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 الباب األول 

 أحكام عامة

 

 ( :1املادة )

أينما وردت في هذا النظام املعاني املوضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف  التاليةيقصد بالكلمات والعبارات 

 ذلك:

 الوزير: وزير الصحة  .1

 الوزارة: وزارة الصحة  .2

  اإلخصاااااااااااب واألجناااااااااة وعااااااااااالج العقااااااااام: تاااااااااات وحااااااااادة  بياااااااااة حكوميااااااااااة أو خا اااااااااة  قااااااااااوم  عملياااااااااات  اإلخصاااااااااابوحدة .3

 مستقلة أم  ا عة ملؤسسة صحية.  تانتواألجنة وعالج العقم سواء 

 واألجنة وعالج العقم.   اإلخصاب لجنة اإلشراف: هي اللجنة الخا ة باإلشراف على أمور  .4

 واختراق جدارها.  بالبويضةاملنوي  الحيوان:  التقاء  .5

 العقم:  أخر حدوث الحمت لزوجين ألكثر من أثني عشر شهرا في ظت عالقة زوجية قائمة.  .6

 النطفة: مني الرجت.  .7

 املنوي للزوج.  بالحيواناملخصبة  البويضةاللقيحة:  .8

لتخلق، أي في فترة امللقحة املنقسمة إلى خليتين أو أكثر في مرحلة ماقبت  كون األعضاء واالبويضة الجنين:  .9

 األسبوعين األولين. 

 استحثاث اإلباضة: إعطاء أدوية الستحثاث اإلباضة املتعددة في املبيض.  .10

 املنوية للزوج و ركيزها في املعمت وحقنها في رحم الزوجة.  الحيواناتالحقن الصناعي:  حضير  .11

بالساااااااااااائت املناااااااااااوي  –يض  عاااااااااااد باااااااااااح ها مااااااااااان املبااااااااااا –ضاااااااااااات الزوجاااااااااااة نابياااااااااااق: عملياااااااااااة  لقاااااااااااي  بيياااااااااااة  فااااااااااات األ عمل .12

للاااااااازوج فااااااااي املعمااااااااات ، وحفظهااااااااا  حاااااااات ظاااااااااروف معينااااااااة ، ثاااااااام إعاااااااااادة األجنااااااااة أو اللقيحااااااااة إلاااااااااى رحاااااااام الزوجااااااااة.  عاااااااااد 

 التأكد من حدوث االنقسام السليم. 

 باااااااااالحيوانضاااااااااة الزوجاااااااااة لسااااااااايتودالزم  املاااااااااادة الهالمياااااااااة لبيالحقاااااااان املجهاااااااااري: عملياااااااااة م هرياااااااااة دقيقاااااااااة لحقااااااااان   ا .13

املنااااااااااوي للااااااااااازوج فااااااااااي املعمااااااااااات، وحفظهاااااااااااا  حاااااااااات ظاااااااااااروف معينااااااااااة، ثااااااااااام إعاااااااااااادة األجنااااااااااة  عاااااااااااد التأكااااااااااد مااااااااااان حااااااااااادوث 

 االنقسام السليم الى رحم الزوجة. 
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املنويااااااااااااة أو  الحيواناااااااااااااتأو  البويضاااااااااااااتهريااااااااااااة الدقيقااااااااااااة ال ااااااااااااي   ااااااااااااري علااااااااااااى املنااااااااااااابالت الدقيقااااااااااااة: العمليااااااااااااات املج .14

ملراقبااااااااة  بيعسهااااااااا ودراسااااااااة الصااااااااب ات الوراثيااااااااة ف هااااااااا األجنااااااااة ، إلجااااااااراء  حالياااااااات معينااااااااة أو الحصااااااااو  علااااااااى خليااااااااة 

 ، وغير ذلك.

 الالئحة : 

النظام يقصد بالكلمات والعبارات اآل ية أينما وردت في هذه الالئحة املعاني  أوردهاالتعاريف ال ي  إلى باإلضافة 1/1م

 املوضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك:

 عضاء التناسلية.ا الجنسية او األ الخالي قنيات التناست: تت اجراء يتناو   .1

 التخدير العام: التخدير الذي يتطلق التنفس املساعد )التنبيق(. .2

 

 

 (:2املادة )

بناًء على  قرير  ي وز التدخت الطبي لعالج العقم النا ج عن ضااااااااعف الخصااااااااودة أو عن وجود مشااااااااكلة مرضااااااااية قابلة للعالج

 إجراء عمليات  لعالج العقم الذي يثبت عدم قدرة املصاب به على اإلن اب.  بي، وال ي وز 
ً
 إ القا

 الالئحة : 

 :ي ق الحصو  على  قارير  بية  ادرة عن مراكز أو وحدات مرخص لها من الوزارة   بين تشخيص الحالة و ثبت  2/1م

ت الطبي لعالج العقم الااااذي يثباااات عاااادم قاااادره القاااادرة على اإلن اااااب وجواز التاااادخاااات الطبي لعالج العقم، وال ي وز التاااادخاااا

 للمرأة. البويضاتشت في املبيض نتج عنه انعدام املصاب به على اإلن اب مثت انعدام الحيوانات املنوية للرجت أو وجود ف

عاااد البيضاااااااااااااااة أو ت أنيضاااااااااااااااه من الزوجااة ال ي ال  حماات و خصاااااااااااااي هااا بنطفااة زوجهااا خااارج الرحم على  : ي وز أخااذ ب2/2م

 املنوية الى رحم هذه الزوجة. الحيوانات إل هااملخصبة أو املضاف  البويضات

 (:3املادة )

واألجنة وعالج العقم في ممارساااة نشاااا ها بالفتاوي الشااارعية ال ي  صااادرها هيمة كبار العلماء في   اإلخصااااب  لتزم وحدات

 اململكة.

 الالئحة : 

ذات الصااااااالة والصاااااااادرة من هيمة كبار العلماء في اململكة ي ق على لجنة اإلشاااااااراف تعميم جميو الفتاوي الشااااااارعية 3/1م

 على وحدات  واألجنة وعالج العقم.
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واألجنة وعالج العقم تسااليم  ااورة من الفتوي الشاارعية الصااادرة من قبت هيمة كبار   اإلخصاااب ي ق على وحدات3/2م

االحتفاظ بنساااااااااااااخة من الفتوي في الوحدة بملف  العلماء باململكة بالل تين العردية واالن ليزية الى جميو العاملين بها ، مو

 خاص للفتاوي.

واألجنة وعالج العقم اال الع على الفتاوي الشااااااارعية ال ي  صااااااادرها   اإلخصااااااااب ي ق على جميو العاملين في وحدات3/3م

 هيمة كبار العلماء باململكة وفهمها والعمت بها وعدم مخالفسها. 

 (:4املادة )

ضاااااااااااااااة للزوجااة بنطفااة الزوج  عاد أي بيي ااق التااأكااد من وجود عالقااة زواج قااائمااة قباات الباادء بااالعالج، ويحظر  خصااااااااااااايااق 

 الطالق أو الوفاة، وي ق على الطبيق عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات  والتلقي .

 الالئحة : 

ق النظاااااميااااة قباااات باااادء العالج ي ااااق إثبااااات وجود عالقااااة زواج قااااائمااااة ومساااااااااااااتمرة بين الزوج والزوجااااة بموجااااق الوثااااائ4/1م

 و حتفظ الوحدة بنسخة من هذه الوثائق ضمن ملف الحالة.

 

 

 ي ق على الطبيق أن يوقف عمليات  4/2م
ً
ضااااااااااااااة املخصااااااااااااابة أو نقت النطف إلى رحم عن زرع البي التخصااااااااااااايق ويمتنو فورا

أو حاادث  الق أو خالف بين  -بوجود فتوي كتااابيااة  ااااااااااااااااادرة من هيمااة كبااار العلماااء باااململكااة إال –الزوجااة إذا  وفى الزوج 

 الزوجين وعدم  نفيذ رغبة أي منهما أو كالهما في إ مام عملية التلقي  أو الحقن الصناعي.

 البويضااااااااااااااااتو  ااق على الطبيااق إ الف النطف مو مراعاااة االساااااااااااااتاناااء الوارد في املااادة الساااااااااااااااابقااة من هااذة الالئحااة ي 4/3م

 مخصبة وغير مخصبة إذا  وفى الزوج أو حدث  الق بين الزوجين.

 (:5املادة )

يضااااااااااااااة مخصااااااااااااابة من زوجين في رحم زوجة أخري أو امرأة أخري، وال ي وز التلقي  بنطفة من غير الزوج وال ال ي وز زرع ب

 ل ير الزوجة. بيضة خصيق 

 الالئحة : 

ي ق ا خاذ تافة االحتيا ات الالزمة ومنتهى الدقة والحذر بما يضامن عدم اختال  نطف الزوج   يره أو بييضاات  5/1م

 الزوجة   يرها. 
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ال ي وز إعاااادة أكثر من ثالثاااة أجناااة أو لقاااائ  إلى رحم الزوجاااة في دورة العالج الواحااادة بطفااات األناااابياااق أو الحقن  5/2م

 املجهري.

 (:6املادة )

حصاااااااااااااو  على موافقاااة كتاااابياااة  اااااااااااااريحاااة من الزوجين على  ريقاااة العالج،  عاااد تعريفهماااا ب ميو إجراءات العالج ي اااق ال

 ومخا ره واحتماالت نتائ ه.

 الالئحة : 

ي اااق على الطبياااق املعاااالل تعريف الزوجين بكاااافاااة اإلجراءات الطبياااة لعالجهماااا ومخاااا رهاااا ونساااااااااااااباااة أو احتمااااالت  6/1م

 الزوجين كتيبات تعريفة مر بطة بكت مرحلة من مراحت العالج. ن احها أو فشلها ويسلم لكال

 ي ق إ الع الزوجين على التكلفة اإلجمالية للعالج قبت البدء به. 6/2م

 ي ق الحصو  على موافقة كتابية و ريحة من كال الزوجين على  ريقة العالج ال ي  م التعريف بها. 6/3م

   (:7املادة )

من  طابق الهوية ورقم السااااااااااجت الطبي  -لى األقت من املختصااااااااااين بوحدة  واألجنة وعالج العقمي ق التأكد من قبت اثنين ع

 لكال الزوجين عند جمو العينات و ونقت اللقيحة واألجنة. 

 الالئحة : 

 

عن  ريق  البويضاتود أي ش هة للخلط بين النطف و ي ق على وحدات  واألجنة  وعالج العقم أن  ضمن عدم وج 7/1م

 التأكد من  طابق الهوية ورقم السجت الطبي لكال الزوجين في جميو مراحت العالج.  

 (:8املادة )

ال ي وز التادخت في الخاليا الجنساااااااااااااياة أو الجيناات الوراثياة، إال ملعاالجاة أمرام وراثياة أو جينياة يمكن أن  صاااااااااااااياق الجنين 

 ها لجنة اإلشراف قبت ذلك.ويمكن تعديلها  عالج الجينات الوراثية، على أن   يز 

 الالئحة : 

 

الجينات الوراثية املحضااااااااور ويشاااااااامت ذلك  أويعتبر نقت األعضاااااااااء التناساااااااالية أو جزء منها  دخال في الخاليا الجنسااااااااية  8/1م

ي التادخات في الخالياا الجنساااااااااااااياة أو الجيناات الوراثياة عن  ريق عملياات املناابلاة الادقيقاة ال ي يتر اق عل هاا تعاديات أو ت يير ف

 الصفات الوراثية.
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يستثنى من الحظر الوارد في املادة السابقة من هذة الالئحة ، اذا تان التدخت ملعالجة أمرام وراثية أو جينية يمكن  8/2م

 أن  صيق الجنين ويمكن تعديلها  عالج الجينات الوراثية، على أن   يزها لجنة اإلشراف قبت ذلك.

