ المرضي
لما بعد والدة الطفل أو وجود مرض وراثي من الممكن انتقاله ،ويمكن أن
تؤدي تلك الظروف إلى التخلي عن عينة دم حبل السرة المخزّنة أو استخدامها
ألغراض البحث.

أهمية حجم العينة:
يفضل استخدام الوحدات األكبر مع أعداد أكبر من الخاليا األنوية  NTCبقيمة
 NTC 109 × 1لكل وحدة حيث أن نتائج الزراعة تتأثر بصورة ملحوظة بعدد

المكونة للدم الموجودة في وحدة دم حبل السرة التي تم
الخاليا الجذعية
ّ
قياسها من خالل العدد اإلجمالي للخاليا األنوية ( )NTCأو عدد الخاليا الجذعية
 CD34+حيث أن حجم جمع العينة يرتبط بكل من ( )NTCوعدد الخاليا الجذعية
الحالية  CD34+علمًا بأنه ليس من المعروف ما إذا كان حجم دم حبل السرة
المجمع أو العدد اإلجمالي للخاليا األنوية أو عدد الخاليا الجذعية  CD34+يتغير
ّ

بصورة ملحوظة باختالف طريقة الوالدة.

عملية المعالجة والحفظ :بعد جمع العينة ينبغي أن يتم اختبار وحدات دم
حبل السرة ومعالجتها وتخزينها من أجل االستخدام المستقبلي في غضون
 48ساعة من جمع العينة .وينبغي أن تتضمن الخصائص الكاملة لوحدة دم
حبل السرة على المقاييس التالية:

.1حجم ووزن الوحدة وإجمالي تعداد الخاليا األنوية مع الفارق ،باإلضافة إلى
تقييم محتمل لمكونات الدم الخاصة بالوحدة بعد المعالجة (على سبيل

تكون تعداد الوحدة).
المثال ،تعداد خاليا  CD34+أو المستعمرة التي
ّ

.2فصيلة الدم  ABO/Rhومستضد الكريات البيضاء البشرية الفئة ( 1أ ،ب)
والنسخ المتنوعة من الفئة .)DRB1( 2

.3اختبار التهاب الكبد الوبائي (ب) والتهاب الكبد الوبائي (ج) وفيروس

نقص المناعة المكتسبة  1و 2وفيروس نقص المناعة المكتسبة P24
ومرض الزهري والفيروس المضخم للخاليا  CMVوالمزرعة البكتيرية.

.4فحص الهيموجلوبين لبيان وجود اعتالل الهيموجلوبين في العينة
المتبرع بها.
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.5يجوز أن يتم تخزين الخاليا أحادية الخلية والبالزما والحمض النووي من
وحدة دم حبل السرة في قسم منفصل من الوحدة الرئيسية الختبارها

للعدوى و/أو لألمراض الوراثية.

يمكن أن تخزن وحدات دم حبل السرة بمعالجة قليلة أو بدون معالجة أو
بإزالة غالبية البالزما وخاليا الدم الحمراء من أجل تخزين الوحدات في حجم
تفضل الوحدات المعالجة وهذا هو السبب الرئيسي في
أصغر ،وبصفة عامة
ّ
أن عينات دم حبل السرة والتي لم يتح لها أن تزال خاليا الدم الحمراء منها
تتطلب الغسيل قبل الشروع في استخدامها إلزالة ترسبات الخاليا الحمراء
والهيموجلوبين الحر الذي يجوز أن يسبب تفاعالت كبيرة .باإلضافة إلى ذلك،
تحتوي وحدات دم حبل السرة غير المعالجة عادة على المزيد من ثنائي ميثيل
سلفوكسيد ،والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاعالت الحساسية .وكلما أمكن،
ينبغي أن يتم جمع نتاج االنقسام ،وبعد أن يتم استكمال االختبار والمعالجة
يتم االحتفاظ بالخاليا الجذعية المكونة للدم عن طريق تخزين كل وحدة إما
في سائل أو غاز النيتروجين في مرحلة البخار للحفاظ على سالمتها.
ويمكن أن يتم إجراء المعالجة والتخزين بصورة ناجحة في مواقع بعيدة
وفي هذه الحالة تعتبر إجراءات الشحن السليمة ضرورية حتى تتم معالجة
وتخزين الوحدات في غضون  48ساعة.

