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قانون احتادي رقم  11ل�سنة 2008
يف �ش�أن ترخي�ص مراكز الإخ�صاب بالدولة
نحن خليفة بن زايد �آل نهيان  ،رئي�س دولة الإمارات العربية
املتحدة ،
 بعد الإطالع على الد�ستور ، وعلى القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  ، 1972ب�ش�أن اخت�صا�صاتالوزارات و�صالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له ،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1975يف �ش�أن مزاولة مهنة الطبالب�شري والقوانني املعدلة له ،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة  1984يف �ش�أن مزاولة غريالأطباء وال�صيادلة لبع�ض املهن الطبية ،
 وعلى قانون املعامالت املدنية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة 1985والقوانني املعدلة له ،
 وعلى قانون العقوبات ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة 1987والقوانني املعدلة له ،
 وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ()35�صفحة 2 -

كتاب  :7ت�شريعات الإخ�صاب

ل�سنة  1992والقوانني املعدلة له ،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  1996يف �ش�أن املن�ش�آت ال�صحيةاخلا�صة ،
 وعلى القانون االحتادي رقم (  ) 21ل�سنة  2001يف �ش�أن اخلدمة املدنيةيف احلكومة االحتادية والقوانني املعدلة له ،
 وبناء على ما عر�ضه وزير ال�صحة  ،وموافقة جمل�س الوزراء واملجل�سالوطني االحتادي  ،وت�صديق املجل�س الأعلى لالحتاد ،
�أ�صدرنا القانون الآتي :

املادة (  : )1
يف تطبيق �أحكام هذا القانون يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة
قرين كل منها ما مل يق�ض �سياق الن�ص بغري ذلك :
 :دولة االمارات العربية املتحدة .
		
الدولة
 :وزارة ال�صحة .
		
الوزارة
اجلهة ال�صحية  :وزارة ال�صحة  ،و�أية جهات �أخرى تعنى بال�ش�ؤون 		
ال�صحية يف الإمارات .
		
 :وزير ال�صحة .
		
الوزير
 :جلنة الإ�شراف والرقابة على مراكز الإخ�صاب .
		
اللجنة
 :مركز الإخ�صاب الذي يتم فيه �إجراء تقنيات امل�ساعدة
		
املركز
�صفحة 3 -
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على الإجناب والتي ت�شتمل على جميع التدخالت
		
ال�سريرية والبيولوجية بهدف امل�ساعدة على
		
احلمل بدون ات�صال طبيعي .
		
تقنيات امل�ساعدة  :الو�سائل الطبية التي ت�ساعد على احلمل والإجناب
بدون �إت�صال طبيعي .
على الإجناب

		

املادة (: )2
ت�سري �أحكام هذا القانون على مراكز الإخ�صاب العاملة يف الدولة والتي
تطلب الرتخي�ص للعمل يف الدولة .

املادة (  : )3
�أ  -ت�شكل بقرار من جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح الوزير جلنة فنية تتوىل
الإ�شراف والرقابة على مراكز الإخ�صاب بالدولة وتتبع الوزارة على �أن يراعى
يف ت�شكيلها �أن ت�ضم عنا�صر فنية و�شرعية وقانونية  ،وحتدد الالئحة التنفيذية
كيفية ت�شكيلها و�إجراءات العمل بها .
ب  -يكون مقر اللجنة يف وزارة ال�صحة .
ج  -حتدد مكاف�أة رئي�س و�أع�ضاء جلنة الإ�شراف والرقابة على مراكز
الإخ�صاب بقرار من جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح الوزير .
د  -مدة الع�ضوية يف اللجنة ثالث �سنوات قابلة للتجديد .
هـ  -تعتمد تو�صيات اللجنة من الوزير  ،ويجوز التظلم منها بعري�ضة تقدم �إىل
الوزير خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إخطار �صاحب ال�ش�أن بها  ،ويتعني
البت يف التظلم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تقدميه  ،وللمت�ضرر
�صفحة 4 -
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اللجوء للق�ضاء خالل ثالثني يوما من تاريخ �إخطاره برف�ض تظلمه �أو من
تاريخ انتهاء املدة املقررة للبت يف التظلم .

املادة (: )4
تخت�ص جلنة الإ�شراف والرقابة على مراكز الإخ�صاب مبا يلي :
 - 1التو�صية مبنح الرتخي�ص لوحدات الإخ�صاب والأجنة وعالج العقم
وحتديد م�ستوى ن�شاطها وذلك بعد الت�أكد من ا�ستيفاء �شروط الرتخي�ص
 - 2درا�سة طرق وو�سائل الإخ�صاب والأجنة وعالج العقم وحتديد �شروطها
و�إقرارها على �أن ي�صدر بها قرار من جمل�س الوزراء طبقا لهذا القانون .
 - 3ت�شكيل جلنة فنية للت�أكد من ا�ستيفاء �شروط الرتخي�ص ودرا�سة
التقارير وال�شكاوى والقيام ب�أعمال الرقابة على مراكز الإخ�صاب و�أي
مو�ضوع تراه جلنة الإ�شراف وحتدد مكاف�أة هذه اللجان الفنية من قبل وزير
ال�صحة .
� - 4أية مهام �أخرى ت�سند �إليها مبوجب هذا القانون والئحته التنفيذية �أو
بقرار من جمل�س الوزراء .
وللجنة اال�ستعانة مبن تراه من اخلرباء �أو اجلمعيات �أو املراكز العلمية �أو
الهيئات املتخ�ص�صة لإبداء امل�شورة الالزمة يف املو�ضوعات املعرو�ضة عليها .

املادة (  : )5
ال يجوز لأي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري �إن�شاء �أو ت�شغيل �أو �إدارة اي مركز
داخل الدولة �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من الوزارة وفقا لل�شروط

�صفحة 5 -
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وال�ضوابط الواردة بهذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة
تنفيذا له .

املادة (: )6
مع مراعاة الأحكام الواردة يف قانون املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة امل�شار �إليه ،
ال يجوز منح ترخي�ص لأي مركز يف الدولة �إال بعد التحقق من ال�شروط الفنية
واملوا�صفات وتوافر املعدات والأجهزة الطبية التي حتددها الالئحة التنفيذية
لهذا القانون .

املادة (  : )7
يجب على كل �شخ�ص يتقدم بطلب للح�صول على ترخي�ص ب�إن�شاء مركز يف
الدولة �أن يلتزم بتوفري الكوادر الطبية والفنية والإدارية الأخرى التي حتددها
الالئحة التنفيذية لهذا القانون .

املادة (: )8
ت�شتمل تقنيات امل�ساعدة على الإجناب على ما ي�أتي :
 - 1تقنية التلقيح عن طريق �إدخال احليوانات املنوية �إىل اجلهاز التنا�سلي
للمر�أة ( .) IUI
 - 2تلقيح البوي�ضة جمهريا بحيوان منوي خارج ج�سم املر�أة ( ) IVF
�أو احلقن املجهري (  ) ICSIوا�ستعمال البوي�ضة الحق ًا
� - 3إدخال بوي�ضات وحيوانات منوية �إىل الأنابيب الرحمية
(  ،) GIFTو�أجنة ( .) ZIFT
�صفحة 6 -

كتاب  :7ت�شريعات الإخ�صاب

� - 4أية تقنيات تلقيح معتمدة عامليا  ،ويتم حتديدها بقرار من جمل�س
الوزراء بناء على اقرتاح جلنة الإ�شراف والرقابة .

املادة (: )9
يلتزم املركز املرخ�ص له مبوجب �أحكام هذا القانون عند ممار�سة تقنيات
امل�ساعدة على الإجناب بال�شروط وال�ضوابط الآتية :
� - 1أن تكون تقنية امل�ساعدة على الإجناب هي الو�سيلة الوحيدة للإجناب
بعد ثبوت تعذر احلمل باالت�صال الطبيعي لفرتة ال تقل عن �سنة �إال �إذا
وجد ت�شخي�ص م�سبق بوجود عقم فال يتم االنتظار ملدة �سنة .
� - 2أن تتم تقنية امل�ساعدة على الإجناب مبوافقة كتابية من الزوجني .
� - 3أن يقر الزوج بقيام العالقة الزوجية ب�إظهار وثيقة ر�سمية بالزواج
عند التلقيح وعند زرع البوي�ضة امللقحة .
� - 4أال يكون يف تقنية امل�ساعدة على الإجناب خطر على حياة الزوجة �أو
�ضرر بليغ على �صحتها طبقا للمتعارف عليه طبيا ويثبت ذلك ب�شهادة من
طبيب اخ�صائي .
 - 5تتم تقنية امل�ساعدة على الإجناب على يد متخ�ص�صني م�ؤمتنني طبقا
ملا حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
� - 6أن تتم تقنية امل�ساعدة على الإجناب بح�ضور الزوج �إىل مركز
الإخ�صاب .
� - 7أية �شروط �أو �ضوابط �أخرى يحددها جمل�س الوزراء .
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املادة (: )10
يحظر على املركز ممار�سة الطرق التالية لتقنيات امل�ساعدة على الإجناب :
� - 1أن يجري التلقيح بني حيوان منوي م�أخوذ من الزوج وبوي�ضة م�أخوذة
من امر�أة �أجنبية ثم تزرع البوي�ضة امللقحة يف رحم زوجته .
� - 2أن يجري التلقيح بني حيوان منوي م�أخوذ من رجل �أجنبي وبوي�ضة
م�أخوذة من الزوجة ثم تزرع البوي�ضة امللقحة يف رحم هذه الزوجة .
� - 3أن يجري تلقيح خارجي بني حيوان منوي م�أخوذ من الزوج وبوي�ضة
م�أخوذة من الزوجة ثم تزرع البوي�ضة امللقحة يف رحم امر�أة متطوعة
بحملها .
� - 4أن يجري تلقيح خارجي بني حيوان منوي م�أخوذ من رجل وبوي�ضة من
امر�أة وتزرع البوي�ضة امللقحة يف رحم امر�أة �أخرى .
� - 5أن يجري تلقيح خارجي بني حيوان منوي م�أخوذ من الزوج وبوي�ضة
م�أخوذة من الزوجة ثم تزرع البوي�ضة امللقحة يف رحم زوجة �أخرى له .