أو أي جزء منها من شاااااااااااخص إلى وخر    ير موافقة الطرفين و  ير الحصاااااااااااو  على ال ي وز نقت األعضااااااااااااء التناسااااااااااالية  8/3م

 موافقة مسبقة من لجنة اإلشراف.

 

 (:9املادة )

واللقائ  واألجنة، و وفير  البويضاااااااتيم الدقيق للنطف و واألجنة وعالج العقم االلتزام بالتنظاإلخصاااااااب  ي ق على وحدات

أقصاااارى درجات الحرص واالحتيا  والحذر من اختال ها أو االسااااتبدا  بها بقصااااد أو دون قصااااد، و حدد الالئحة التنفيذية 

 لهذا النظام القواعد املنظمة لذلك.

 الالئحة : 

 

 قديم ما يثبت  نفيذ ومراجعة السياسات واإلجراءات الدالة على كيفية و وقيت  حديد هوية املريض واألجنه   9/1م

  والنطف ومن له الصالحيات للقيام بذلك و وثيقها خال  جميو مراحت اإلجراءات الطبية

يو إجراءات العالج وفي حالة النقت  قديم ما يثبت  نفيذ ومراجعة العملية املتبعة لتتبو األجنه والنطف خال  جم   9/2م

 .كذلك

 . قديم ما يثبت املراجعة السنوية املنتظمة للعملية املتبعة لتحديد هوية األجنه والنطف  9/3م

 . (2)مرفق رقم ي ق الرجوع للنشرة الفنية الخا ة بتحديد هوية املريض والعينات والصادرة من لجنة االشراف  9/4م

 (:10املادة )

 مسمولية تاملة عن جميو األضرار ال ي يسب ها خطؤه في العالج.يكون 
ً
 الطبيق مسؤوال

 الالئحة : 

 

 مسمولية تاملة عن جميو األضرار ال ي يسب ها خطؤه في العالج وينطبق عليه بهذا 10/1م
ً
يكون الطبيق املعالل مسموال

 .الصحيةالخصوص ماجاء في نظام مزاولة املهن 
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 (:11املادة )

 عما ير كبه من إهما  أو  قصير أو خطأ يؤدي إلى اختال  أو استبدا  
ً
يكون تت من الطبيق واملساعد والفني مسؤوال

 أو اللقائ  أو األجنة.البويضات النطف أو 

 الالئحة : 

 

 عما ير كبه من إهما  أو  قصير أو خطأ يؤدي إلى 11/1م
ً
ا  النطف اختال  أو استبديكون تت من املساعد والفني مسؤوال

أو اللقائ  أو األجنة تت في حدود اختصا ه وينطبق عل هم بهذا الخصوص ماجاء في نظام مزاولة املهن  البويضاتأو 

 .الصحية

 (:12املادة )

السااااارية املطلقة بالنسااااابة إلى املعلومات الخا اااااة باملر ااااارى. وي ق أال وحدة اإلخصااااااب واألجنة وعالج العقم ي ق أن  راعي 

 باإل الع عل ها إال في الحاالت ال ي  قتض ها الضرورة.  بناًء على موافقة لجنة اإلشراف أو الجهات القضائية.تسم  ألحد 

 الالئحة : 

الساااااااارية املطلقة بالنساااااااابة إلى املعلومات الخا ااااااااة باملر اااااااارى. وحدة اإلخصاااااااااب واألجنة وعالج العقم ي ق أن  راعي  12/1م

 : وي ق أال تسم  ألحد باال الع عل ها إال

 أ. بالحصو  على موافقة كتابية مسبقة من الزوجين.

 ب. حاالت الضرورة بناء على موافقة مسبقة من لجنة االشراف او الجهات القضائية.

 

 

 

 (:13املادة )

واألجنة وعالج العقم إجراء أبحاث  تعلق بالنطف  اإلخصاب مو مراعاة ما قضري به األنظمة ذات العالقة ال ي وز لوحدات

واللقااائ  واألجنااة، إال  عااد الحصاااااااااااااو  على موافقااة األشاااااااااااااخاااص الااذين أخااذت منهم العينااات وموافقااة لجنااة البويضاااااااااااااااات و 

 اإلشراف.

 الالئحة : 
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 من لجنااة اإلشاااااااااااااراف على إجراء األبحاااث املتعلقااة بااالنطف  13/1م
ً
ي ااق الحصاااااااااااااو  على املوافقااة املسااااااااااااابقااة واملبررة علميااا

. واللقائ  واألجنة. وأن يكالبويضات و 
ً
 ون ال رم من البحث واضحا

ي اق عناد إجراء األبحااث االلتزام بضاااااااااااااوابط اللجناة الو نياة لحخالقياات الطبياة والحيوياة والياات البحاث العل ي  13/2م

 املتعارف عل ها عامليا وااللتزام بأحكام هذه الالئحة وضوابطها  شان العالج.

 (:14املادة )

 عن  اإلخصااااااب  لتزم وحدات
ً
واألجنة وعالج العقم برفو  قرير سااااانوي إلى لجنة اإلشاااااراف، يتضااااامن إحصاااااائية شااااااملة وديانا

 الحاالت ال ي فحصت وعولجت.

 الالئحة : 

واألجنة وعالج العقم برفو  قرير سانوي إلى لجنة اإلشاراف يتضامن إحصاائية شااملة  اإلخصااب  لتزم جميو وحدات 14/1م

 ن الحاالت ال ي  م عالجها موثقا بأرقام امللفات.ب ميو نشا اتها وديانا وأفيا ع

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني

 لجنة اإلشراف

 (:15املادة )

 واألجنة وعالج العقم بقرار من الوزير على النحو اآلتي:  اإلخصاب أ.  كون لجنة اإلشراف على أمور  

1       .
ً
 . وكيت وزارة الصحة أو من ينيبه                                                                  رئيسا
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2 
ً
 . مدير عام الرخص الطبية في وزارة الصحة                                                    عضوا

السعودية ال  قت درجته عن أستاذ مشارك في  ق أمرام النساء  . عضو هيمة  دريس من إحدي تليات الطق بالجامعات3

             والتوليد وعالج العقم يسميه وزير التعليم العالي    
ً
 .عضوا

.                                . استشاري في  ق األ فا  الخدج يسميه الوزير               4
ً
 عضوا

                                   . استشاري متخصص في أمرام العقم و يسميه الوزير     5
ً
 .عضوا

.    . مستشار شرعي يسميه وزير العد                                                             6
ً
 عضوا

.                                    . مستشار نظامي يسميه الوزير                                  7
ً
 عضوا

 ب. يكون مقر اللجنة في الوزارة في الريام. 

 ت.  حدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة من قبت م لس الوزراء.

 الالئحة : 

 

 .على اقتراح الوزير شراف بقرار من م لس الوزراء بناًء  حدد مكافأة رئيس وأعضاء لجنة اإل  15/1م

 .( اال فاق املسبق مو الوزير على الشخص املرشح6، 3تسمية األعضاء في الفقر ين )تعني 15/2م

 (:16املادة )

مدة العضااوية في هذه اللجنة ثالث ساانوات قابلة للت ديد، وعذ تعذر اسااتمرار أي عضااو من أعضاااء اللجنة ألي ساابق يعين 

 بديت له بالطريقة نفسها ال ي عين بها.

 الالئحة : 

   ديد العضوية في هذه اللجنة بقرار من الوزير.ي وز  16/1م

إذا  كرر غياب العضااااااااو عن اجتماع اللجنة الجتماعيين متتاليين أو ثالثة اجتماعات متفرقة في الساااااااانة الواحدة أو  16/2م

خر يعف  من مهااماه ويتم تعيين باديا
 
ت لاه بنفس تعاذر انتظااماه في اجتمااعاات اللجناة  ساااااااااااااباق ظروف عملاه أو ألي ساااااااااااااباق ا

 طريقة ال ي عين بها.ال

 يس ى الوزير  عضو بديت يحت محت العضو األساسري عند غيابه.16/3م

 (:17املادة )
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 نعقد لجنة اإلشااااراف بحضااااور ثلهي أعضااااا،ها على األقت، وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسااااها بصاااافة دورية، أو تلما دعت 

رين، ويعتمد الوزير  لك القرارات، وي وز التظلم من الحاجة إلى ذلك و صااااااااادر قراراتها بأغلبية أ اااااااااوات األعضااااااااااء الحاضااااااااا

 من  اريخ إبالغه.
ً
 قرار اللجنة أمام ديوان املظالم خال  ستين يوما

 الالئحة : 

 نعقد اللجنة بحضااور ثلهي أعضااا،ها على األقت، وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسااها بصاافة دورية بمعد  اجتماع  17/1م

أو تلما دعت الحاجة إلى ذلك و صاااااادر قراراتها بأغلبية أ ااااااوات األعضاااااااء الحاضاااااارين وفي حا  على األقت تت ثالثة أشااااااهر ، 

تساااااااااااااااوي األ اااااااااااااوات يراح  اااااااااااااوت رئيس اللجنة، ويعتمد الوزير  لك القرارات، وي وز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان 

 من  اريخ إالبالغ. 
ً
 املظالم خال  ستين يوما

  دو  األعما . ويتم  زويدهم ب وجه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة الدورية وغير الدورية  17/2م

  تولى اإلدارة العامة للرخص الطبية ما يلي:  17/3م 

 اللجنة التحضير الجتماعاتها وععداد جدو  أعمالها.  أمانةأ.  تولى 

 ب. القيام بأعما  السكر ارية الفنية واإلدارية للجنة و دوين محاضر اجتماعاتها و و ياتها وقراراتها. 

ت. التنساااااااااايق واملتا عة ألعما  اللجنة و نفيذ قراراتها. وا خاذ إجراءات  اااااااااارف مكافأة أعضااااااااااا،ها بالتعاون مو الجهات ذات 

 العالقة.

 (:18املادة )

  ختص لجنة اإلشراف :

واألجنة وعالج العقم، و حديد مساااااااتوي نشاااااااا ها، وذلك  عد التأكد من  اإلخصااااااااب بمن  الترخيص لوحداتالتو اااااااية  .أ

 استيفاء شرو  الترخيص.

 واألجنة وعالج العقم، و حديد شرو ها، وعقرارها. اإلخصاب دراسة  رق ووسائت .ب

 .النظر في  لبات إجراء أبحاث أو   ارب  بية في م ا   واألجنة وعالج العقم .ت

تشاااااااااكيت لجنة فنية للتأكد من اساااااااااتيفاء شااااااااارو  الترخيص، ودراساااااااااة التقارير والشاااااااااكاوي والقيام بأعما  الرقابة على  .ث

 الوحدات وأي موضوع  راه لجنة اإلشراف، و حدد مكأفاة هذه اللجان من قبت م لس الوزراء.