العمر االفتراضي للوحدات:

ليس هناك أي عمر افتراضي مقبول لوحدات دم حبل السرة ،وعمر الوحدة
المخزنة ال يؤثر عادة على اختيار الوحدة ومع ذلك تفضل الوحدات المجمعة
مؤخرًا بسبب التغييرات في المعايير الخاصة بجمع العينة ومعالجتها
وتخزينها بمرور الوقت.
إجازة الوحدات من أجل الزراعة :تبحث مراكزالزراعة في قواعد البيانات العامة
لتحديد موقع المتبرعين ووحدات دم حبل السرة التي تعتبر مناسبة للمرضى
الذين هم بحاجة إلى إجراء الزراعة .وإذا تم تحديد عينة دم حبل السرة المناسبة
قدما لعملية الزراعة ،يتم إرسال الوحدة إلى مركز
وتم اتخاذ قرار للمضي
ً
الزراعة في حالة الحفظ بالتبريد الخاصة بها وإذابتها وضخّ ها إلى المتلقي
وفقً ا للبروتوكوالت الموحدة القياس.
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الخـاتمــة
بحمد اهلل وتوفيقه تم اإلص��دار الثاني لموسوعة التشريعات الصحية
لدائرة الصحة  -أبوظبي ليتم إطالقها في العام .2020
أصالة عن نفسي وعن كافة أعضاء فريق العمل في مشروع الموسوعة
التشريعية الصحية ،أتوجه بالشكر على الثقة الغالية التي أوالها معالي
رئيس دائرة الصحة  -أبوظبي ،واهتمام ومتابعة سعادة وكيل الدائرة،
بتقديم كافة سبل الدعم والتحفيز على مدار مراحل العمل وحتى اإلصدار
الثاني للموسوعة.
أثمن جهود زمالئي فريق العمل للجهود المميزة والعمل الدؤوب
كما ّ
كي يرى هذا العمل الموسوعي النور في إصداره الحالي.
ختامًا ،نتطلع إلى العمل سويًا مع الشركاء نحو المزيد من المبادرات
التي تحقق رؤي��ة ال��دائ��رة ال��واع��دة في أن تصبح إم��ارة أبوظبي «مجتمع
معافى يتمتع بحياة صحية وسليمة» عبر تقديم منظومة خدمات ورعاية
صحية متميزة ومستدامة تحقق رفاهية وسعادة المجتمع.
المستشار /مشعل أحمد الهاملي
مدير دائرة الشؤون القانونية
أبوظبي  -يوليو 2020
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الفهرس
عنوان التشريع

م
مقدمة

صفحة
9

1

قانون اتحادي رقم ( )7لسنة  2019في شأن المساعدة
الطبية على اإلنجاب.

11

2

قرار مجلس الوزراء رقم ( )36لسنة  2009بالالئحة التنفيذية
للقانون االتحادي رقم ( )11لسنة  2008في شأن ترخيص
مراكز اإلخصاب بالدولة.

25

3

قرار مجلس الوزراء رقم ( )6لسنة  2020في شأن اعتماد
ضوابط عمل مراكز تخزين دم حبل السرة والخاليا الجذعية

58

الخاتمــة

94

95

إعداد وإخراج

Tel. : +971 50 266 4646 - Abu Dhabi - U. A. E.
E-mail: projects@cmiexcellence.com
Website: www.cmiexcellence.com

طبع لدى
Tel. : +971 2 4483266 - Abu Dhabi - U. A. E.
E-mail: sales@futurepp.com

اﺻﺪار اﻟﺜﺎﻧﻲ 2020