املادة (: )11
يلتزم املركز بخ�صو�ص البوي�ضات الزائدة عن احلاجة مبا ي�أتي :
 - 1حفظ البوي�ضات غري امللقحة لل�سحب منها عند احلاجة ويجب عند
تلقيح البوي�ضات االقت�صار على العدد املطلوب للزرع يف كل مرة  ،تفاديا
لوجود فائ�ض من البوي�ضات امللقحة .
� - 2إذا ح�صل فائ�ض من البوي�ضات امللقحة ب�أي وجه من الوجوه فترتك
دون عناية طبية �إىل �أن تنتهي حياة ذلك الفائ�ض على الوجه الطبيعي .

�صفحة 8 -
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املادة (: )12
يتعني على املركز �إبالغ الزوجني ب�شرح مف�صل للتقنيات املختلفة امل�ساعدة
على الإجناب واالنعكا�سات ال�سلبية �أو امل�ضاعفات املحتملة من خمتلف
التقنيات �إ�ضافة اىل الكلفة املادية ون�سبة احلمل الواقعية حلاالت مماثلة يف
ذات املركز .

املادة (: )13
يجب على املركز عند ال�شروع يف تقنيات امل�ساعدة على الإجناب �أن يلتزم مبا
ي�أتي :
� - 1أال يزيد عدد الأجنة �أو البوي�ضات املنقولة على ثالثة �إذا كان �سن
الزوجة (  ) 35خم�سة وثالثني �سنة ف�أقل وال يزيد على �أربع فيما زاد
على هذه ال�سن .
 - 2حفظ البوي�ضات غري امللقحة واحليوانات املنوية املجمدة لإجناب
م�ستقبلي ل�صالح الزوجني ملدة ال تزيد على خم�س �سنوات طبقا لل�شروط
التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
 - 3احل�صول على موافقة الزوجني الكتابية �سنويا وتدوينها يف �سجالت
املخترب ب�ش�أن رغبتهما يف الإبقاء على حفظ البوي�ضات غري امللقحة
واحليوانات املنوية املجمدة و�إخطار الوزارة بذلك .
� - 4إتالف البوي�ضات امللقحة التي مل يتم زرعها يف الزوجة والبوي�ضات
غري امللقحة واحليوانات املنوية املجمدة عند وفاة �أحد الزوجني �أو يف حالة
الطالق وذلك برتكها دون عناية طبية .
� - 5إتالف البوي�ضات غري امللقحة واحليوانات املنوية املجمدة بناء على
طلب الزوجني .
�صفحة 9 -
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املادة (: )14
يحظر على املركز �أو �أية جهة �أخرى �أيا كانت �صفتها ا�ستعمال البوي�ضات غري
امللقحة �أو امللقحة �أو احليوانات املنوية لأغرا�ض جتارية �أو لإجراء الأبحاث �أو
�إدخال تعديالت جينية يف �سمات املواليد �أو الت�صرف فيها لآخرين .

املادة (: )15
مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )14من هذا القانون يجوز ب�إذن كتابي من
الزوجني ال�سماح للمركز ب�إجراء عملية الت�شخي�ص اجليني قبل الزرع Pre
 - implantationGeneticDiagnosisبغر�ض التعرف على
الأمرا�ض الوراثية على �أن تتخذ جميع الإجراءات الالزمة لعدم الإ�ضرار
بالبوي�ضة امللقحة .

املادة (: )16
يلتزم املركز بتطوير ورفع كفاءة الفنيني العاملني لديه يف جمال التلقيح
املعملي وفقا لربنامج تدريبي تعتمده الوزارة .

املادة (: )17
يجب على �إدارة وخمتربات املركز وم�س�ؤويل حا�ضنات الأجنة القيام ب�أعمالهم
يف تقنيات امل�ساعدة على الإجناب وفقا للأ�صول العلمية واملهنية املتعارف
عليها وال�ضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

�صفحة 10 -
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املادة (: )18
يحظر على املركز �إخراج عينات البوي�ضات غري امللقحة �أو امللقحة �أو
احليوانات املنوية التي مت حت�ضريها داخل الدولة �إىل خارجها �أو �إدخال هذه
العينات �إىل الدولة �إذا مت حت�ضريها خارج الدولة .

املادة (: )19
يجب على املركز االلتزام بالتنظيم الدقيق للحيوانات املنوية والبوي�ضات غري
امللقحة وامللقحة والأجنة وتوفري �أق�صى درجات احلر�ص واالحتياط واحلذر
ملنع ا�ستخدامها �أو ا�ستغاللها �أو ا�ستبدالها مبا ي�ؤدي �إىل خلط االن�ساب .

املادة (: )20
يحظر �إن�شاء بنوك للأجنة يف الدولة �أو التعامل معها .

املادة (  : )21
حتدد الالئحة التنفيذية للقانون معايري تقييم مراكز الإخ�صاب و�أ�سباب
�إلغاء �أو وقف ترخي�صها .

املادة (: )22
يلتزم املركز بتقدمي تقرير �سنوي للوزارة عن عدد عمليات الإخ�صاب ونوعها
ون�سب النجاح املحققة فيها .

�صفحة 11 -
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املادة (: )23
يلتزم املركز ب�ضمان اجلودة والنوعية فيه وخا�صة فيما يتعلق بنظم التحكم
داخل املخترب باتباع املعايري التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون .

املادة (  : )24
يلتزم املركز ب�أن يحتفظ لديه بال�سجالت الالزمة لقيد جميع العمليات املتعلقة
بتقنيات امل�ساعدة على الإجناب  ،وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون �أنواع
هذه ال�سجالت و�شروطها والبيانات التي يجب تدوينها بها .

املادة (  : )25
يلتزم املركز ب�أن ي�ضع قبل بدء ن�شاطه الئحة داخلية بنظام العمل فيه وفقا
لأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية و�أية قوانني �أو �أنظمة �صادرة يف هذا
ال�ش�أن .

املادة (  : )26
يكون للموظفني الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع
الوزير �أو اجلهات ال�صحية املعنية �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف �إثبات
ما يقع خمالفا لأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة
تنفيذا له وذلك يف نطاق اخت�صا�ص كل منهم .
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املادة (  : )27

 - 1يجوز �إن�شاء مراكز �إخ�صاب حكومية وفق ال�شروط وال�ضوابط املحددة
يف هذا القانون والئحته التنفيذية ب�ش�أن تقنيات امل�ساعدة على الإجناب .
 - 2حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات وال�ضوابط الالزمة
حل�صول اجلهات غري احلكومية على الرتخي�ص الالزم ملمار�سة �أعمال
املركز املقررة يف هذا القانون والئحته التنفيذية .

املادة (: )28
يجوز وقف ن�شاط املركز م�ؤقتا حلني البت يف امل�سئولية عن �أية خمالفة لأحكام
هذا القانون  ،ويكون وقف هذا الن�شاط بقرار ي�صدر من الوزارة .
وللمركز التظلم �إىل هذه ال�سلطة من قرار الوقف خالل خم�سة ع�شر يوما من
تاريخ �صدوره .
ويتعني البت يف التظلم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تقدميه وللمت�ضرر
اللجوء �إىل الق�ضاء خالل ثالثني يوما من تاريخ �إخطاره برف�ض تظلمه �أو من
تاريخ �إنتهاء املدة املقررة للبت يف التظلم .

املادة (  : )29
يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنتني وال تزيد على خم�س �سنوات وبغرامة ال
تقل عن مائتي �ألف درهم وال تزيد على خم�سمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني كل من يخالف �أي حكم من �أحكام املواد ()14()10()9()5
( )20()18من هذا القانون .
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املادة (: )30
يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة وبالغرامة التي ال تقل عن مائة �ألف درهم
وال تزيد على ثالثمائة �ألف درهم او باحدى هاتني العقوبتني كل من يخالف
�أي حكم من �أحكام املواد ( )19()13من هذا القانون .

املادة (: )31
يعاقب باحلب�س وبالغرامة �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من يخالف �أي حكم
�آخر من �أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة تنفيذا
له .

املادة (  : )32
ال تخل العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها
�أي قانون �آخر .

املادة (  : )33
للمحكمة يف حالة الإدانة �أن حتكم بغلق املركز .

املادة (: )34
ال يعفي احل�صول على الرتخي�ص وفق �أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية
من احل�صول على الرتاخي�ص الأخرى التي تقررها القوانني واللوائح والنظم
االحتادية واملحلية املعمول بها .
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املادة (  : )35
على املراكز القائمة يف الدولة �أن توفق �أو�ضاعها وفق �أحكام هذا القانون
خالل مدة ال جتاوز �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به .

املادة (: )36
ي�صدر جمل�س الوزراء الالئحة التنفيذية لأحكام هذا القانون .

املادة (  : )37
ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ ن�شره .

			
			

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

�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبو ظبي :
بتاريخ  18 :ذي احلجة 1429هـ .
املوافق  16 :دي�سمرب  2008م .
ــــــــ
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قرار جمل�س الوزراء رقم ( )36ل�سنة 2009م
بالالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم ()11
ل�سنة 2008م يف �ش�أن ترخي�ص مراكز الإخ�صاب
بالدولة
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قرار جمل�س الوزراء رقم ( )36ل�سنة 2009م
بالالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة
2008م يف �ش�أن ترخي�ص مراكز الإخ�صاب بالدولة
جمل�س الوزراء:
 بعد االطالع على الد�ستور. وعلى القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة 1972م ب�ش�أن اخت�صا�صاتالوزارات و�صالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له.
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 1975م يف �ش�أن مزاولة مهنةالطب الب�شري والقوانني املعدلة له.
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة  1984يف �ش�أن مزاولة غريالأطباء وال�صيادلة لبع�ض املهن الطبية.
 وعلى قانون املعامالت املدنية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة 1985والقوانني املعدلة له.
 وعلى قانون العقوبات ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة 1987والقوانني املعدلة له.
 وعلى قانون الإجراءات املدنية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ()11�صفحة 17 -
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ل�سنة  1992والقوانني املعدلة له.
 وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ()35ل�سنة  1992والقوانني املعدلة له.
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة 1996م يف �ش�أن املن�ش�آت ال�صحيةاخلا�صة.
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة 2008م يف �ش�أن امل�سئوليةالطبية.
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة 2008م يف �ش�أن ترخي�صمراكز الإخ�صاب بالدولة.
 -وبنا ًء على ما عر�ضه وزير ال�صحة ،وموافقة جمل�س الوزراء.