عانة بخبراء أو جمعيات أو مراكز أي مهمة أخري تساااااااااااااند إل ها بموجق هذا النظام أو الئحته التنفيذية. وللجنة االسااااااااااااات .ج

علمية أو  هيمات متخصااااااصااااااة على ساااااابيت املشااااااورة.  و حدد الالئحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات وقواعد عمت هذه 

 .اللجنة

 الالئحة : 
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 . كون مهام اللجنة الفنية املنصوص عل ها في الفقرة ث وال ي يطلق عل ها مس ى لجنة اعتماد 18/1م

 واألجنه وعالج العقم من النظام اآلتي: اإلخصاب وحدات 

أ. التأكد من اساااتيفاء شااارو  الترخيص وفقا لتصااانيف الوحدات وعبداء الرأي في  أهيت العاملين في وحدات  واالجنة  عالج 

 العقم.

العيادات واملعامت ب. القيام بأعما  الرقابة والتفتيش من خال  زيارات دورية ساااااااانوية وجوالت  فتيشااااااااية مفاجمة تشاااااااامت 

 وملفات املراكز وذلك ملتا عة  طبيق أسس املمارسة السليمة ومعايير الجودة النوعية والتزامها بأحكام هذه الالئحة.

 ت. دراسة التقارير والشكاوي واملوضوعات ال ي إل ها من لجنة اإلشراف.

 واألجنة وعالج العقم.ث. إبداء الرأي في لوائ  أسعار الخدمات الطبية ال ي  قدمها وحدات  

ين الذين تسااااتعين بهم لجنة العتماد ومكافأة الخبراء واملختصاااا قوم لجنة االشااااراف بتحديد  كاليف ونفقات لجنة ا 18/2م

 االعتماد

 تستوفي  كاليف هذه الخدمات من الوحدات واملراكز والعيادات  البة الترخيص.18/3م

قة بنفقات و كاليف ومكافأة الخبراء والجهات املتخصاااصاااة ال ي تساااتعين بها  رفو اللجنة مقترحاتها و و اااياتها املتعل18/4م

 وكيفية  دبيرها و رق  حصيلها إلى الوزير ليرفعها إلى م لي الوزراء للموافقة عل ها وعقرارها.

واألجنة وعالج العقم و حديد مستوي نشا ها  اإلخصاب يصدر الوزير أو من يفوضه قرارا بمن  الترخيص لوحدات18/5م

 بناء على  و ية اللجنة.

 يتم  نفيذ قرارات اللجنة من  اريخ اعتمادها من الوزير.18/6م
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 الباب الثالث

 واألجنة وعالج العقم اإلخصاب شروط الترخيص لوحدات

 (:19املادة )

على  الحصاااااااااااااو  على  رخيص الوزارة، بناءً ال ي وز  أسااااااااااااايس وحدة لوخصاااااااااااااااب واألجنة وعالج العقم وال تشااااااااااااا يلها، إال  عد 

  و ية من لجنة اإلشراف.

 الالئحة : 

 

ال ي وز  أسااااااايس وحدة لوخصااااااااب واألجنة وعالج العقم وال تشااااااا يلها، إال  عد الحصاااااااو  على  رخيص الوزارة، بناًء  19/1م

العامة و خضااااو وحدات  واألجنة وعالج العقم لشاااارو   أمانسهان لجنة اإلشااااراف ال ي يرفو  لق الترخيص الى على  و ااااية م

الترخيص املنصوص عل ها في نظام املؤسسات الصحية الخا ة ونظام مزاولة املهن الصحية ولوائحهما التنفيذية فيما لم 

 يرد فيه نص خاص في هذا النظام. 

إلشاااااااااااااراف باإلدارة العامة للرخص الطبية والصااااااااااااايدلية بالتأكد من اساااااااااااااتكما  جميو الشااااااااااااارو  مانة لجنة ا قوم أ 19/2م

لجنااة االعتماااد  إلىواملتطلبااات ال ي ينص عل هااا هااذا النظااام والئحتااه التنفيااذيااة ملن  الترخيص قباات إحااالااة  لااق الترخيص 

 اللجنة.  إلىوال ي  قوم بدورها بدراسة الطلق لرفعه 

حسااااااااااااق ما نص ي ق على  الق الترخيص بافتتاح وحدة لوخصاااااااااااااب واألجنة وعالج العقم أن يدفو الرساااااااااااام املقرر 19/3م

 نظام املؤسسات الصحية الخا ة وذلك قبت  دور الترخيص.عليه في 

 (:20املادة )

 اااادر  الخا ااااة ومامو مراعاة ما يقضااااري به نظام ممارسااااة مهنة الطق البشااااري و ق األساااانان ونظام املؤسااااسااااات الصااااحية 

 ية ودالشااااااااااااارو  ال ي  حدده شااااااااااااااأدهما، يرخص لوحدات اإلخصاااااااااااااااب 
 
 للمساااااااااااااتويات اال

ً
ا الالئحة واألجنة وعالج العقم وفقا

 التنفيذية لهذا النظام:

 املستوي األو : عالج العقم بأدوية استحثاث اإلباضة عن  ريق الحقن.

 املستوي الثاني: عالج العقم بالحقن الصناعي.

 الثالث: عالج العقم  عمليات  فت األنابيق والحقن املجهري واملنابلة الدقيقة.املستوي 
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خرين الفنيين العاملين في تت مسااااتوي من هذه 
 
و حدد الالئحة التنفيذية لهذا النظام مؤهالت األ باء املشاااارفين واأل باء اال

 املستويات. 

 الالئحة : 

الصحية ونظام املؤسسات الصحية الخا ة وما  در  شأدهما، يرخص املهن  مزاولةمو مراعاة ما يقضري به نظام  20/1م

ا للمستويات اآل ية مو مراعاة أن يشمت الترخيص املمنوح لوحدات  واألجنة  اإلخصاب لوحدات
ً
واألجنة وعالج العقم وفق

 وعالج العقم ملستوي معين ما قبله من مستويات أدن :

الج العقم بأدوية استحثاث اإلباضة عن  ريق الحقن الوريدية أو يشتر  لترخيص املستوي األو  وهو الترخيص لع .أ

 العضلية أو  حت الجلد ما يأتي:

ما يعادلها في  خصص أمرام النساء  أوأن يكون املشرف املسؤو   بيبا حا ال على شهادة الزمالة السعودية  -1

د، ويشتر   وفر الخبرة في عالج والتوليد، ومصنف من الهيمة السعودية للتخصصات الطبية تاستشاري نساء و ولي

العقم واستخدام أجهزة الذبذبات فوق الصو ية املهبلية، وعذا لم  توفر الخبرة في استخدام أجهزة الذبذبات فوق 

الصو ية املهبلية يشتر  االستعانة بأخصائي في التصوير ب هاز الذبذبات فوق الصو ية املهبلية وذلك للمتا عة 

 اضة.الدقيقة الستحثاث اإلب

 يشتر  لترخيص املستوي الثاني وهو الترخيص لعالج العقم بالحقن الصناعي ما يأتي:  .ب

1-  
ً
ما يعادلها في  خصص أمرام النساء  أوعلى شهادة الزمالة السعودية  أن يكون املشرف املسؤو   بيبا حا ال

والتوليد، ومصنف من الهيمة السعودية للتخصصات الطبية تاستشاري نساء و وليد، مو خبرة ال  قت عن سنتين في 

 م ا  عالج العقم، وخبرة ال  قت عن سنة في استخدام أجهزة الذبذبات الصو ية املهبلية.

في  خصص أمرام النساء والتوليد ال  قت عن درجة اخصائي، معادلة  أن يكون األ باء املساعدون حا لين على شهادة -2

 من الهيمة السعودية للتخصصات الصحية.

أن يكون التقنيون والفنيون حااا ااااااااااااالين على درجااة البكااالوريوم أو مااا يعااادلهااا في م ااا  العلوم أو املختبرات، أو درجااة  -3

ة السااعودية للتخصااصااات الصااحية، وعلى أن يكون قد أجري الدبلوم الفني في املختبرات على أن  كون معادلة من الهيم

 على األقت في م ا  نشا  الوحدة خال  فترة التدريق.
ً
 خمسين اختبارا

ت. يشاااااااااااااتر  لترخيص املساااااااااااااتوي الثاااالاااث وهو الترخيص لعالج العقم  عملياااات  فااات األناااابياااق أو العالج  عملياااات الحقن 

 ما يأتي:املجهري و الخارجي وعمليات املنابلة الدقيقة 

 على الزمالة الساااااااااعودية للعقم وجراحة  او ما يعادلها ومصااااااااانف من الهيمة  -1
ً
 حا اااااااااال

ً
أن يكون املشااااااااارف املساااااااااؤو   بيبا

 السعودية تاستشاري نساء و وليد /عقم وأ فا  انابيق.

 أن  -2
ً
 للعمت بالوحدة وعلى مالك الوحدة )الجهة التا عة لها( وأن يكون عمله بنظام الدوام الكامت يكون املشرف متفرغا
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مااا يعااادلهااا  أوأن يكون األ باااء االخرين العاااملين بااالوحاادة أ باااء حااا ااااااااااااالين على الزمااالااة الساااااااااااااعوديااة للعقم وجراحااة   -3

 .قومصنفين من الهيمة السعودية تاستشاريين نساء و وليد /عقم وأ فا  انابي

 ث. يشتر  للترخيص ملعامت  واألجنة وعالج العقم ما يلي:

ضمان  أجتجزائه املختلفة كما املوضح واملفصت في املادة الحاديه والعشرون و فسيرها من أن  كون مساحة املعمت وأ .1

 .العمت في ظروف مريحه ومضمونه

 ادة الحاديه والعشرون و فسيرها.ي ق  وفر جميو األجهزة الطبية الخا ة بتش يت املعمت كما املوضح في امل .2

والعشرون  ةوكما هو موضح في املادة الحادي قة مو املعايير الخا ة بمعامت  نقية هواء املعمت متواف ولية كون  أني ق  .3

 .و فسيرها

ح في  كون أجهزة اإلنذار واملراقبة التلفزيونية في املعمت متوافقة مو املعايير الخا ة بمعامت  وكما هو موض أني ق  .4

 .والعشرون و فسيرها ةاملادة الحادي

ي ق أن يكون عدد فنيي املختبر متناسبا مو حجم العمت في الوحدة وي ق أن يتوفر على أقت  قدير شخصان مؤهالن  .5

يكون أحدهما مصااااانفا من الهيمة الساااااعودية للتخصاااااصاااااات الطبية  أنيساااااتطيعان القيام ب ميو الخدمات الفنية على 

 .أجنهكفني مختبر 

 على درجة البكالوريوم من جامعة معترف بها بحيث يكون  خصااااااااصااااااااه الرئي ااااااااري في  .6
ً
أن يكون فني معمت األجنة حا ااااااااال

 على دبلوم فني في املختبرات.  أوالعلوم أو املختبرات 
ً
ق موثقه في معامت لعالج أ فا   كون لديهم خبرة  دري وأنحا اااال

 لة الدبلوم.نابيق مدتها سنه لحملة البكالوريوم وسنتان لحماأل 

 

 (:21املادة )

ي ق  وافر جميو الت هيزات واملرافق الالزمة لكت مستوي بحسق املوا فات ال ي  حددها الالئحة التنفيذية لهذا النظام، 

 وذلك في تت وحدة من وحدات  واألجنة وعالج العقم.