قرر:
مادة ()1
يف تطبيق �أحكام هذه الالئحة يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين
املبينة قرين كل منها ما مل يق�ض �سياق الن�ص غري ذلك:
		
الدولة
�صفحة 18 -

 :الإمارات العربية املتحدة.
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 :وزارة ال�صحة.
		
الوزارة
 :وزير ال�صحة.
		
الوزير
 :القانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة  2008يف �ش�أن 		
		
القانون
ترخي�ص مراكز الإخ�صاب بالدولة.
		
اجلهة ال�صحية  :وزارة ال�صحة و�أية جهة �أخرى تعنى بال�ش�ؤون ال�صحية 		
يف الإمارات.
		
 :جلنة الإ�شراف والرقابة على مراكز الإخ�صاب.
		
اللجنة
 :مركز الإخ�صاب الذي يتم فيه �إجراء تقنيات امل�ساعدة 		
		
املركز
		
على الإجناب والتي ت�شتمل على جميع التدخالت
		
ال�سريرية والبيولوجية بهدف امل�ساعدة على احلمل بدون 		
		
ات�صال طبيعي.
		
تقنيات امل�ساعدة  :الو�سائل الطبية التي ت�ساعد على احلمل والإجناب بدون
على الإجناب ات�صال طبيعي.

مادة ()2
�أ -ت�سري �أحكام هذه الالئحة على مراكز الإخ�صاب العاملة يف الدولة وكذلك
على املراكز التي تطلب الرتخي�ص للعمل يف الدولة وفق ًا لأحكام القانون وهذه
الالئحة.
ب -للجهات ال�صحية �إ�صدار ترخي�ص مبدئي ب�إن�شاء �أو ت�شغيل املركز
وفق ال�ضوابط وال�شروط املحددة بالقانون وهذه الالئحة ،وي�شرتط اعتماد
الرتخي�ص من الوزارة ب�صفة نهائية ونافذة.
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مادة ()3
ت�شكل بقرار من جمل�س الوزراء بنا ًء على اقرتاح الوزير جلنة فينة ت�سمى
"جلنة الإ�شراف والرقابة على مراكز الإخ�صاب" يكون مقرها بالوزارة،
برئا�سة مدير عام الوزارة ،وع�ضوية عدد من الأطباء ال تقل درجة �أي منهم
عن ا�ست�شاري متخ�ص�ص يف �أمرا�ض الذكورة �أو العقم �أو �أمرا�ض الن�ساء
والتوليد �أو علم الأجنة من كل من اجلهات التالية:
 .1وزارة ال�صحة.
 .2هيئة ال�صحة �أبو ظبي.
 .3هيئة ال�صحة بدبي.
 .4كلية الطب والعلوم ال�صحية بجامعة الإمارات ،على �أن يكون الع�ضو
بدرجة �أ�ستاذ.
 .5القطاع ال�صحي اخلا�ص.
كما ت�ضم اللجنة يف ع�ضويتها م�ست�شار ًا �شرعي ًا من الهيئة العامة لل�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف وم�ست�شار ًا قانوني ًا يختاره وزير ال�صحة.
ويحظر على �أي ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة ح�ضور جل�سات اللجنة �أو الإدالء
بر�أيه يف �ش�أن �أي مو�ضوع معرو�ض على اللجنة ،متى كان له �أو لأحد من �أقاربه
حتى الدرجة الرابعة م�صلحة �شخ�صية يف املو�ضوع املعرو�ض.

مادة ()4
مبراعاة االخت�صا�صات املقررة للجنة مبوجب القانون ،تخت�ص اللجنة مبا
يلي:
 - 1الإ�شراف على تطبيق �شروط ومعايري ترخي�ص مراكز الإخ�صاب
�صفحة 20 -

كتاب  :7ت�شريعات الإخ�صاب

طبق ًا للقانون ،ولهذه الالئحة.
 - 2حتديث �شروط ومعايري و�ضوابط ترخي�ص املراكز واعتمادها من
الوزير واعتبارها جزء من هذه الالئحة.
 - 3درا�سة التقنيات احلديثة امل�ساعدة على الإجناب وعالج العقم
والتو�صية حول مدى �إمكانية تطبيقها بالدولة وو�ضع �شروط ومعايري
التطبيق ،واعتمادها من جمل�س الوزراء.
 - 4و�ضع �شروط ومعايري اجلودة الالزمة ال�ستمرار ترخي�ص املراكز ،على
�أن يكون من بينها وم�ؤ�شر ًا لها والدة طفل حي من بني احلاالت املعاجلة
بكل مركز بن�سبة مئوية تقررها اللجنة.
 - 5القيام ب�أعمال الرقابة على مراكز الإخ�صاب من خالل تقارير تقييم
الأداء للوقوف على مدى التزامها بتطبيق معايري اجلودة املقررة وذلك وفق ًا
لآلية الرقابة التي حتددها اللجنة.
 - 6تقدمي اال�ست�شارات املتخ�ص�صة يف جمال الإخ�صاب باعتبارها اجلهة
املرجعية للإخ�صاب بالدولة.
 - 7النظر يف املخالفات التي يتم ر�صدها من م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
واتخاذ التو�صية الالزمة ب�ش�أنها.
 - 8درا�سة ال�شكاوى التي حتال �إليها من الوزير �أو من رئي�س اللجنة
والتو�صية مبا تراه ب�ش�أنها.
 - 9مراجعة ا�ستمارات النماذج واملوافقات املرفقة بهذه الالئحة وحتديثها
بالإ�ضافة �أو احلذف كلما اقت�ضى الأمر ذلك.
 - 10ت�شكيل جلان فرعية يف اجلهات ال�صحية املحلية لتتوىل الإ�شراف
والرقابة على مراكز الإخ�صاب يف حدود اخت�صا�صها اجلغرايف ،على �أن
تقوم تلك اللجان ب�إبالغ اللجنة بنتائج �أعمالها.
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� - 11أية اخت�صا�صات �أخرى ت�سند �إليها مبوجب القانون وهذه الالئحة.
ومتار�س اللجنة اخت�صا�صاتها الفنية امل�شار �إليها �أعاله بنا ًء على تو�صية
اللجنة الفنية امل�شار �إليها يف القانون .وللجنة اال�ستعانة مبن تراه من اخلرباء
�أو امل�ؤ�س�سات �أو بيوت اخلربة املتخ�ص�صة �أو مراكز الأبحاث.

مادة ()5

 .1جتتمع اللجنة دوري ًا مرة كل �شهرين على الأقل بدعوة من رئي�س اللجنة
�أو نائب الرئي�س ،وميكن �أن جتتمع يف غري موعد انعقادها بنا ًء على طلب
رئي�سها �أو نائب الرئي�س �أو ثالثة من �أع�ضائها.
 .2تختار اللجنة يف �أول اجتماع لها نائب الرئي�س يحل حمل الرئي�س يف
حالة غيابه.
 .3يكون انعقاد اللجنة �صحيح ًا بح�ضور الرئي�س �أو نائبه و�أغلبية الأع�ضاء
وت�صدر تو�صياتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين وعند ت�ساوي
الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
 .4تكون مدة الع�ضوية يف اللجنة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
� .5إذا تكرر غياب الع�ضو عن اجتماعات اللجنة ملرتني متتاليتني �أو ثالث
مرات متفرقة يف ال�سنة �أو تعذر انتظامه يف اجتماعات اللجنة ب�سبب
ظروف عمله �أو لأي �سبب �آخر يتم اختيار بديل له.
 .6يكون مدير الإدارة املخت�صة بالرتاخي�ص الطبية بالوزارة مقرر ًا للجنة
وال يكون له �صوت معدود عند الت�صويت على تو�صياتها.
 .7يعد مقرر اللجنة �سجالت لتدوين حما�ضر �أعمال اللجنة وتو�صياتها.
 .8ترفع اللجنة حما�ضر اجتماعاتها مت�ضمنة تو�صياتها ب�ش�أن املو�ضوعات
املعرو�ضة عليها �إىل الوزير لالعتماد.
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 .9يكون تنفيذ تو�صيات اللجنة من خالل اجلهات ذات العالقة وفق ًا
لطبيعة هذه التو�صيات ونوعية املو�ضوعات التي تتناولها .وتتوىل الإدارة
املخت�صة بالرتاخي�ص ،بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة ،متابعة تنفيذ
التو�صيات املعتمدة من اللجنة.
 .10يكون التظلم من القرار ال�صادر من الوزير باعتماد تو�صية اللجنة
بعري�ضة تقدم �إىل الوزير خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �إخطار �صاحب
ال�ش�أن به ويتعني البت يف التظلم خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ تقدميه
وللمت�ضرر اللجوء للق�ضاء خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �إخطاره برف�ض تظلمه
�أو من تاريخ انتهاء املدة املقررة للبت يف التظلم.
 .11حتدد مكاف�آت رئي�س اللجنة و�أع�ضائها بقرار من جمل�س الوزراء بنا ًء
على تو�صية الوزير.

مادة ()6
ي�شرتط ملبا�شرة �أي ن�شاط لتقنية امل�ساعدة على الإجناب داخل �أية من�ش�أة
�صحية احل�صول على ترخي�ص وفق ًا لل�ضوابط وال�شروط املحددة بالقانون
وهذه الالئحة لرتاخي�ص املراكز ،وذلك ب�صرف النظر عن ترخي�ص املن�ش�أة
ال�صحية التي ميار�س فيها هذا الن�شاط.

مادة ()7
ي�شرتط لرتخي�ص املركز توافر ال�شروط الفنية واملوا�صفات واملعدات والأجهزة
الطبية وفق ًا ملا ي�أتي:
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�أو ًال :موقع املركز:

يف�ضل �أن يكون املركز يف الطابق الأر�ضي ويف حالة وجود املركز يف الطابق
العلوي غري الأر�ضي ي�شرتط وجود م�صعد ي�ستوعب حاملة نقل املر�ضى مع
مراعاة الظروف البيئية وال�صحية ملوقع املركز.

ثانياً :حمتويات املركز

ي�شتمل املركز كحد �أدنى على ما يلي:
�أ -العيادة :ويجب �أن حتتوي على ما يلي:
� .1صالة لال�ستقبال.
 .2عدد (� )2صالة انتظار (�صالة للرجال و�صالة للن�ساء).
 .3عدد ( )2دورة مياه (واحدة للرجال و�أخرى للن�ساء).
 .4غرفة ك�شف لكل طبيب.
ب -غرف املعاجلة والعلميات واملخترب :ويجب �أن حتتوي على ما
يلي:
 .1غرف معاجلة ال تقل عن غرفتني (�سريرين بكل غرفة منها كحد
�أعلى).
 .2غرفة العمليات وملحق بها غرفة �إفاقة.
 .3املخترب ويحتوي على:
�أ -غرفة �سحب العينات.
ب -غرفة معاجلة احليوانات املنوية.
ج -غرفة جتميد العينات.
د -غرفة خمترب الأجنة /حتليل الهرمون ال�سريع.
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هـ  -خمزن للآالت اجلراحية /املحاليل� /أدوات املخترب.
ويجب �أن حتتوي هذه الغرف على موا�صفات من ناحية التهوية با�ستعمال
الفلرتات يف �أجهزة التربيد وحتديد ن�سبة الرطوبة باملخترب ( )20%ودرجة
حرارة املخترب وملحقاته (من  24 – 22درجة مئوية) على �أن حتقق �شرط
املال�صقة بني غرفة العمليات وغرفة خمترب الأجنة والتوا�صل ال�سمعي �أو
الب�صري.
 .4غرفة خمزن.
 .5غرفة تعقيم.
 .6الغرف امل�ساعدة (غرفة نفايات /دورات مياه /مكاتب /ا�سرتاحات
للمرافقني والعاملني).

ثالثاً :املعدات والأجهزة الطبية التي يجب توافرها باملركز:

ي�شرتط �أن تتوفر يف كل مركز املعدات املو�ضحة يف اجلدول رقم ( )1املرفق
بهذا القرار بالإ�ضافة �إىل التجهيزات املكتبية واملعدات الطبية الأخرى.

مادة ()8
يتعني على كل من يتقدم بطلب للح�صول على ترخي�ص مركز �إخ�صاب للعمل
داخل الدولة �أن ي�ضمن توافر الكوادر الطبية والفنية والإدارية املرخ�ص لها
بالعمل باملراكز ،وي�شرتط لهذا الرتخي�ص توافر امل�ؤهالت واخلربات املحددة
قرين كل منها وطبق ًا للتقييم املعتمد لدى الدولة:

�أ -املدير الفني للمركز :وي�شرتط �أن يكون:

 .1طبيب ًا ا�ست�شاري ًا يف �أمرا�ض الن�ساء والوالدة.
 .2حا�ص ًال على �أعلى �شهادة مهنية يف جمال تخ�ص�ص �أمرا�ض الن�ساء
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والوالدة.
 .3لديه خربة ال تقل عن (� )8سنوات بعد احل�صول على �أعلى �شهادة
مهنية يف نف�س املجال ،على �أن يكون من بينها (� )5سنوات خربة على الأقل
يف مراكز �إخ�صاب معرتف بها من الوزارة.
� .4أن يجتاز املقابالت ال�شخ�صية والتقييم الفني مع متخ�ص�صني يف جمال
الإخ�صاب.
ب -طبيب �أخ�صائي يف �أمرا�ض الن�ساء والوالدة :يعمل حتت �إ�شراف املدير
الفني للمركز على �أن يكون:
 - 1حا�ص ًال على �شهادة املاج�ستري الإكلينيكي �أو ما يعادله يف جمال
تخ�ص�ص �أمرا�ض الن�ساء والوالدة.
 - 2لديه خربة (� )3سنوات بعد احل�صول على �شهادة املاج�ستري الإكلينيكي
يف مراكز �إخ�صاب معرتف بها من الوزارة.
� - 3أن يجتاز املقابالت ال�شخ�صية والتقييم الفني مع متخ�ص�صني يف
جمال الإخ�صاب.
ج -طبيب �أخ�صائي يف طب وجراحة �أمرا�ض الذكورة والعقم ،ك�شرط
اختياري ،على �أن يكون:
 .1حا�ص ًال على �شهادة املاج�ستري الإكليينكي �أو ما يعادله يف �إحدى
التخ�ص�صات الطبية التالية :طب وجراحة �أمرا�ض الذكورة ،جراحة
امل�سالك البولية ،الأمرا�ض اجللدية والتنا�سلية.
 .2لديه خربة �إكلينيكية وجراحية ملدة ال تقل عن (� )3سنوات يف �أحد
املجاالت املذكورة يف الفقرة (� )1أعاله بعد احل�صول على �شهادة
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املاج�ستري الإكلينيكي.
� .3أن يجتاز املقابالت ال�شخ�صية والتقييم الفني مع متخ�ص�صني يف
جمال عقم الرجال.
ويف حالة عدم توفر هذا التخ�ص�ص يف املركز يتم التعامل مع مركز �أو
م�ست�شفى متوفر فيه هذا التخ�ص�ص.
د -طبيب �أخ�صائي تخدير على �أن يكون:
 .1حا�ص ًال على �شهادة املاج�ستري �أو ما يعادله يف جمال التخدير.
 .2لديه خربة يف التخدير ال تقل عن (� )3سنوات بعد احل�صول على
�شهادة املاج�ستري.
� .3أن يجتاز املقابالت ال�شخ�صية والتقييم الفني مع متخ�ص�صني يف جمال
التخدير.
هـ  -طبيب �أخ�صائي علم وراثة :ك�شرط اختياري
و -مدير املخترب :على �أن يكون حا�صل على �إحدى ال�شهادات التالية �أو ما
يعادلها يف العلوم الطبية �أو الطبيعية �أو علم الأجنة-:
� .1شهادة الدكتوراه �أو ما يعادلها بالإ�ضافة �إىل خربة ال تقل عن ()4
�سنوات بعد ح�صوله على �شهادة الدكتوراه يف مراكز �إخ�صاب معرتف بها
من الوزارة.
� .2أو �شهادة املاج�ستري الإكلينيكي �أو ما يعادله بالإ�ضافة �إىل خربة ال تقل
عن (� )6سنوات بعد ح�صوله على �شهادة املاج�ستري الإكلينيكي يف مراكز
�إخ�صاب معرتف بها من الوزارة.
� .3أن يجتاز املقابالت ال�شخ�صية والتقييم الفني مع متخ�ص�صني يف
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جمال تخ�ص�ص الإخ�صاب.
ح -تقني علم الأجنة يعمل حتت �إ�شراف مدير املخترب على �أن يكون:
 - 1حا�ص ًال على �شهادة البكالوريو�س يف العلوم الطبيعية �أو الطبية.
 - 2لديه خربة ال تقل عن (� )5سنوات بعد احل�صول على �شهادة
البكالوريو�س يف مراكز �إخ�صاب معرتف بها من الوزارة.
� - 3أن يجتاز املقابالت ال�شخ�صية والتقييم الفني مع متخ�ص�صني يف
جمال الإخ�صاب.
ط -فني تخدير على �أن يكون
 - 1حا�ص ًال على �شهادة دبلوم التخدير مدة درا�سته ال تقل عن ()3
�سنوات.
 - 2لديه خربة ال تقل عن (� )5سنوات بعد ح�صوله على دبلوم التخدير.
� .3أن يجتاز املقابالت ال�شخ�صية قبل منحه الرتخي�ص.
ي -فني �أ�شعة :ك�شرط اختياري
ك -عدد ( )4ممر�ضات م�سجالت كحد �أدنى ،من بينهن ممر�ضة عمليات.
ل -كادر �إداري يت�ألف من:
 .1مدير �إداري ومايل.
 .2باحث اجتماعي (اختياري).
 .3موظف ا�ستقبال.
 .4كاتب �سجالت طبية.
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 .5م�س�ؤول خمزن.
 .6حار�س املبنى.
 .7عدد ( )2عمال نظافة.
وي�شرتط يف الكوادر الطبية والفنية العاملة باملركز �أن يكونوا م�ؤمتنني
وفقاً للمعايري التالية بعد و�أية معايري �أخرى ت�ضعها اللجنة:
� .1أن ال يكون قد �سبق عليه احلكم بعقوبة مقيدة للحرية يف جرمية خملة
بال�شرف والأمانة ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره.
� .2أن ال يكون قد �سبق عزله من وظيفته بحكم ق�ضائي �أو �صدر �ضده حكم
ت�أديبي بالف�صل من اخلدمة.
� .3أن ال يكون قد �سبق �إدانته ملخالفته ل�ضوابط ومعايري تقنية امل�ساعدة
على الإجناب.
� .4أن ال يكون قد �سبق احلكم عليه ق�ضائي ًا �أو عوقب ت�أديبي ًا يف وقائع تتعلق
مبخالفة �أ�صول املهنة املتعارف عليها �أو نتيجة للإهمال الطبي.
� .5أن يكون م�شهود ًا له بني �أو�ساط الأطباء بالنزاهة والأمانة وال�شرف.