 الالئحة : 

  : يشتر  للترخيص للمستوي األو   وفر األجهزة التالية:21/1م

 األجهزة األساسية للعيادات النسائية حسق موا فات وزارة الصحة.. 1

 مزود بمسبار مهبلي.البويضات . وجود جهاز للذبذبات فوق الصو ية لقيام حجم وعدد 2

  : يشتر  للترخيص للمستوي الثاني  وفر الت هيزات التالية: 21/2م 

 .   هيز تامت للعيادة حسق موا فات وزارة الصحة.1
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 د جهاز للذبذبات فوق الصو ية ومسبار مهبلي.. أن يوج2

 . أن يتوفر بالوحدة معمت يحتوي على جهاز  رد مركزي وميكروسكوب وجهاز لعد النطف.3

 . أن يتوفر نظام ولوائ  واضحة ودقيقة لجمو العينات و حليلها والتأكد من اسم وهوية  احق العينة.4

 وعدخا  البيانات بطريقة دقيقة وواضحة ويمكن مراجعسها.. أن  وجد بجالت ونظام لحفظ هذه املعلومات 5

. أن  توفر وسائت لحفظ عينات السائت املنوي بأمان ودقة و ضمن عدم الو و  إل ها إال من قبت املسمولين عن املعمت 6

 أو مشرف العيادة.

  : يشتر  للترخيص للمستوي الثالث  وفر الت هيزات التالية: 3 /21م

 عيادة حسق موا فات وزارة الصحة..   هيز تامت لل1

 . أن يوجد جهاز للذبذبات فوق الصو ية ومسبار مهبلي.2

 . أن يتوفر معمت يفي بمتطلبات الوحدة.3

 . أن يتوفر نظام ولوائ  واضحة ودقيقة لجمو العينات و حليلها والتأكد من اسم وهوية  احق العينة.4

 ونظام لحفظ هذه املعلومات وعدخا  البيانات بطريقة دقيقة وواضحة ويمكن مراجعسها. بجالت. أن  وجد 5

. أن  توفر وسائت لحفظ عينات السائت املنوي بأمان ودقة وعدم الو و  إل ها إال من قبت املسمولين عن املعمت أو مشرف 6

 العيادة.

  توفر األجهزة التالية: واألجنة وعالج العقم أن اإلخصاب   : ي ق في جميو وحدات 21/4م

 . جهاز للذبذبات فوق الصو يه الصو ية مو مسبار مهبلي وموجه أبره وابره لجمو البييضات.1

. جهاز مراقبة النبض وض ط الدم و خطيط كهردائية القلق ومصدر للتزويد باألكسجين ومسلك هوائي وحقيبة التنفس 2

 الصناعي.

 د حسق موا فات وزارة الصحه.. املستلزمات العامة للتعقيم والتضمي3

 . املستلزمات العامة الضرورية إلحداث منفذ وريدي.4

 (.lithotomy. سرير عمليات وعضاءة مقبولة لتأدية ال رم مو وجود حامت للرجلين في وضو الليثو ومي )5

 . سرير نقت إلى غرفة اإلفاقة.6
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 ألجنة وعالج العقم:  : ي ت أن  توفر املرافق التالية في جميو وحدات  وا 21/5م

 . منطقة استقبا  عامة.1

 . غرفة انتظار للنساء وأخري للرجا .2

 . دورة مياه للسيدات وأخري للرجا .3

 . غرفة الكشف.4

 والعمليات و كون مزودة بنظام  نقية الهواء.البويضات . غرفة بحق 5

 . غرفة إنعاش  إفاقة .6

 . غرفة  صوير بالذبذبات فوق الصو ية.7

 منطقة لحفظ بجالت املر رى.. 8

 (.1حسق املرفق)   :يشتر  للترخيص ملعمت  وعالج العقم  وفر الت هيزات 21/6م

ارسااالها ملعامت متخصااصااه بفحص الجينات  أوفحصااها  أجتجنه من بأخذ عينات من األ   : يحق للوحده القيام  7 /21م 

للفحص الجيني خاادمااه اختيااااريااه وغير ملزم  وفرهااا في نااات أخااذ العيداخاات او خااارج اململكاااه على أن  بقي  قاااديم خاادمااة 

 .جميو الوحدات

 : ي ق أن  توفر ملعمت األجنة مساااااااااااااااحة تافية بحيث يمكن العمت فيه في ظروف مريحة ومأمونة، كما ي ق أن  21/8م 

 تي:وذلك تاآل يكون  صميمه مالئما لحجم اإلجراءات ال ي يتم  نفيذها فيه

 عن مختبر الاااذتورة )أي أن أ. ي اااق أن يكون املعمااات في 
ً
منطقاااة ماااأموناااة وغير مزدحماااة. كماااا ي اااق أن يكون معزوال  مااااماااا

 خصايص زاوية من مختبر وخر ال يعتبر مالئما إال إذا  م فصالها ب دار(. وال يسام  باساتخدام املواد الكيميائية الساامة أو 

يسااااااااااااام  باساااااااااااااتخدام مواد التطهير الضااااااااااااابابية النظائر املشاااااااااااااعة في املعمت، ويشااااااااااااامت ذلك مواد التنظيف الساااااااااااااامة. كما ال 

 )اإليروسو ( وأدوية مكافحة الحشرات فيه.

ب.  ي ق  وفير مكتق منفصاااااااااااااات )محا  ب دران( لحفظ الساااااااااااااجالت وعدخا  البيانات وغير ذلك من املهام اإلدارية ذات 

 لك  وفير حاسق ولي لجمو البيانات.العالقة.  وي ق كذ

في إنشاء املعمت مالئمة ألعماله وكذلك أساليق تهوية املنطقة و نظيفها، وي ق أيضا  ت. ي ق أن  كون املواد املستخدمة

 .أن  كون األرضيات مصنوعة من مواد يسهت غسلها و طهيرها
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 واألجنة وعالج العقم: اإلخصاب  :ي ق أن  توفر األدوات واملعدات التالية كحد أدن  في جميو معامت وحدات 21/9م

نظام إنذار عن  عد و اقة كهردائية مسااااندة للطوارو. وي ق التأكد من درجة الحرارة املناسااابة . حاضااانة/ حاضااانات مو 1

 قبت فتحها أو  مرة السااااااااااااتخدامات املر اااااااااااارى. وي ق مراقبة ثاني أكساااااااااااايد الكردون 
ً
للحاضاااااااااااانات ومحتوياتها من ال از يوميا

 العرم الرق ي وحدها. باألشعة دون الحمراء، أو بطرق مستقلة أخري لتحليت ال از، وليس بطريقة

املنوية  والحيوانات  حليت الساااائت املنوي ومعالجة البويضااااتو حديد التعقيم و  البويضاااات.  م اهر مناسااابة الساااتعادة 2

 واملعالجة املجهرية.

.  أجهزة تساااااااااااااخين مالئمة للمحافظة على درجة الحرارة والرقم الهيدروجيني ألوسااااااااااااااا  الزرع والبويضااااااااااااااات واألجنة خال  3

 .مراحت اإلجراء املختلفة 

. ي ق اسااااااااااااتخدام املواد ال ي تسااااااااااااتخدم مرة واحدة فقط )بالسااااااااااااتيك  صاااااااااااانيف مسااااااااااااتنبت النساااااااااااايج( تلما أمكن ذلك في 4

 ة وسوائت الجسم(.الخطوات ال ي تستدعي التعرم ألنسج

. ي ق  وفير اإلمدادات واألدوات العامة للمعامت تاألواني الزجاجية وأجهزة التعقيم وثالجة  شاااااااااااااكت يتناسااااااااااااااق مو حجم 5

 املعمت.

. ي ق أن  توفر لجميو املعامت إمكانيات اساااااااااااااتخدام مقيام الرقم الهيدروجيني ومقيام الضااااااااااااا ط التناضااااااااااااا ي بهدف 6

 مراقبة أوسا  الزرع بانتظام.

أو األجنة ليست مواد سامة، وذلك  البويضاتأن املواد ال ي يمكن أن  مس . ي ق على موظفي املعمت التأكد من 7

باستخدام أساليق املقايسة الحيوية املالئمة أو نظام  راز حيواني. ويشمت ذلك، على سبيت املثا  ال الحصر، احتياجات 

 جاجية وأوسا  الزرع ومصدر البرو ين.الرشف وقنا ير النقت واألواني البالستيكية والز 

. ي ق وضو ملصقات على جميو العنا ر الكيميائية والكواشف في املعامت  وضح  اريخ استالمها و اريخ فتحها وعمر 8

 . خزينها، حيثما تان ذلك مالئما

 (:22املادة )

 مستويات أدن .يشمت الترخيص املمنوح لوحدات  واألجنة وعالج العقم بمستوي معين ما قبله من 

 (:23املادة )

 باسااااااااااااام الوحدة في اللوحات الداخلية   اإلخصاااااااااااااااب على وحدات
ً
واألجنة وعالج العقم إعالن املساااااااااااااتوي املرخص به، مقرونا

 والخارجية ومطبوعاتها.
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 الالئحة : 

 

داخت الوحدة أن تعلن املسااااااتوي املرخص لها به اإلخصاااااااب  واألجنة وعالج العقم ي ق على تت وحدة من وحدات   23/1م

 وخارجها على لوحات بارزة  كون واضحة لجميو املراجعين وأن يشتمت اإلعالن على  وضي  تاف للمستوي املرخص به.

 (:24املادة )

 األجنة وعالج العقم إال ضمن وحدة إخصاب مرخص لها.ال ي وز الترخيص ملعمت 

 الالئحة : 

 

 لها ومر بطا بها يقدم  لق الترخيص ملعمت  واألجنة وعالج الع 24/1م
ً
قم باسم وحدة  املرخص بها. ويشتر  أن يكون  ا عا

 وضمن أقسامها وال ي وز إ دار  رخيص منفصت ملعمت .

 

 (:25املادة )

 إال لوحدات إخصااااااااااااب داخت مساااااااااااتشاااااااااااف  أو 
ً
 عاما

ً
 للبطن أو  خديرا

ً
ال يسااااااااااام  بتجراء  قنيات التناسااااااااااات ال ي  تطلق  نظيرا

 اليوم الواحد.لوحدات لديها  صري  ب راحة 

 

 (:26املادة )

مساااااااااااامو  مسااااااااااااؤولية تاملة عن عمت هذه الوحدة.  وحدة اإلخصاااااااااااااب واألجنة وعالج العقم املشاااااااااااارف الطبي املسااااااااااااؤو  عن 

و حاادد الالئحااة التنفيااذيااة لهااذا النظااام مهمااات هااذا املشااااااااااااارف في تاات مساااااااااااااتوي، كمااا  حاادد مهمااات األ باااء املسااااااااااااااااعاادين 

 والتقنيين والفنيين.