مادة ()9
يتعني على املركز �إبالغ الزوجني مبا يلي واحل�صول على �إقرار كتابي منهما
ب�أنهما قد �أبلغا باملعلومات التالية:
� .1شرح مف�صل للتقنيات املختلفة امل�ساعدة على احلمل والإجناب
واالنعكا�سات ال�سلبية وامل�ضاعفات املحتملة من خمتلف التقنيات بالإ�ضافة
�إىل التكلفة املالية الإجمالية ون�سبة احلمل املتوقعة يف احلاالت املماثلة يف
ذات املركز.
�صفحة 29 -

كتاب  :7ت�شريعات الإخ�صاب

 .2تو�ضيح اجلوانب املتعلقة باملعلومات واملحددة بالقانون.
� .3إمكانية حفظ البوي�ضات غري امللقحة وال�سائل املنوي و�إجراءات و�شروط
احلفظ.
 .4كيفية الت�صرف يف البوي�ضات امللقحة الزائدة عن احلاجة.
 .5املمار�سات املحظورة على املركز كا�ستعمال البوي�ضات امللقحة وغري
امللقحة �أو احليوانات املنوية لأغرا�ض جتارية� ،أو لإجراء الأبحاث� ،أو �إدخال
تعديالت جينية يف �سمات املواليد� ،أو �إخراج عينات البوي�ضات غري امللقحة
�أو امللقحة �أو احليوانات املنوية التي مت حت�ضريها داخل الدولة �إىل خارجها �أو
�إدخال هذه العينات �إىل الدولة �إذا مت حت�ضريها خارج الدولة� ،أو التعامل مع
بنوك حفظ الأجنة.
 .6حظر تفوي�ض الزوجني للمركز بهبة ما يخ�صهما من جنة �أو بوي�ضات
�أو حيوانات منوية �إىل �أزواج �آخرين.
 .7احلد الأق�صى من الأجنة امل�سموح بنقلها طبق ًا ملا ن�صت عليه الفقرة
( )1من املادة ( )13من القانون.

مادة ()10
تعترب كافة املعلومات املتح�صل عليها من مراجعي املركز �سرية بطبيعتها
وال يجوز للمركز �إف�شاء هذه املعلومات لغري الزوجني ،وال�سلطة الق�ضائية
املخت�صة يف حدود ما تطلبه من بيانات.

مادة ()11
يتعني على املركز اال�ستعالم من الزوجني عن تاريخهما املر�ضي والأمرا�ض
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امل�صابني بها وحاالت الأمرا�ض الوراثية بالأ�سرة لتقييم مدى �إمكانية �إجراء
تقنية امل�ساعدة على الإجناب بالن�سبة لهما على �ضوء احلالة ال�صحية
والعوامل الوراثية واحل�صول على توقيعهما على ما يدلون به من معلومات.

مادة ()12

ي�شرتط احل�صول على املوافقة الكتابية للزوجني يف احلاالت التالية ووفق ًا
للنماذج املرفقة بهذه الالئحة:
� .1إجراء تقنيات امل�ساعدة على الإجناب ،وفق النموذج املرفق رقم (.)1
 .2نقل الأجنة �إىل الرحم �أو �إىل قناة فالوب ،وفق النموذج املرفق رقم
(.)2
 .3حقن احليامن داخل الرحم ،وفق النموذج املرفق رقم (.)3

مادة()13
ي�شرتط حلفظ البوي�ضات غري امللقحة واحليوانات املنوية وفق ال�ضوابط
والنماذج املعتمدة توفري ما يلي:
 .1جدول يبني اخلطوات املتبعة للحفظ.
 .2برنامج للت�أكد من مكان وزمان احلفظ مع �ضرورة الت�أكد من وجود
برنامج خا�ص يحدد الإجراءات املتبعة ب�ش�أن حتديد �صاحب البوي�ضات غري
امللقحة واحليوانات املنوية وما هي اخلطوات املتبعة يف حال تعذر العثور على
عينة �أحد الأ�شخا�ص.
 .3برنامج للت�أكد من جناح عمليات احلفظ ون�سب جناح هذه العمليات
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على �أن تت�ضمن اال�ستمارات املعتمدة لدى املخترب مع ذكر عدد ال�سنوات
املطلوبة لبقاء البوي�ضات غري امللقحة واحليوانات املنوية فيها باحلفظ.
 .4الآلية التي �سوف يتم اتباعها يف حالة وفاة �أحد الزوجني �أو وقوع الفرقة
ال�شرعية.
 .5ف�صل البوي�ضات غري امللقحة واحليوانات املنوية امل�ستخرجة من والدين
م�صابني كالهما �أو �أحدهما مبر�ض معدي عن باقي البوي�ضات غري امللقحة
واحليوانات املنوية املحفوظة.
 .6احل�صول على موافقة الزوجني حلفظ البوي�ضات غري امللقحة عن
طريق التجميد ،وفق النموذج املرفق بالالئحة رقم (.)4
 .7احل�صول على موافقة الزوج حلفظ ال�سائل املنوي عن طريق التجميد،
وفق النموذج املرفق بالالئحة رقم (.)5

مادة ()14
يتعني على خمتربات املركز �أن تقوم ب�أعمالها وفق ًا للربوتوكوالت املرعية يف
تقنيات امل�ساعدة على الإجناب وااللتزام بالتنظيم الدقيق للحيوانات املنوية
والبوي�ضات غري امللقحة وامللقحة والأجنة وتوفري �أق�صى درجات احلر�ص
واحلذر ملنع ا�ستخدامها �أو ا�ستغاللها �أو ا�ستبدالها مبا ي�ؤدي �إىل حفظ
الأن�ساب وعليها بوجه خا�ص االلتزام مبا يلي:
 .1اعتماد و�سائل وقائية حديثة �ضد اجلراثيم والفريو�سات امل�سببة
للأمرا�ض املعدية �إ�ضافة �إىل تعقيم جميع الأدوات والأوعية امل�ستخدمة.
 .2الت�أكد من �أن و�سائل الإعا�شة للأجنة �سليمة من �أي ميكروبات و�أنها
معقمة وت�ستطيع �إنتاج مورثات �سليمة.
 .3اعتماد منوذج لتدوين درجة ن�ضوج البوي�ضات وتقييم نوعية الأجنة
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وكيفية التعامل مع البوي�ضات غري النا�ضجة �أو البوي�ضات النا�ضجة.
 .4اعتماد منوذج لتحديد نوعية وكمية احليوانات املنوية املراد ا�ستعمالها
لإمتام عملية التلقيح.
� .5أن يدون يف امللف الطبي لكل مراجع للمركز معلومات كاملة عن دورة
العالج على �أن ت�شمل بيان ما يلي:
�أ .عدد البوي�ضات امل�سحوبة من املبي�ض.
ب .خ�صائ�ص احليوان املنوي.
ج .م�صري كل البوي�ضات امل�سحوبة.
د .عدد البوي�ضات امللقحة.
ه .خ�صائ�ص كل جنني.
و .عدد خاليا اجلنني وخ�صائ�صها.
ز .م�صري كل جنني.
 .6تدوين وتوقيع ا�سم فني ومدير املخترب والطبيب املعالج يف �سجل كل
مري�ض يخ�ضع للعالج.
 .7تدوين م�صدر بيئة الإعا�شة وم�صدر ال�سائل الربوتيني املراد يف عملية
الزرع ويوقع عليه كل من فني ومدير املخترب.
 .8التن�سيق بني الطاقم الفني والطاقم الطبي املعالج ملعرفة م�صري الأجنة
املنقولة وتدوين هذه النتائج يف ال�سجالت املخ�ص�صة لها.
 .9يتعني على م�س�ؤويل املخترب عند قيامه با�ستالم عينة من ال�سائل املنوي
�أن يدون املعلومات التالية ويرفقها مع العينة:
�أ .زمن ا�ستالم العينة ،ب -طريقة احل�صول عليها ،ج -نوع حاوي العينة،
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د -زمن اجلماع الأخري ،هـ  -بيان �أي م�شاكل يف توفري العينة ،و – تغيريات
احلرارة ال�شديدة ،ز – عدم احتواء الوعاء على كامل العينة ،ح -بيان �أي
م�شاكل يف �سيولة العينة.
 .10معرفة مزايا وخ�صائ�ص الغاز امل�ستعمل يف احلا�ضنات والعمل على
الت�أكد من توفر املوا�صفات الطبية فيها.
� .11ضرورة الت�أكد من ن�سب تركيز الغاز ودرجة حرارة البيئة الداخلية
للحا�ضنات وتدوين هذه الن�سب يومي ًا.
 .12معرفة الإجراءات املتخذة يف حالة تعذر احل�صول على درجة معينة
من ن�سب تركيز الغاز يف احلا�ضنات.
 .13توفري مولد كهربائي احتياطي ال�ستعماله يف حال حدوث انقطاع
مفاجئ يف الكهرباء.
 .14العمل على �إيجاد جهاز �إنذار يف احلا�ضنات يف حال ح�صول عطل
طارئ و�ضرورة تو�ضيح طريقة الرد على هذه الإنذارات.
 .15يجب �أن يقت�صر املركز عند تلقيح البوي�ضات على العدد املطلوب
والالزم للزرع يف كل مرة تفادي ًا لوجود فائ�ض من البوي�ضات امللقحة و�إذا
ما ح�صل فائ�ض ب�أي وجه من الوجوه فعلى املركز تركها دون عناية طبية �إىل
�أن تنتهي حياة ذلك الفائ�ض على الوجه الطبيعي.

مادة ()15
يلتزم املركز ب�ضمان اجلودة والنوعية خا�صة فيما يتعلق بنظم التحكم داخل
املخترب باتباع معايري اجلودة العاملية وكحد �أدنى ما يلي:
�أ .ا�ستخدام نوعية جيدة من املواد املعملية املالم�سة �أو الل�صيقة للأجنة
�صفحة 34 -
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واجلاميتات ( )Laboratory contact materialsوهي كل
مادة تالم�س �أو تلت�صق بالأجنة واجلاميتات من املواد امل�ستخدمة �سوا ًء كانت
قابلة لال�ستغناء �أو قابلة لإعادة اال�ستخدام.
ب .يلتزم املركز باتخاذ �إجراءات املعايرة(  (Calibration Me a
 )suresلكافة �أو�ساط الإعا�شة �سوا ًء للخاليا �أو �أن�سجة املواد املالم�سة لها
من �أجل الت�أكد من خلوها من امللوثات البكتريية وال�سمية والإخالل بدرجة
احلمو�ضة و�أية �أخطار �أخرى حمتملة ميكن �أن ت�ضر باجلاميتات والأجنة
الب�شرية.
ج .يلتزم املركز بت�صميم برامج التحكم وت�أكيد اجلودة النوعية وفق ًا ملا يراه
منا�سب ًا ويف حدود الأ�صول املتعارف عليها عاملي ًا يف علم الأجنة والإخ�صاب
والتقنيات امل�ساعدة.
د .توفري معلومات الزمة وكافية عن كل و�سط من �أو�ساط الإعا�شة.
هـ  .و�ضع نظام �إعا�شة لكل عدة من املعدات الكبرية مثل خيمة التدفق الطبي
(.)Laminar Flow Hood
و .معايرة الأجهزة كاملوازين و�أنابيب القيا�س للحرارة.
ز .اعتماد �إجراءات الت�أكد من اجلودة روتينيا باختبارات يومية لدرجة
احلرارة يف مربدات وجممدات الثالجات واحلا�ضنات ودرجة الرطوبة يف
احلا�ضنات والت�أكد اخلارجي من �ضبط البيئة الغازية داخل احلا�ضنات
وم�ستوى النيرتوجني ال�سائل يف �أوعية حفظ اجلاميتات وحالة �أنابيب الغازات
والنيرتوجني ال�سائل.
ح .و�ضع برنامج لل�صيانة الوقائية املنتظمة ل�ضمان النظافة التامة ومنع
التلوث يف احلا�ضنات وخيم التدفق وكل ما يتعلق بذلك.
كما ي�شرتط ح�صول املركز على �شهادة اعتماد يف اجلودة من جهة
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متخ�ص�صة يف ذات املجال معرتف بها من قبل الوزارة خالل ثالث �سنوات
من تاريخ احل�صول على الرتخي�ص لأول مرة وعلى املراكز القائمة من تاريخ
�صدور هذه الالئحة احل�صول على �شهادة االعتماد خالل � 3سنوات من تاريخ
ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية.

مادة ()16
يلتزم املركز ب�أن يحتفظ لديه بال�سجالت الالزمة لقيد جميع العمليات املتعلقة
بتقنيات امل�ساعدة على الإجناب وفق ًا ملا يلي:
�أ -البطاقة التعريفية ويدون بها البيانات التالية:
 .1ا�سم و�شعار املركز.
 .2ا�سم الزوجني و�صورة لكل منهما.
 .3جن�سية كل من الزوجني.
 .4رقم امللف الطبي.
 .5تواريخ املراجعة.
 .6ا�سم الطبيب املعالج.
 .7العنوان و�أرقام التليفونات.
ب� -سجل اال�ستقبال ويحتوي على املعلومات التالية لكل من الزوجني:
 .1تاريخ القيد لأول مرة.
 .2اال�سم.
 .3اجلن�سية.
 .4تاريخ امليالد.
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 .5العنوان وحمل الإقامة و�أرقام التليفونات.
 .6رقم جواز ال�سفر �أو بطاقة الهوية �أو خال�صة القيد.
 .7الت�أ�شري مبا يفيد ا�ستالم �صورة جواز ال�سفر �أو بطاقة الهوية و�صورة
من عقد الزواج املوثق و�صورة �شخ�صية حديثة لكل من الزوجني لإرفاقها
بامللف الطبي.
جـ ـ �سجل املخترب
ويحتوي على كافة البيانات املدونة ب�سجل اال�ستقبال بالإ�ضافة �إىل البيانات
التالية:
 .1مكان وتاريخ ووقت جمع العينات من مراجع املركز.
 .2تدوين رمز ورقم العينات.
 .3ا�سم وتوقيع م�ستلم العينات.
 .4خ�صائ�ص احليوان املنوي.
 .5نتيجة فح�ص العينات.
 .6عدد البوي�ضات امل�سحوبة من املبي�ض.
 .7م�صري كل البوي�ضات امل�سحوبة.
 .8عدد البوي�ضات امللقحة.
 .9تدوين م�صدر بيئة الإعا�شة وم�صدر ال�سائل الربوتيني.
 .10خ�صائ�ص كل جنني ،عدد اخلاليا والنوعية.
 .11تدوين معلومات ا�ستخدام احلا�ضنات.
 .12م�صري كل جنني (النقل �أو الإتالف).
على �أن توقع املعلومات املدونة �أعاله من قبل من ي�سجلها وتعتمد من مدير
املخترب.
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د� -سجل املدير الفني للمركز:
وتدون به كافة البيانات املدونة ب�سجل املخترب.
هـ  -امللف الطبي:
وتدون به كافة البيانات املدونة ب�سجل اال�ستقبال بالإ�ضافة �إىل البيانات
التالية:
احلالة ال�صحية للزوجني والتاريخ املر�ضي والأمرا�ض الوراثية �إن وجدت
والك�شف ال�سريري والفحو�صات الطبية وطريقة التقنية املزمع ا�ستخدامها
ونتائجها ويجب تدوين تفا�صيل املعلومات الآتية يف امللف الطبي:
 .1خ�صائ�ص احليوان املنوي.
 .2عدد البوي�ضات امل�سحوبة من املبي�ض.
 .3م�صري كل البوي�ضات امل�سحوبة.
 .4عدد البوي�ضات امللقحة.
 .5خ�صائ�ص كل جنني ،عدد اخلاليا والنوعية.
 .6م�صري كل جنني (النقل �أو الإتالف).
 .7مالحظات الطبيب املعالج عند كل مراجعة.
ويجب تدوين ا�سم فني املخترب وا�سم الطبيب املعالج يف امللف الطبي ،كما
يجب �إرفاق كافة امل�ستندات ومناذج املوافقات املقررة طبق ًا لهذه الالئحة.
و – �سجل املخزن:
وتدون به بيانات كافة املوجودات باملركز من �أجهزة ومعدات وحماليل و�أدوية
وبيانات تاريخ �إنتاجها وانتهاء �صالحيتها وبيانات خمزن الأثاث.
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ز� -سجل العاملني باملركز:
وتدون به �أ�سماء العاملني باملركز وملف لكل منهم يو�ضح به بياناتهم
وم�سئولياتهم وم�ستوى التبعية للر�ؤ�ساء املبا�شرين وكافة �شئونهم الوظيفية مبا
فيها تقييم الأداء ال�سنوي لكل منهم.

مادة ()17
يلتزم املركز ب�أن ي�ضع قبل بدء ن�شاطه الئحة داخلية بنظام العمل فيه
وبالأ�سعار وبالتكلفة الإجمالية والتف�صيلية بخط وا�ضح وباللغتني العربية
والإجنليزية وتعلق مبكان ظاهر بلوحة الإعالنات باملركز ،كما يتم توفري
ن�سخ منها ملن يطلبها من املراجعني ب�شرط �أال تت�ضمن �أي بيانات �أو معلومات
تخالف �أحكام القانون وهذه الالئحة و�أي قوانني �أخرى تنظم العمل باملن�ش�آت
ال�صحية.
كما يجب �أال تت�ضمن الالئحة الداخلية �أية مادة �إعالنية عن املركز �أو العاملني
به دون ترخي�ص بالإعالن من الإدارة املخت�صة بالوزارة.
على �أن يراعى �أي�ض ًا عدم ت�ضمني الالئحة الداخلية �أي �صور �أو تعبريات خملة
بالآداب العامة.

مادة ()18
دون الإخالل مبا ورد بالفقرة ( )12من املادة ( )4من هذه الالئحة للجهات
ال�صحية احلكومية �إن�شاء مراكز �إخ�صاب تابعة لها ،ويعترب ذلك مبثابة
ترخي�ص ،على �أن تطبق عليها كافة ال�شروط وال�ضوابط واملعايري الواجب
توافرها للح�صول على تراخي�ص املراكز والقواعد املقررة للرقابة والإ�شراف
املن�صو�ص عليها يف �أحكام القانون وهذه الالئحة.
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كما ت�سري العقوبات املقررة قانون ًا على املخالفات التي ترتكبها املراكز
احلكومية.

مادة ()19
 .1ي�صدر قرار من الوزير بتحديد املراكز املتخ�ص�صة يف جمال الإخ�صاب
لإجراء عملية الت�شخي�ص اجليني قبل الزرع بغر�ض التعرف على الأمرا�ض
الوراثية ا�ستناد ًا للمعايري العاملية ووفق ًا لتو�صية اللجنة.
 .2جترى عملية الت�شخي�ص اجليني قبل الزرع على الأمرا�ض الوراثية يف
املركز املحدد بنا ًء على موافقة كتابية من الزوجني وبتقرير م�سبب من
املركز الذي يتم فيه �إجراء تقنية امل�ساعدة على الإجناب ،وعلى �أن يتخذ
املركز كافة الإجراءات الالزمة لعدم الإ�ضرار بالبوي�ضة امللقحة.