 الالئحة : 

 

 واألجنة وعالج العقم في تت املستويات مسؤوال عما يأتي:اإلخصاب  : يكون املشرف املسؤو  عن وحدة  26/1م
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 التأكد من  طبيق جميو اإلجراءات والشرو  والضوابط الواردة في هذا النظام والئحته التنفيذية. -أ

ضااااااااااااااعفات وعجراء الالزم ملنعها واملبادرة اإلشاااااااااااااراف على الوحدة ومتا عة جميو مراحت العالج والتحساااااااااااااق لحدوث أي م -ب

 في حالة عدم وجوده.
ً
 مؤهال

ً
  عالجها عند حدوثها، وأن ينيق عنه  بيبا

وقواعد  البويضاااااااااااتأو املنوية  الحيواناتوضااااااااااو قواعد دقيقة لطرق العالج وجمو و حضااااااااااير وتساااااااااالم العينات، سااااااااااواء  -ت 

وتعدد الحمت واملضاعفات وعجراءات عالجها عند حدوثها ومراجعة  االحتيا ات الالزمة لتفادي استحثاث اإلباضة املتزايدة

.
ً
 ذلك سنويا

 وثيق جميو املعلومااات والبيااانااات واإلجراءات ال ي  قوم بهااا الوحاادة، وتساااااااااااااجياات دورات العالج ونوعيسهااا ونتااائ هااا باادقااة -ث

 لق مراجعسها.ووضوح وأمانة، وحفضها ملدة عشر سنوات على األقت، و قديمها للجهات املختصة عند  

 حادياد أسااااااااااااامااء الوظاائف ومسااااااااااااامولياات جميو العااملين في الوحادة من أ بااء وفنيين وغيرهم، مو مراعااة ماا ورد في هاذا  -ج

 النظام والئحته التنفيذية، واالحتفاظ  سجالت تاملة بأسما،هم ومؤهالتهم و راخيصهم.  

 وتسجيت نتائج بحثها، وا خاذ اإلجراء الالزم  شأدها.تعيين مسؤو  عن  لقي شكاوي املر رى ودراسسها ب دية  امة،  -ح

 يكون مسؤوال عن ا خاذ اإلجراءات الالزمة   اه أي خطأ أو إهما  متعمد أو غير متعمد. -خ

  مكين ممثلي لجنة االعتماد املكلفين بالتفتيش والرقابة على هذه الوحدات من القيام بمهامهم. -د

 عما يلي:توي األو  مسؤو شرف الوحدة في املس : يكون م26/2م
ً
 ال

اإلشااااااااااااراف املباشاااااااااااار على العالج و حديد جرعا ه ومتا عة مراحله والتحسااااااااااااق لتفادي احتماالت اسااااااااااااتحثاث اإلباضااااااااااااة  -1

 املتزايدة وتعدد الحمت واملضاعفات وعجراء الالزم ملنعها واملبادرة في عالجها عند حدوثها.

 للمر رى.شرح  ريقة العالج واحتماالت املضاعفات -3

  وفير من يقوم بتجراء فحص الذبذبات فوق الصو ية املهبلية بالكفاءة الالزمة أو القيام بها بنفسه. -4

  : )أ( يكون مشرف الوحدة في املستوي الثاني مسموال عما يلي:26/3م

دقة على النتائج اإلشاااااااااااااراف العام على تت إجراء يتم  نفيذه في املعمت من  حليت أو  حضاااااااااااااير للسااااااااااااااائت املنوي واملصااااااااااااااا -1

 والتأكد من عدم حدوث أي اختال ات.

املسااااااااامولية عن أي خطأ يقو  سااااااااابق عدم  طبيق الوحدة ملعايير الساااااااااالمة وماعدا ذلك يكون الفنيون مسااااااااامولون عما  -2

 أو األجنة.اللقائ   أو البويضات أواختال  او استبدا  النطف  إلى قصير أوخطأ يؤدي  أو إهما يحدث من 
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ام مفصااات لجمو واساااتالم العينات والتأكد من اسااام وهوية  ااااحق العينة وتساااليمها واساااتخدامها فقط من وضاااو نظ - 3

 .أجت إعادتها إلى رحم الزوجة املعنية بالعالج

 حفظ السجالت بدقة وأمانة وعبرازها عند  لق مراجعسها من قبت الجهات الرسمية. -4

 التأكد من وجود عقد زوجية ساري املفعو . -5

أو الحد من حدوث مضاعفات  للتفاديو قواعد وتعليمات  وضح  ريقة استحثاث اإلباضة واالحتيا ات الالزمة وض -6

  تاستحثاث اإلباضة املتزايدة   أو الحمت املتعدد، وعجراءات عالجها عند حدوثها.

اساتخدامها في الحقن  وضاو الئحة داخلية بتجراءات العمت تشامت  ريقة وخطوات  حضاير عينة الساائت املنوي املراد -7

 الصناعي.

 .التأكد من أن عينة السائت املنوي املراد  حضيرها قد  م انتاجها في مقر الوحده-8

  حديد أنواع األدوات الدقيقة املستخدمة ومصدر الوسط وظروف املعالجة املناسبة. -9

 ها.التأكد من وجود األجهزة واملعدات الالزمة لهذا ال رم والتأكد من تعقيم -10

 شرح  ريقة العالج وتلفته املادية واحتماالت املضاعفات ونسبة الن اح للزوجين والحصو  على  وقيعهما. -11

)ب( يقوم األ باء واملسااعدون بأعما  عالج العقم املرخص بها  حت إشاراف املشارف املسامو  عن الوحدة والرجوع إليه  

 ويحدد املشرف مسموليات ومهام تت منهم.
ً
 عند حدوث أي  عودات أو إشكاالت كما هو متعارف عليه  بيا

جة عينة السااااااااااااااائت املنوي و حليلها و حضااااااااااااايرها للحقن )ت(: يقوم التقنيون والفنيون في وحدات املساااااااااااااتوي الثاني بمعال 

الصااااااااناعي  حت إشااااااااراف مشاااااااارف املعمت مو التبليت عن النتائج وااللتزام بت باع أنظمة الوحدة املفصاااااااالة للتأكد من هوية 

الزوجين ورقم السااااااجت الطبي بدقة ملنو حدوث أي اختال ات، والقيام بالالزم عند حدوث أي اشااااااتباهات و بليت املشاااااارف 

 لى الوحدة عند حدوث ذلك ويحدد املشرف مسموليات ومهام تت منهم.ع

 عما يلي:26/4م
ً
  )أ(: يكون مشرف الوحدة في املستوي الثالث مسموال

 اإلشراف على تش يت الوحدة واملتا عة املباشرة لجميو الكوادر العاملة في الوحدة. -1

.وضو األنظمة الخا ة بتجراءات املعالجة بوضوح ومراجعس -2
ً
 ها سنويا

 حمت املساااااااامولية عن أي خطأ يقو  ساااااااابق عدم  طبيق الوحدة ملعايير السااااااااالمة وماعدا ذلك يكون الفنيون مساااااااامولون  -3

 األجنة  أواللقائ   أو البويضاتأو استبدا  النطف  أواختال   إلى قصير أوخطأ يؤدي  أو إهما عما يحدث من 
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يه واحتماالت حدوث املضاااااعفات ونساااابة الن اح والفشاااات والحصااااو  على وضااااو شاااارح كتا ي لطريقة العالج وتلفته املاد -4

  وقيو الزوجين قبت بداية العالج.

 متا عة حدوث املضاعفات و قديم العالج الالزم لها. -5

  وثيق جميو اإلجراءات ال ي  قوم بها الوحدة:  -6

 أ.  تسجيت جميو املعلومات الخا ة باملر رى بدقة وسرية.   

وثائق الوحدة و وضاااي  دورات العالج ونوعيسها ونتائ ها بدقة وحفضاااها ملدة ال  قت عن عشااار سااانوات و قديمها ب. أعداد   

 للجهة املختصة.

ت.  اادوين نتااائج الحماات املثبتااة بااالااذبااذبااات فوق الصاااااااااااااو يااة كنتي ااة إي ااابيااة   حماات إتلينيكي  وعاادم االعتماااد على نتااائج   

  ة أو اعتبارها في حسابات النتائج.الحمت الكيماوي في البو  أو الدم كنتي

لت إليه الشكوي.  -7
 
لية لتلقي شكاوي املر رى ودراسسها و خصيص بجت لها إلثبات ما  م بحثه وما ا

 
 وضو ا

 و راخيصهم. همحفظ بجالت تاملة بأسماء املوظفين بالوحدة ومؤهالت -8

 أو من ينوب عنه عند إجراء التفتيش من قبت  -9
ً
 املختصين.أن يكون حاضرا

أثبتوا كفاءة ساااااااااااابقة في إن از هذا اإلجراء مو خبرة ال  قت عن سااااااااااانة  -من أن القائمون على املعالجة املجهرية التأكد -10

  دريق في مركز عالج عقم متقدم.

  حديد الحاالت ال ي  تطلق العالج بالحقن املجهري وفقا للظروف واملعايير املناسبة. -11

 األدوات الدقيقة املستخدمة ومصدر الوسط وظروف املعالجة املناسبة. حديد أنواع   -12

)ب(:ذا استدعت الحاجة القيام بأخذ عينة من الخصية في ق أن يقوم بذلك استشاري مسالك بوليه أو استشاري في  

  خصص أمرام النساء والتوليد والعقم وأ فا  االنابيق مرخص له القيام بمثت هذه العمليات.

يحاادد في الالئحااة الااداخليااة للوحاادة الحاااالت ال ي  تطلااق العالج ب الخااارجي أو بااالحقن املجهري و ريقااة العالج  )ت(: أن 

 وجمو العينات.

)ث(: عدم نقت أكثر من ثالثة أجنة إلى رحم الزوجة في جميو الحاالت وددون اساااااااااااااتاناء وعند  وفر أجنة فائضاااااااااااااة فيمكن  

 حفظها بواسطة  قنية الت ميد.

  )ج(: في 
ً
 و حديد فترة الحفظ. حالة حفظ أجنة فائضة في ق أخذ موافقة الزوجين خطيا
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 : يقوم األ باء واالخرون بأعما  عالج العقم املرخص بها  حت إشاااااااراف املسااااااامو  عن الوحدة والرجوع إليه عند 26/5م

 ويحدد املشرف مسموليات ومهام تت منه
ً
 م.حدوث أي  عودات أو إشكاالت كما متعارف عليه  بيا

 

 (:27املادة )

واألجنة وعالج العقم  وثيق جميو املعلومات والبيانات واإلجراءات ال ي  قوم بها، وتسجيت دورات   اإلخصاب على وحدات

ملدة عشااااار سااااانوات على األقت، و قديمها للجهات املختصاااااة عند  وحفظهاالعالج ونوعيسها ونتائ ها بدقة ووضاااااوح وأمانة، 

  لق مراجعسها.

 الالئحة : 

 

بوضاااااااااااااو قواعد وتعليمات ولوائ  داخلية  وضاااااااااااااح إجراءات واألجنة وعالج العقم  اإلخصاااااااااااااااب وحدات  لتزم جميو 27/1م

 العمت وخطوا ه و حدد مسمولية املختص بالقيام به في وثائق خطية مكتودة ومعلنة.