مادة ()20
تعترب امل�ؤ�شرات التالية معايري ًا لتقييم �أداء املركز:
 .1مدى توافر الكوادر الطبية والفنية والإدارية.
 .2م�ستوى جودة التعقيم والتطهري.
 .3مدى �سالمة �إجراءات حفظ البوي�ضات غري امللقحة واحليوانات املنوية.
� .4أ�سلوب وطريقة الت�صرف يف البوي�ضات امللقحة الزائدة عن احلاجة �أو
غري ال�صاحلة للزراعة.
 .5ن�سبة جناح عمليات تقنية امل�ساعدة على الإجناب باملقارنة بعدد
احلاالت التي يتعامل معها املركز.
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 .6مدى ر�ضاء املتعاملني مع املركز من خالل ا�ستطالعات الر�أي وفق
النموذج الذي ت�ضعه اللجنة لذلك.
 .7ن�سبة املخالفات التي ارتكبها املركز خالل العام.
 .8مدى التزام املركز مب�سك ال�سجالت املقررة قانون ًا وتنظيمها.
 .9م�ستوى حفظ امللفات وامل�ستندات.
 .10مدى التزام املركز وحر�صه على تنمية مهارات وكفاءة العاملني لديه
من خالل التعليم الطبي امل�ستمر والتطوير املهني.
 .11مدى توافر الأجهزة واملعدات وامل�ستلزمات الطبية املطلوبة وم�ستوى
ال�صيانة الدورية لها.
 .12مدى التزام املركز بو�ضع الالئحة الداخلية.
 .13مدى التزام املركز بتطبيق ما جاء بالالئحة الداخلية.
 .14مدى التزام املركز بتقدمي التقارير الدورية.
 .15مدى التزام املركز بتنفيذ ما ت�صدره الوزارة من تعليمات وتوجيهات.
وللجنة �أن ت�ضع م�ؤ�شرات �أخرى لتقييم �أداء املركز.

مادة ()21
يجوز للوزير �إلغاء الرتخي�ص املمنوح للمركز يف احلاالت التالية:
� .1صدور حكم جنائي ب�إدانة املركز يف �أية واقعة متعلقة مبمار�سة ن�شاط
تقنية الإجناب امل�ساعدة.
 .2بتو�صية من اللجنة بالإلغاء يف حال �صدور عقوبة ت�أديبية على املركز
من اجلهة ال�صحية املخت�صة.
.3ثبوت عدم جناح املركز يف عمليات تقنيات امل�ساعدة على الإجناب
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خالل عام ،ووفق ًا للمعايري التي ت�ضعها اللجنة.
 .4تكرار خمالفات املركز لل�ضوابط واملعايري املحددة بالقانون وهذه
الالئحة ،وذلك وفق ًا جل�سامة املخالفة.

مادة ()22

 .1يجوز للوزير �أن يوقف ن�شاط املركز م�ؤقت ًا حلني البت يف امل�س�ؤولية عن
�أية خمالفة لأحكام القانون وهذه الالئحة.
 .2كما يجوز للوزير �أن يوقف ن�شاط املركز م�ؤقت ًا ملدة ال تزيد على ()60
يوم ًا للأ�سباب الآتية:
�أ .انتهاء مدة الرتخي�ص بدون جتديد.
ب .خمالفة املركز لأي من ال�ضوابط واملعايري املحددة بالقانون وهذه الالئحة.
ج .ارتكاب املركز لأي من املحظورات الواردة بالقانون وهذه الالئحة.
د .ارتكاب املركز �أي من املخالفات التي ين�ص عليها قانون املن�ش�آت ال�صحية
اخلا�صة و�آية قوانني �أخرى ذات �صلة بقطاع ال�صحة.
ويف حالة الإيقاف امل�ؤقت للمركز يتم حتويل مراجعي املركز الذين مل تكتمل
بالن�سبة لهم �إجراءات تقنية امل�ساعدة على الإجناب �إىل �أي مركز �آخر على �أن
يتحمل املركز املحيل كافة النفقات املرتتبة على هذا التحويل.

مادة ()23
يجوز للوزير �إلغاء �أو وقف ن�شاط املركز بنا ًء على تو�صية اللجنة �إذا وجدت
�أ�سباب جدية ي�شكل ا�ستمرار ن�شاط املركز معها خطر ًا على ال�صحة العامة
�أو �صحة املراجعني.
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مادة ()24
يلتزم املركز باحل�صول على الرتاخي�ص �أو املوافقات الأخرى التي تقررها
قوانني �أخرى ،وال يعفى من هذا االلتزام احل�صول على الرتخي�ص وفق ًا
للقانون وهذه الالئحة.

مادة ()25

على املراكز القائمة بالدولة وقت �صدور القانون �أن توفق �أو�ضاعها طبق ًا
لأحكامه ولأحكام هذه الالئحة بالتقدم �إىل الوزارة العتماد ترخي�ص املركز
وبالت�صرف فيما لديها من �أجنة جممدة والتخل�ص مما يتبقى منها وذلك
خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شر القانون باجلريدة الر�سمية.
وعلى اجلهات ال�صحية احلكومية �أن توفق �أو�ضاع املراكز التابعة لها والقائمة
وقت �صدور القانون وهذه الالئحة خالل املهلة امل�شار �إليها.

مادة ()26
ين�شر هذا القرار باجلريدة الر�سمية ويعمل به اعتبار ًا من اليوم التايل لتاريخ
ن�شره.
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حممد بن را�شد �آل مكتوم
رئي�س جمل�س الوزراء
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اجلداول والنماذج املرفقة بقرار جمل�س الوزراء رقم ()36
ل�سنة 2009م بالالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم
( )11ل�سنة 2008م يف �ش�أن ترخي�ص مراكز الإخ�صاب
بالدولة
1
2
3
4
5
6
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اجلدول رقم ( )1املعدات والأجهزة
الطبية التي يجب توافرها باملركز
منوذج رقم (� :)1إجراء تقنيات
امل�ساعدة على الإجناب.
منوذج رقم ( :)2نقل الأجنة �إىل
الرحم �أو �إىل قناة فالوب.
منوذج رقم ( :)3حقن احليامن داخل
الرحم.
منوذج رقم ( :)4حفظ البوي�ضات غري
امللحقة عن طريق التجميد.
منوذج رقم ( :)5حفظ ال�سائل املنوي
عن طريق التجميد.

 ت�شريعات الإخ�صاب:7 كتاب

)1( اجلدول رقم
املعدات والأجهزة الطبية التي يجب توافرها باملركز

 املعدات والأجهزة املطلوبة يف وحدة خمترب التلقيح اال�صطناعي- 1
والذكورة وعددها
Machine & Quantity In IVF 1aboratory - 1
and Andrology Unit
Machine
CO2 incubator
Laminar Hood
Inverted Microscope
Stereomicroscope
Micromanipulator
Centrifuge
Centrifuge
Freezing tanks
Electrical pipettes
Variable pipettes
Mackler cell
Fyrite analyzer
Fridge
Camera + monitor
Computer
UPS back-up
Warm plate
Digital weighting media
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Qty.
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1

 ت�شريعات الإخ�صاب:7 كتاب

 املعدات والأجهزة املطلوبة يف غرفة العمليات وعددها2Machine & quantity In Operating Room - 2
Name
IVF vacuum pump
Suction unit
Laparoscopy unit
Telecam
Endoflator
Light source Xen
Monitor
Anesthesia Machine
OR Table
O2 Monitor
Defibrillator
Ultrasound
OR lamp
Examination table
ECG monitor
Hormoneimmunoassay -

)(�إختياري

Qty.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Say

Generator 3-                                           مولد كهربائي3-
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تابع قرار جمل�س الوزراء رقم ( )36ل�سنة 2009م بالالئحة التنفيذية للقانون
االحتادي رقم ( )11ل�سنة 2008م يف �ش�أن ترخي�ص مراكز الإخ�صاب بالدولة

منوذج رقم ()1
موافقة الزوجني على �إجراء تقنيات امل�ساعدة على الإجناب
نقر نحن الزوجني:
ال�سيد  ......... /اجلن�سية  .......رقم الهوية /جواز ال�سفر ......
وال�سيدة  ......... /اجلن�سية  .......رقم الهوية /جواز ال�سفر .......
املقيمني يف العنوان التايل....... :
ب�أننا تقدمنا بطلب �إىل مركز  ........عرب الفريق الطبي والفني على �إجراء
التقنيات امل�ساعدة على الإجناب (الداخلي – اخلارجي).
و�أننا قد ناق�شنا وتفاهمنا على �أن الطريقة التي ت�ستخدم ميكن �أن تت�ضمن
ما يلي:
�أ .حت�ضري الزوجة ب�إعطاء �أدوية هرمونية مو�صوفة من قبل املخت�صني.
ب� .سحب البوي�ضات من املبي�ضني عن طريق املهبل.
ج� .إخ�صاب البوي�ضات بنطف الزوج.
د� .صيانة الأجنة الناجتة عن هذا الإخ�صاب لوقت يحدده الفريق الطبي
والفني لت�صبح فيه الأجنة جاهزة لو�ضعها يف رحم �أو �أنابيب الزوجة.
ه .انتقاء �أف�ضل �أجنة منا�سبة من قبل الفريق الطبي والفني.
و .نقل الأجنة املنتقاة �إىل الزوجة.
و�إننا نوافق على هذه الإجراءات واملعاجلات بالأدوية والتخدير للزوجة حيث
كانت �ضرورية وتوافق �أي�ض ًا على �أي تدابري �أخرى �ضمن العملية يجدها
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الفريق الطبي �ضرورية خالل املعاجلة.
ونحن نتفهم ونقبل �أن لي�س هناك من ت�أكيد �أن حم ًال �سينتج من هذه الإجراءات
لأن معدل النجاح ن�سبي حتى لو كانت البوي�ضات عوجلت ونقلت �إىل الرحم
و�أكرث من ذلك و�إننا نتفهم ونتقبل �أن الفريق الطبي ال يعطي �ضمان ًا �أن احلمل
�سينتج عنه والدة لطفل طبيعي وحي.
ونحن نوافق �أن القرارات كمدى مالئمة الأجنة للنقل داخل الرحم يجب �أن
تكون ح�سب ر�أي وت�صرف الفريق الطبي للمركز.
ونحن ال نوافق على نقل الأجنة �إىل �أي امر�أة �أخرى غري الزوجة.
ونحن نتفهم الآتي:
• �أنه كما يف احلمل الطبيعي يوجد احتمال لت�شوه اجلنني.
• �أنه كما يف احلمل الطبيعي توجد احتماالت الإجها�ض.
• �أنه ال يوجد �ضمانة �أن البوي�ضات �سوف تتطور يف دورة التحري�ض املحددة
و�أنه ميكن �أن تلغى عملية ال�سحب ب�سبب عدم اال�ستجابة.
• �أنه يوجد ن�سبة �ضئيلة للتن�شيط املفرط املبي�ضني واملخاطر يف هذا التعر�ض
ح�سب ما �شرح لنا من قبل الفريق الطبي والفني.
• �أن البوي�ضات ال تكون دائم ًا يف حالة جيدة عند �سحبها.
توقيع الزوج  .....التاريخ .....
توقيع الزوجة  .....التاريخ .....
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تابع قرار جمل�س الوزراء رقم ( )36ل�سنة 2009م بالالئحة التنفيذية للقانون
االحتادي رقم ( )11ل�سنة 2008م يف �ش�أن ترخي�ص مراكز الإخ�صاب بالدولة