واألجنة وعالج العقم  اإلخصاب االحتفاظ  سجالت بأسماء املوظفين واملختصين وجميو العاملين بوحدة 27/2م

ومؤهالتهم العلمية واملسموليات املقررة لكت منهم ووضو هيكت  نظي ي يوضح الهيكت الوظيفي ويحدد الشخص املسمو  

 بصفة دائمة وعبرازه عند  لق مراجعته من قبت الجهات الرسمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الرابع

 لجنة النظر في املخالفات
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 (:28املادة )

ا لهذا النظام تشااااااكت لجنة  -أ 
ً
 -للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام والئحته التنفيذية، و وقيو العقودات املناساااااابة وفق

و حديد مقدار التعويض عن األضااااارار ألصاااااحاب الحق الخاص، ويكون تشاااااكيت اللجنة على النحو  -عدا عقودة الساااااجن 

 اآلتي :

                              قاٍم ال  قت درجته عن قا ري )أ( يسميه وزير العد  - 1
ً
  رئيسا

عضو هيمة  دريس من إحدي تليات الطق بالجامعات السعودية ال  قت درجته عن أستاذ مشارك في  ق أمرام  - 2  

                             النساء والتوليد يسميه وزير التعليم العالي
ً
  عضوا

                    يسميه الوزيراستشاري متخصص في أمرام النساء والتوليد  - 3
ً
  عضوا

                      استشاري متخصص في أمرام العقم و يسميه الوزير - 4
ً
 عضوا

             استشاري متخصص في  ق األ فا  الخدج يسميه الوزير - 5
ً
  عضوا

 عضو                                            مستشار نظامي يسميه الوزير - 6
ً
  ا

 يكون مقر اللجنة في الوزارة بالريام، وي وز إنشاء لجان مماثلة في منا ق اململكة بقرار من الوزير.  -ب 

 ج(  حدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة من قبت م لس الوزراء.

 د(  حدد الالئحة التنفيذية لهذا النظام القواعد واإلجراءات الالزمة لعمت اللجنة.

 أن املخالفة تستوجق عقودة السجن فتحيت القضية إلى ديوان املظالم للنظر ف هاهاا( إذا رأت اللجنة 

 الالئحة : 

 

 على اقتراح الوزير.اللجنة من قبت م لس الوزراء بناًء  حدد مكافأة رئيس وأعضاء 28/1م

 املرشح.( من هذه املادة اال فاق املسبق مو الوزير على الشخص 2.1تعني تسمية األعضاء في الفقر ين )8/2م

 يعينه الوزير ويتولى التحضاااااااااااااير الجتماعات اللجنة واساااااااااااااتيفاء أعمالها و نفيذ اإلجراءات والتو ااااااااااااايات 
ً
يكون للجنة أمينا

 املتعلقة بها.

 (:29املادة )

مدة العضاااااااوية في هذه اللجنة ثالث سااااااانوات قابلة للت ديد، وعذا تعذر اساااااااتمرار أي عضاااااااو من أعضااااااااء اللجنة ألي سااااااابق، 

 بالطريقة نفسها ال ي عين بها. يعين بديت له

 الالئحة : 
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  : ي وز   ديد العضوية في هذه اللجنة بقرار من الوزير.29/1م

إذا  كرر غياب العضااااااو عن اجتماع اللجنة الجتماعيين متتاليين أو ثالثة اجتماعات متفرقة في الساااااانة الواحدة أو  29/2م 

خر يعف  من مهااماه ويتم تعيين بادياتعاذر انتظااماه في اجتمااعاات اللجناة  ساااااااااااااباق ظروف عملاه 
 
ت لاه بنفس أو ألي ساااااااااااااباق ا

 الطريقة ال ي عين بها.

 يس ى الوزير  عضو بديت يحت محت العضو األساسري عند غيابه.16/3م

 (:30املادة )

  نعقد اللجنة بحضور جميو أعضا،ها، وذلك بدعوة من رئيسها تلما دعت الحاجة إلى ذلك، و صدر قراراتها بأغلبية أ وات

 عند التساوي، وعذا تعذر  دور القرار على هذا النحو، 
ً
األعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، ويكون  و ه مراحا

  حا  القضية إلى ديوان املظالم للنظر ف ها.

 الالئحة : 

 

 لجان أخري بها. : تعقد اللجنة جلساتها بمقر اللجنة بديوان الوزارة أو بمقر املنطقة الصحية ال ي يتقرر إنشاء 30/1م

 : إذا تعذر انعقاد اللجنة بخضور جميو أعضا،ها أو تعذر  دور قراراتها بأغلبية األعضاء على أن يكون رئيس 30/2م

 اللجنة من بينهم  قرر اللجنة إحالة القضية إلى ديوان املظالم للنظر ف ها.

  تولى أمانة اللجنة القيام باملهام اآل ية:30/3م

 العام  شأن إجراءات إحالة القضايا ال ي  قرر اللجنة إحالسها إلى ديوان املظالم. التنسيق مو املدعي  -1

التنسيق مو املدعي العام لتمكينه من اال الع على الوثائق ومحاضر التحقيق واإلجراءات املتعلقة بالقضايا املطروحة  -2

 أمام اللجنة وعخطاره بموعد جلسات اللجنة والقضايا املعروضة عل ها.

 وثائق واملستندات والتحقيقات والقرارات اإلدارية الخا ة بها.حفظ ال -3

 أعضاء اللجنة قبت موعد االجتماع  عشرة أيام على األقت.دعوة  -4

 بالتنسيق مو الجهات ذات العالقة  شأن  رشي  أو استبد  أعضاء اللجنة   يرهم. -5

  قوم أمانة اللجنة ب ميو أعما  السكر ارية الفنية واإلدارية اللجنة. -6

  تولى أمانة اللجنة  نفيذ قرارات اللجنة. -7
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دعاء العام أمام لجنة النظر في مخالفات ي  من يمثت اإل بناء على  وجيه معالي الوزير التنسيق مو النيابة العامة لترش -8

 أمام اللجنة. اإلخصاب نظام وحدات
ً
 عاما

ً
 بتعيينه مدعيا

ً
 واألجنة وعالج العقم ويصدر الوزير قرارا

 من  اريخ  دور القرار مو إبالغ من شمله -9
ً
م قرار اللجنة بالقرار الصادر عن اللجنة خال  مدة أقصاها ثالثون يوما

  وثيق  اريخ إبالغه القرار.

بالتنسيق مو إدارة الرخص الطبية لتحصيت  كاليف نشر القرار الصادر بالعقودة في حالة امتناع املخالف عن سداد  -10

  كاليف نشر نص منطوق القرار.

( من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة 36: فيما لم يرد فيه نص بهذه الالئحة يتم ا باع اإلجراءات الواردة في املادة ) 30/4م

 الصحية املتعلقة بالقضايا املعروضة على اللجنة الطبية الشرعية. املهن

 

 (:31املادة )

 العام.يمثت االدعاء العام أمام اللجنة عضو من هيمة التحقيق واإلدعاء 

 الالئحة : 

 

دعاء العام أمام لجنة لنيابة العامة لترشي  من يمثت اإل على  وجيه الوزير التنسيق مو ا  :  تولى أمانة اللجنة بناءً 31/1م

 أمام اللجنة. اإلخصاب النظر في مخالفات نظام وحدات
ً
 عاما

ً
 بتعيينه مدعيا

ً
 واألجنة وعالج العقم ويصدر الوزير قرارا

ى أمانة اللجنة التنسيق مو املدعي العام لتمكينه من اال الع على الوثائق ومحاضر التحقيق واإلجراءات  :  تول31/2م

 املتعلقة بالقضايا املطروحة أمام اللجنة وعخطاره بموعد جلسات اللجنة والقضايا املعروضة عل ها.

 في حالة غيابه. :  رشح هيمة التحقيق واالدعاء العام بديال ليحت محت املدعى العام 32/3م

 

 

 

 

 

 الباب الخامس

 العقوبات
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 (:32املادة )

 دون إخال  بأي عقودة أشد منصوص عل ها في أنظمة أخري، يعاقق  عقودة أو أكثر من العقودات اآل ية:

 غرامة مالية ال يقت مقدارها عن مم ي ألف ريا  وال يزيد على خمسمائة ألف ريا . .أ

 السجن مدة ال  زيد عن خمس سنوات. .ب

 إل اء الترخيص بمزاولة املهنة. .ت

 تت من ير كق أي مخالفة من املخالفات اآل ية:

 ممارسة عالج العقم و دون  رخيص أو في غير املستوي املرخص به. .أ

 حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها. .ب

 حقن نطف أو أجنة  عد انسهاء العالقة الزوجية. .ت

 أخري. نقت لقائ  أو أجنة  خص امرأة إلى رحم امرأة .ث

 الت رير باملريض أو عدم استخدام األسس الطبية السليمة في  ريقة العالج بقصد االبتزاز أو االست ال . .ج

 التدخت في الخاليا أو الجينات الوراثية دون الحصو  على موافقة سايقة من لجنة اإلشراف. .ح

 نقت األعضاء التناسلية.  .خ

 (:33املادة )

ها في أنظمة أخري، وفيما عدا املخالفات املنصوص عل ها في املادة )الثانية دون إخال  بأي عقودة أشد منصوص عل 

م من أحكام هذه النظام أو الئحته التنفيذية  عقودة أو من  ثبت مخالفته أي حك يعاقق تت –والثالثين( من هذا النظام 

 أكثر من العقودات اآل ية:

 اإلنذار. .أ

 وال  زيد على مم ي ألف ريا .غرامة مالية ال  قت عن عشرين ألف ال ريا   .ب

 السجن ملدة ال  زيد عن سنتين. .ت

 إل اء الترخيص بمزاولة املهنة. .ث

 (:34املادة )

  رخيص املهنة ح ى  دور قرار لجنة النظر في املخالفات املنصوص عل ها في املادة )الثامنة 
ً
ي وز للوزير أن يوقف مؤقتا

بار كاب املخالفة أو  وافر أدلة وقرائن  راح اإلدانة بار كاب املخالفة، والعشرون( من هذا النظام، وذلك في حالة التلبس 

وعذا تان سيتر ق على هذا اإليقاف املؤقت إلحاق ضرر باملر رى ما يحتاجونه، ويحق ملن  در بحقه هذا األمر التظلم منه 

 من إبالغه به.
ً
 لدي ديوان املظالم خال  ثالثين يوما

 الالئحة : 
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 باإليقاف املؤقت للترخيص بمزاولة املهنة بناء على التلبس بار كاب املخالفة أو  وافر   يصدر  34/1م
ً
وزير الصحة قرارا

 أدلة أو قرائن  راح اإلدانة بار كاب املخالفة.

  ي وز ملن  در في حقه قرار اإليقاف املؤقت للترخيص أن يتظلم من القرار أمام ديوان املظالم خال  ثالثين يوما  34/2م

 ن  اريخ إبالغه بالقرار.م

  يتخذ وزير الصحة اإلجراءات املناسبة الستمرار املر رى في  لقي احتياجاتهم العالجية إذا تان اإليقاف املؤقت  34/3م

 سيتر ق عليه إلحاق الضرر بهم.

 (:35املادة )

 من  اريخ إبالغه ملن  در بحقه. ستيني وز التظلم من قرار العقودة أمام ديوان املظالم خال  
ً
 يوما

 الالئحة : 

 

 من  35/1م
ً
   تولى أمانة اللجنة إبالغ من شملهم قرار اللجنة بالقرار الصادر عن اللجنة خال  مدة أقصاها ثالثون يوما

  اريخ  دور القرار مو  وثيق  اريخ إبالغه القرار.

 

 

 (:36املادة )

الصادر باإلل اء أو اإليقاف املؤقت للترخيص بمزاولة املهنة من  اريخ  دوره، وال يمنو  ي وز للوزير أن يأمر بتنفيذ القرار

 التنفيذ الفوري للقرار التظلم منه أمام ديوان املظالم، على أال يتر ق على  قديم التظلم وقف  نفيذ القرار الفوري.

 الالئحة : 

 

اللجنة الصادر باإلل اء أو اإليقاف املؤقت للترخيص من  اريخ  : ي وز للوزير أن يأمر بالتنفيذ الفوري للقرار  36/1م

  دور القرار.

 : ي وز التظلم أمام ديوان املظالم من القرار الصادر بالتنفيذ الفوري للقرار الصادر باإلل اء أو اإليقاف املؤقت  36/2م

 للترخيص بمزاولة املهنة.
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ي لقرار األل اء أو اإليقاف املؤقت للترخيص بمزاولة املهنة ال يتر ق  : التظلم من القرار الصادر بالتنفيذ الفور  36/3م

 عليه إيقاف  نفيذ قرار التنفيذ الفوري.

 (:37املادة )

في حالة إل اء الترخيص بمزاولة املهنة، ال ي وز النظر في  لق  رخيص جديد قبت انقضاء مدة ثالث سنوات من  اريخ 

  دور قرار اإلل اء. 

 الالئحة : 

 

 

 : ي وز  قديم  لق  رخيص جديد  عد مضري ثالث سنوات على األقت من  اريخ  دور قرار إل اء الترخيص بمزاولة 37/1م

 املهنة.

 يم منعدم الوجود وليس له أي أثر  : بقصد بتقديم  لق  رخيص جديد أن يعتبر الترخيص القد37/2م

 

 

 

 (:38املادة )

منطوق القرار على نفقة املخالف فيما ال يزيد على ثالث صحف محلية  صدر ي وز أن يتضمن قرار العقودة النهائي نشر 

 إحداها على األقت في مقر إقامته، فتن لم يكن هناك صحيفة في املنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها.

 الالئحة : 

 

إحداها في محت إقامة املخالف أو    ي وز نشر نص قرار العقودة النهائي في ثالث صحف محلية على األكثر  صدر38/1م

 في الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها في حالة عدم  دور صحف في املنطقة ال ي يقيم ف ها.

  : يتحمت املخالف  كاليف نشر نص القرار الصادر بالعقودة. 38/2م

قرار الصادر بالعقودة في حالة  :  قوم أمانة اللجنة بالتنسيق مو إدارة الرخص الطبية لتحصيت  كاليف نشر ال 38/2م

 امتناع املخالف عن سداد  كاليف نشر نص منطوق القرار.
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 الباب السادس

 أحكام ختامية

 (:39املادة )
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ونظام  املهن الصحيةواألجنة وعالج العقم لنظام مزاولة  اإلخصاب فيما لم يرد  شأنه نص في هذا النظام،  خضو وحدات

 األنظمة األخري ذات العالقة. املؤسسات الصحية الخا ة و

 (:40املادة )

 من  اريخ نشره و نشر في الجريدة الرسمية.
ً
 يصدر الوزير الالئحة التنفيذية لهذا النظام خال  ممة وعشرين يوما

 (:41املادة )

 
ً
واألجنة  اإلخصاب من  اريخ نشره، وعلى وحدات ُينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمت به  عد ممة وعشرين يوما

 
ً
وعالج العقم القائمة وقت  دوره، استكما  الشرو  واملتطلبات الالزمة، و صحي  أوضاعها خال  ممة وعشرين يوما

 من  اريخ العمت به، على أن يعرم أمرها  عد مضري هذه املدة على لجنة اإلشراف للنظر في استمرار  رخيصها.

 

 

(1)مرفقلترخيص ملعمل اإلخصاب وعالج العقماشتراطات ا  

 

Embryology laboratory:  

 The embryology laboratory must have adequate space to follow good laboratory practice a 

minimum   25 square meter 

 The Essential equipment for the embryology laboratory commonly used:  

o Carbon dioxide incubator, a minimum of two is recommended 

o Laminar flow hood with warm table surface to carry out procedures with circulation 

filtered air to prevent contamination 

o Stereo microscope for oocytes identification 

o Inverted microscope with micromanipulators for ICSI procedures  

o A Laser system with inverted microscopes for assisted hatching and for Embryo biopsy (optional)  

o 24 hours Monitoring system 

o Refrigerator 

o CO2 Analyzer 
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o PH Meter 

o All embryo laboratories should have back up power supply  

o Positive pressure room 

o Hepa filter Air quality 

Andrology Lab: 

 Should be close to the semen collection room 

 The essential equipment for the andrology lab commonly used: 

o Light microscope for semen analysis  

o Centrifuge 

o Lamina flow hood 

o Sperm counting chamber 

 

Cryopreservation Room:  

 Must have a decent space depending on the numbers of the tanks 

 Negative pressure room  

 Hepa filter air quality 

 Cryopreservation room must be secured with double locks  

 24 hours monitoring system  

 The essential equipment for the cryopreservation room:  

o Liquid N2 Tank 

o Storage tanks 

o Alarming system 

o LN2 Cryo safety kit  
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 ( 2النشره الفنية )مرفق رقم

 

 تحديد هوية املريض والعينات الخاصة به

 

من هذه النشرة الفنية والخا ة بالية  حديد هوية تهدف لجنة االشراف على وحدات االخصاب واألجنة وعالج العقم 

املريض والعينات الخا ة به مساعدة الوحدات لتعزيز نوعية الخدمة املقدمة للمر رى وهي نشرة فنية ورسالة تعليمية 

                                                                               لجميو الوحدات، ولجان االعتماد املختصة بترخيص وحدات االخصاب واألجنة وعالج العقم، لتقديم املشورة والتوجيه. 

 

 املقدمة

تهدف لجنة االشراف الي مساعدة الوحدات على غرم مفاهيم  حديد هوية املريض والعينة واملبادو ال ي يمكن للوحدات 

 استخدامها في إنشاء عملياتها الخا ة.

 

 عمت من املختصين ملراجعة و لخيص االتي:شكلت لجنة االشراف م موعة 

 .املبادو التوج هية لتحديد هوية املر رى والعينات من بلدان أو منظمات أخري.1

 .املشاتت العامة والحلو  املر بطة لفحو ات  حديد الهوية، وخا ة في القطاع الص ي. 2

الف وحدات االخصاب والعقم )قائمة  دقيق .الخطوات املتخذة للحد من أخطاء  حديد الهوية في التخصصات األخري خ3

 االدوات الجراحية ملنظمة الصحة العاملية(.

 

 اي از البيان:

ي ق أن  لتزم الوحدات بمعايير قوية وفعالة لتحديد هوية املريض والحيامن والبييضات، واألجنة واألنسجة التناسلية 

 الخا ة به  شكت دقيق وصحي .

في املقام األو  عندما يتم استخدام الحيامن والبيييضات واألجنة واألنسجة أو  خزينها وتهدف هذه املبادو التوج هية 

 للمساعدة على إن اب  فت من والديه.

 

 

 

 

 أوال:

 منطقة العمت الحرج في الوحدة:
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واألجنة .ي ق اال  حتوي منطقة العمت الحرجة في الوحدة على أكثر من عينه واحده فقط خا ه بالحيامن والبييضات 1

أو األنسجة ولشخص واحد أو للزوجين في وقت واحد خال  جميو األوقات، وي ق ان تعلم منطقة العمت الحرجة 

 باملعرفات الخا ة باملريض وال ي ي ق استخدامها كذلك في تعريف جميو األدوات املخبرية املستخدمة.

 . ي ق أن  حدد الوحدة منا ق العمت الحرجة وكيفية استخدامها.2

 . يعد التحديد الدقيق ملنا ق العمت الحرجة عامال أساسيا لتفادي االنتقا  الخا ئ للعينات وتشمت هذه املنا ق االتي:3

املنطقة ال ي يتم استالم عينة السائت املنوي واملتواجد بها جميو األدوات الالزمة إلعداد وفحص عينه واحده من السائت -

 املنوي الواحد.

 لى املجهر واألدوات الالزمة لتمنيه البييضه.املنطقة املحتوية ع-

غرفة بحق البييضات واملنطقة املال قة لها من املعمت وذلك في حالة بحق البييضات من املبيض او في حالة ارجاع -

 األجنة لرحم االم.

العمت الحرجة  . ي ق ان يتم التأكد من خلو منا ق العمت الحرجة من أي متعلقات او أدوات قبت استخدامها فمنا ق4 

 كون ومنة فقط إذا  م اخال،ها  ماما من العينات واألنابيق املخبريه  واملا ات واألوراق، وما إلى ذلك من االدوات بين 

 اإلجراءات.

 

 

 

 ثانيا:

 نقطة  دقيق الهوية الحرج:

ي ق على الوحدات  حديد و وثيق نقا   حديد الهوية الحرجة عند التعامت مو العينات حا  و ولها للوحدة وعند  .1

 ت يير األوعية ال ي  حتويها وعند ت يير هويسها وعند م ادرتها للوحدة، 

 وتشمت نقا   حديد الهوية الحرجة ما يلي: .2

 عند بحق البويضات-

 من املريض الذي قام بتنتاجهاعند استالم عينة السائت املنوي -

 عند استالم عينه ألنسجه  ناسليه -

 عند  منية البويضات-

عند نقت الحيامن او البييضات او األجنة او األنسجة التناسلية بين األوعية املخبرية )وذلك في جميو الخطوات املتبعة -

 نة واألنسجة التناسلية(عند  حضير الحيامن  وزراعة األجنة و  ميد الحيامن  والبييضات واألج

 عند  لقي  املرأة )إعادة السائت املنوي للزوج لرحم زوجته(-

 عند التخلص من حيامن او بييضات او اجنه او انسجه  ناسليه حيه.-

 عند استالم حيامن او بييضات او اجنه او انسجه  ناسليه وارده للوحدة-
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 ه خارجه من الوحدةعند ارسا  حيامن او بييضات او اجنه او انسجه  ناسلي

ي ق أن  حدد الوحدة م ى ينبغي إجراء عمليات التحقق من الهوية ووقت وعدد عمليات التحقق ضمن التسلست  .1

 الزمني للعملية املخبرية الواحدة. من اجت التأكد من اكتشاف أي خطأ محتمت:

السجالت منطقة العمت الحرجة ي ق أن  حدث عمليات الفحص  شكت عام عند ورود العينات او األوعية املخبرية و  .2

ولكن قبت أي ت يير لحوعية املخبرية الواردة بها العينات )إذا ما تانت هوية العينات الواردة ملنطقة العمت الحرجة 

 صحيحا فان ما يخرج منها ي ق أن يكون صحيحا(

قبت إضافة الحيامن إلى ي ق ان  تم عملية التدقيق قبت حدوث الخطأ الذي ال رجعة فيه فينبغي أن يتم التحقق  .3

 البييضات في التلقي  اال طناعي، فان

التحقق الدقيق  عد االنسهاء من جميو الخطوات في إعداد الحيامن عن  ريق فحص تت األوعية في منطقة العمت  .4

ء الحرجة ال يمنو خطأ، ولكن يمنو حدوث الخطأ عند التدقيق قبت استخدام الحيامن في عملية التلقي . وعند انسها

 التدقيق  عد انسهاء اإلجراءات ي ق على الوحدة التأكد انه ال م ا  للخطأ ا القا.