منوذج رقم ()2
موافقة الزوجني على نقل الأجنة �إىل الرحم �أو �إىل قناة
فالوب
نقر نحن الزوجني:
ال�سيد  ........ /اجلن�سية  ............رقم الهوية /جواز ال�سفر..........
وال�سيدة  ............. /اجلن�سية  ........رقم الهوية /جواز ال�سفر .........
املقيمني يف العنوان التايل........... :
ب�أننا تقدمنا بطلب �إىل مركز  ...........عرب فريقه الطبي والفني على �إجراء
التقنيات امل�ساعدة على الإجناب ومت الآتي:
و�إننا قد �أبلغنا وتفاهمنا �أن الطريقة التي ت�ستخدم ميكن �أن تت�ضمن ما يلي:
�أ) حت�ضري الزوجة ب�إعطاء �أدوية هرمونية (مو�صوفة) من قبل املخت�صني.
ب) �سحب البوي�ضات من املبي�ضني عن طريق املهبل.
ت) �إخ�صاب البوي�ضات باحليوانات املنوية للزوج.
ث) عناية الأجنة الناجتة عن هذا الإخ�صاب لوقت يحدده الفريق الطبي
والفني لت�صبح فيه الأجنة جاهزة لو�ضعها يف رحم �أو �أنابيب الزوجة.
ج) انتقاء �أف�ضل �أجنة منا�سبة من قبل الفريق الطبي والفني.
ح) نقل الأجنة املنتقاة �إىل الزوجة.
و�إننا نوافق على هذه الإجراءات واملعاجلات بالأدوية والتخدير للزوجة متى
كانت �ضرورية خالل املعاجلة.
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ونحن نتفهم ونقبل �أن لي�س هناك من ت�أكيد �أن حم ًال �سينتج من هذه
الإجراءات لأن معدل النجاح ن�سبي حتى ولو كانت البوي�ضات عوجلت ونقلت
�إىل الرحم .و�أكرث من ذلك �إننا نتفهم ونقبل �إن الفريق الطبي ال يعطي �ضمان ًا
�أن احلمل �سينتج عنه والدة لطفل طبيعي وحي.
ونحن نوافق على نقل الأجنة �إىل قنوات فالوب بوا�سطة التنظري الباطني حتت
ت�أثري التخدير العام.
وقد مت �شرح م�ضاعفات التنظري الباطني كالنزف انثقاب الأمعاء وخالفه.
ونحن نوافق على �أن يقوم الفريق الطبي يف املركز ب�إجراء الالزم يف حال
ح�صول م�ضاعفات.
ونحن نتفهم �أن احلمل ينطوي على احتمال وجود تو�أمني �أو ثالثة (يعتمد ذلك
على عدد البوي�ضات والأجنة املنقولة).
و�أن احلمل املتعدد ينطوي على احتمال حدوث م�ضاعفات قد تتطور خالل
احلمل بن�سبة �أكرث من احلمل املفرد وخا�صة يف احلمل املتعدد.
ونحن نتفهم �أنه كما يف احلمل الطبيعي يوجد خماطرة وم�ضاعفات حلدوث
حمل خارج الرحم.
ونحن نوافق على قرارات الفريق الطبي والفني للمركز كمالئمة الأجنة للنقل
داخل الرحم �أو قناة فالوب.
توقيع الزوج  .......التاريخ ........
توقيع الزوجة  .........التاريخ ........

�صفحة 50 -

كتاب  :7ت�شريعات الإخ�صاب

تابع قرار جمل�س الوزراء رقم ( )36ل�سنة 2009م بالالئحة التنفيذية للقانون
االحتادي رقم ( )11ل�سنة 2008م يف �ش�أن ترخي�ص مراكز الإخ�صاب بالدولة

منوذج رقم ()3
موافقة الزوجني على حقن احليامن داخل الرحم
نقر نحن الزوجني:
ال�سيد  .......... /اجلن�سية  ........رقم الهوية /جواز ال�سفر ......
وال�سيدة  ...... /اجلن�سية  ....رقم الهوية /جواز ال�سفر .......
املقمني يف العنوان التايل.......... :
ب�أننا قد طلبنا من مركز  ............امل�ساعدة يف الإجناب عرب الفريق
الطبي الفني للمركز وم�ساعدتي �أنا الزوجة املذكورة ا�سمي �أعاله احل�صول
على احلمل من زوجي املذكور �أعاله وقد �أبلغنا املركز بالأمور املو�ضحة �أدناه
والتي توافق عليها وهي:
• �أنه ال يوجد �أي �ضمانة �أكيدة حل�صول احلمل من خالل هذه العملية كما ال
وجود ل�ضمانة والدة الطفل �سليم وحي.
• �أنه كما يف احلمل الطبيعي هناك احتمال حل�صول ت�شوهات جنينية.
• �أنه كما يف احلمل الطبيعي هناك ن�سبة �ضئيلة حلدوث �إ�سقاط للحمل.
• �أن هنالك ن�سبة �ضئيلة لإمكانية حدوث فرط حتري�ض حيث �شرح لنا ما
ميكن �أن ت�ؤدي �إليه هذه احلالة.
• �أنه ال يوجد �ضمانة لإنتاج بوي�ضات خالل فرتة حتري�ض الإبا�ضة و�أحيان ًا
قد يتم �إيقاف عملية التحري�ض.
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• �أنه يف حالة توقفنا عن املتابعة يف املركز تلقى كامل امل�س�ؤولية على عاتقنا.
و�أنه قد �أعطينا الوقت الكايف الكايف ال�ستيعاب حمتوى هذا الن�ص ومناق�شته
مع الفريق الطبي والفني.
توقيع الزوج  .........التاريخ ........
توقيع الزوجة  .......التاريخ ..........
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تابع قرار جمل�س الوزراء رقم ( )36ل�سنة 2009م بالالئحة التنفيذية للقانون
االحتادي رقم ( )11ل�سنة 2008م يف �ش�أن ترخي�ص مراكز الإخ�صاب بالدولة

منوذج رقم ()4
موافقة الزوجني على حفظ البوي�ضات غري امللقحة عن
طريق التجميد
نحن الزوجني:
ال�سيد ...... /اجلن�سية  ....رقم الهوية /جواز ال�سفر .......
وال�سيدة  ..... /اجلن�سية  .....رقم الهوية /جواز ال�سفر .......
املقيمني يف العنوان التايل........... :
نوافق على قيام مركز  ........بحفظ وتخزين البوي�ضات غري امللقحة اخلا�صة
بنا بح�سب اختيار وتقدير الفريق الطبي والعلمي للمركز وذلك ب�أن تخزن
وجتمد البوي�ضات غري امللقحة لفرتة خم�س �سنوات و�أن جتدد املوافقة �سنوي ًا.
ونحن نعلم ب�أنه غري م�سموح بنقل �أو حتريك �أية بوي�ضات غري ملقحة حمفوظة
يف حماية الفريق الطبي والعلمي دون املوافقة اخلطية للزوج والزوجة والفريق
الطبي ومثل هذه املوافقة يجب �أن تعطى خالل  28يوم ًا قبل النقل �أو التحريك
كما هو معلوم لدينا �أي�ض ًا ب�أنه حمظور نقل البوي�ضات غري امللقحة �إىل خارج
الدولة.
ونحن نوافق على قيام املركز �أو الفريق الطبي بعد مرور فرتة التخزين املتفق
عليها ب�إتالف البوي�ضات غري امللقحة بالطرق املوافق عليها.
توقيع الزوج  .........التاريخ ........
توقيع الزوجة  ........التاريخ ........
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تابع قرار جمل�س الوزراء رقم ( )36ل�سنة 2009م بالالئحة التنفيذية للقانون
االحتادي رقم ( )11ل�سنة 2008م يف �ش�أن ترخي�ص مراكز الإخ�صاب بالدولة

منوذج رقم ()5
موافقة الزوجني على حفظ ال�سائل املنوي عن طريق
التجميد
�أقر �أنا ال�سيد  ....... /اجلن�سية  ......رقم الهوية /جواز ال�سفر .......
املقيم يف العنوان التايل .............. :
ب�أنني قر�أت املعلومات املخت�صة بتجميد ال�سائل املنوي املعطاة لنا و�أطلب من
الفريق الطبي يف وحدة م�ساعدة التلقيح واحلمل مبركز � .......أن يحفظ
�سائلي املنوي عن طريق التجميد ملدة خم�س �سنوات.
و�أعلم ب�أن فريق العمل يف وحدة م�ساعدة التلقيح واحلمل لي�س م�س�ؤو ًال عن �أي
انخفا�ض �أو تلف يف نوعية ال�سائل املنوي بعد الإذابة.
و�أطلب من املركز يف حال وفاتي �إتالف كل �سائلي املنوي املحفوظ.
و�أعلم ب�أنني م�س�ؤول عن �إبالغ املركز �سنوي ًا برغبتي يف ا�ستمرار جتميد �سائلي
املنوي و�أنه يف حال عدم �إبالغي للمركز �سيقوم املركز بالكتابة �إىل وزارة
ال�صحة للح�صول على موافقتها على �إتالف احليوانات املنوية املجمدة �إذا
تعذر االت�صال بي و�أخلي م�سئولية املركز والوزارة عن ذلك.
توقيع �صاحب ال�سائل املنوي  .........التاريخ ..........
رقم الهوية /جواز ال�سفر  ........نوعها .......
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