 

 ثالثا:

  دقيق الهوية املزدوج:

 ي ق إجراء فحص مزدوج عند تت نقطة  حديد حرجة. .1

 يقوم بهما: أني ق أن يتضمن الفحص املزدوج فحصين مستقلين وهذان الفحصين ي ق  .2

 املخبرية و شخص وخر أو نظام ولي مخصص لتحديد العينات )تالبارتود مثال(. باإلجراءات قني املعمت الذي قام  -أ

عند التلقي  بالحيامن او عند ارجاع األجنة  أوخر قد يكون املريض نفسه )عند استالم عينة السائت املنوي الشخص اآل  -ب

 لرحم الزوجة(

 فحو ات  حديد الهوية لها ما يصت إلى خمسة أ عاد: .3

 لذين يقومون بتحضار او استالم العيناتاألشخاص ا -أ

 العينات نفسها )الحيامن ، البييضات واألجنة، األنسجة التناسلية( -ب

 األوعية املخبرية )ا باق بيتري ، االنابيق املخبرية، املا ات املخبرية( -ت

 نسهاء من االجراء(اإلجراءات املخبرية )التمنيه، ارجاع األجنة لرحم الزوجة، التخلص من األدوات املخبرية  عد اال  -ث

 التعليمات املكتودة )اإلقرار املتعلق باألجراء، خطة العالج، و بيان الطلق واملوافقة على االجراء من املريض( -ج

. اختلفت اآلراء العلمية حو  ما إذا تان ينبغي أن يكون  دقيق الهوية املزدوج مشترتا بين االثنين )على سبيت املثا  قراءة 4  

البصر والسمو  -ميزة القراءة بصوت عا   نطوي على اثنين من الحوام  . )على سبيت املثا  قراءة بصمت(بصوت عا ( أو ال

 .وميزة القراءة بصمت هي أن املدقق الثاني ال يتأثر بالفاحص األو  

العامت  يستخدم الطق عموما القراءة بصوت عا  )على سبيت املثا  قبت الجراحة وععطاء األدوية( لذلك يقترح الفريق 

 أن تستخدم هذا النهل أيضا.
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.فحص الهوية املزدوج هو الحد األدن  من اإلجراءات الوقائية الواجق ا باعها ويمكن أن يكون مطممنا إشراك املريض 5

 . ي ق تسجيت تت حاالت  دقيق الهوية في الوقت ال ي  تم فيه:املثا كشخص ثالث، عند ارجاع األجنة على سبيت 

لشخص املسؤو  عن اإلجراء أن يقوم بالتحقق من  دقيق الهوية قبت  نفيذ اإلجراء، وتسجيله للتدقيق ي ق على ا -6   

 عند االنسهاء من اإلجراء. ودالتالي فتن السجت ي طي تت من التدقيق واالنسهاء من االجراء.

جيت ذلك في بجت التدقيق في خر والذي سيقوم بالتدقيق الثاني أن يقوم به قبت اإلجراء، وتساآل  ي ق على الشخص-7   

 نفس الوقت.

 :أن يتضمن هذا السجت اآلتييكون هناك بجت للتحقق من الهوية وي ق  أن. ي ق 8

 .العملية ال ي  م التحقق من هويسها -   

 .الوقت والتاريخ-   

 . وقيو األشخاص الذين قاموا بالتحقق من الهوية-   

 .املوظفين املأذون لهم بتجراء عمليات التحقق من الهوية. ي ق أن  حتفظ الوحدة  سجت لتوقيعات 9

 .. ينبغي أن يكون بجت التحقق من الهوية جزءا من السجت الطبي للشخص10

 

 را عا:

 الحاالت ال ي يسم  بها بالتدقيق املفرد:

سليه( وال ي يسم  بتدقيق الهوية املفرد عندما يكون هناك عينه واحده فقط )حيامن ، بييضات، اجنهاو انسجه  نا .1

ي ري معالجسها في املختبر وفي الفترة الزمنية نفسها )عندما يتم اعداد عينة حيامن  واحده فقط ليتم استخدام الحيامن 

 املنوية للتلقي  قبت استالم العينة التالية في املعمت.

 ي ق على الوحدة إجراء  حليت للمخا ر و وثيق الظروف ال ي يسم  ف ها بتجراء فحص فردي .2

 وصرى بتجراء فحص وحيد فقط عند استيفاء ظروف الفحص املفرد، وال يتوفر شخص ثان إلجراء فحص ثان مستقت.ي .3

 

 

:خ
ً
 امسا

 معرفات هوية العينة الخا ة باملريض:

 -يتضمن تعريف هوية العينة الخا ة باملريض املعرفات التالية:  أني ق -1

 .االسم الكامت -أ

 . اريخ امليالد -ب

 .رقم السجت املدني -ت
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 .ف فريد خاص بهيعط  الجنين وليس الشخص معر   أنفي عمليات املنابله، ي ق  -2

3- 
ً
 .عملية الفحص أثناء ي ق حفظ املعرفات الرئيسية ورقيا

فين، فات الهوية الثالثة )على سبيت املثا  في  بق بتري(، يمكن استخدام معر  في حالة عدم وجود مساحة تافية ملعر  -4

 ف الفريد للوحدة:عر  أحدهما ي ق أن يكون امل

 :مثا  ) بق استزراع الجنين( 

 االسم 

 معرف الوحدة الفريد للشخص أو الزوجين 

 

 .ي ق استخدام ثالثة معرفات لحوعية املخزنة على املدي الطويت .5

الحيامن، أيام )على سبيت املثا  إعداد  7. يمكن استخدام اثنين من املعرفات للهويه ألوعيه املستخدمة ملدة أقت من 6

 .استزراع االجنه ال ير م مده(

. ي ق على الوحدة  بيان العملية ال ي تستخدمها لتحديد هوية العينات املخزنة قبت ا دار هذه النشرة ملعرفة ما إذا 7

 تانت عملية  حديد العينة أضعف من  لك املوضحة في هذه النشره.

 

 سادسا:

 

 مة:وضو العالمات على األوعية املخبرية املستخد

  قلت الوحده من وضو العالمات املسبق على األوعية املخبرية.  أني ق  .1

يتم وضو العالمات مسبقا على نطاق واسو في وحدات االخصاب حيث ان األوعية املخبرية  حتاج إلى أن  كون موازنة   .2

أو معده ملريض معين مقدما. ومو ذلك، غالبا ما يتم وضو العالمات مسبقا دون الحاجة لذلك كما هو الحا  عند 

 إعطاء الحافظة للسائت املنوي من اجت احضاره للمعمت.

 

 سا عا:

  حديد هوية األشخاص:

.عند  حديد هوية الشخص خال  مراحت العالج في وحدات االخصاب ي ق ان يقوم العاملون في الوحدة  سؤا  املريض 1

 عن اسمه تامال و اريخ ميالده ورقم السجت املدني الخاص به

 

 ثامنا:

 التدريق:
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ونوا على دراية بتجراءات الوحدة، وي ق أن يكون شخاص الذين يقومون بفحص  حديد الهوية ح ى يكألي ق  دريق ا .1

 
ً
   دري هم موثقا

ً
 إذا لم يكونوا مهنيين صحيين مسجلين. ومسجال

جراء املعملي الذي  م القيام به، أن يكون على دراية باإل ي ق على الشخص الذي يقوم بفحص  حديد الهوية الثاني  .2

 والتعليمات او االجراء الذي  م القيام به.حيث ان فحص  حديد الهوية ي طي هوية الشخص او العينة 

 

 

  اسعا:

 الصالحيات:

.ي ق على الوحدة أن تعطي تت شخص يقوم بفحص  حديد الهوية سلطة إعادة الفحص أو إيقاف العملية إذا تان ذلك 1

 الشخص على أي درجة من عدم اليقين  شأن  حديد الهوية.

 

 
ً
 :عاشرا

 هوية:التعامت مو الشكوك في  حديد ال ولية

مكتودة ال خاذ القرارات  شأن ما ي ق القيام به عندما يكون الشخص الذي يقوم  وليةي ق أن يكون لدي الوحدة  .1

 بفحص  حديد الهوية لديه أي درجة من عدم اليقين  شأن  حديد الهوية.

بخصوص ة بأن يشارك شخص ثالث، ويفضت أن يكون األكثر خبره، في حت أي حالة من عدم اليقين يوصرى  شد   .2

  حديد الهوية.

 

 

 

 

 الحادي عشر:

  قليص املخا ر: ولية

 ي ق أن ت طي عملية التدقيق الداخلي جميو الخطوات املتبعة في عمليات  حديد هوية املر رى وأخذ العينات. .1

ي ق تسجيت تت خطأ او ما تان قريبا من الخطأ من خال  نظام الجودة بالوحدة، ويقترح اجراء  حليت لجذور أسباب  .2

 الخطأ.

ي ق أن يكون للوحدة خطط ملراقبة املخا ر لتحديد العوامت ال ي من شأدها أن  زيد من احتما  التعرف عل هاوينبغي  .3

 أن تشمت خطط مراقبة األخطار ما يلي:

 :مبادو  وج هية  شأن عقء عمت املوظفين، بما في ذلك
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الفا ت الزمني )استراحة العمت اليومية( الحد األقصرى لساعات العمت الذي يمكن عمله دون انقطاع، و بيعة  -أ

 وساعات العمت القصوي في اليوم والحد األقصرى من أيام العمت املتوا لة.

 قطو  ركيز املوظف خال  عمله. -ب

 التعرف على عالمات تعق وارهاق العاملين أو العوامت األخري ال ي قد  ؤثر على التركيز. -ت

 ءات املعملية.الت ييرات في اللحظة األخيرة لجدولة اإلجرا -ث

 إعداد خطط ملراقبة املخا ر يساعد على  حديد املخا ر املحتملة، وعي اد سبت استباقيه لحلها. أن -ج

 .ي ق على الوحدات إجراء  قييم للمخا ر قبت ت يير عملية  حديد الهوية املتبعة -ح

ة في الوحدة والقيام بتوثيق ي ق على الوحدات  حديد مستوي التدريق املطلوب عند ت يير الية  حديد الهوية املتبع -خ

 هذا التدريق كتابيا في بجالت الوحدة.

ي ق أن يكون لدي الوحدة خطة  وارو بديله ومكتودة  وضح ما ي ق القيام به عند تعطت أنظمة  دقيق الهوية إذا  -د

 تانت مستخدمه في الوحدة عن تعطلها او عدم  وفرها في الوحدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 الخالصة

 

 . حديد منا ق العمت الخطرة  شكت واضح  .1

 التأكد من خلو منا ق العمت الخطرة من أي أدوات مخبريه قبت بدء االجراء املعملي الالحق .2

 التدقيق املزدوج على تت ما يرد ملنا ق العمت الخطرة في تت األوقات  .3

 التدقيق املزدوج ألي ت يير في هوية العيينه او األشخاص  .4

 التحقق من هوية: .5
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 املريض 

 العينة 

 األدوات املخبرية 

 االجراء املعملي املراد عمله 

 التعليمات 

 عند القيام بفحص  دقيق الهوية: .6

 التركيز التام عند عملية الفحص 

 البحث عن أي مفارقات 

 التوقيو 

 

                                                                                          

 


