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إف رئيس الجميورية
بناء عمى الدستور
بناء عمى المرسوـ اإلشتراعي رقـ  109تاريخ  16/9/1983وال سيما المادة السادسة منو ,المتعمؽ بأخذ األنسجة
واألعضاء البشرية لحاجات طبية و عممية،
بناء عمى المرسوـ رقـ  1442تاريخ  1984/1/20المتعمؽ بتطبيؽ احكاـ المرسوـ اإلشتراعي المتعمؽ بأخذ األنسجة
واألعضاء البشرية لحاجات طبية و عممية،
بناء عمى إقتراح وزير الصحة،
بعد إستشارة مجمس شورى الدولة (رأي رقـ

تاريخ

)،

وبعد موافقة مجمس الوزراء بتاريخ ،
يرسـ ما يأتي :

الباب األول :الهيئة الوطنية لوهب وزرع االعضاء واالنسجة -لبنان
المادة االولى :تتألؼ الييئة الوطنية لوىب وزرع األعضاء واألنسجة البشرية في لبناف (نوودت – لبناف) ()NOOTDT-Lebanon
الصادرة بقرار وزير الصحة العامة رقـ  1/65بتاريخ  21كانوف الثاني  2009وفؽ التالي:
 .1الرئيس :طبيب اخصائي مع خبرة ال تقؿ عف خمسة عشر سنة في تنسيؽ وىب وزرع االعضاء (ال حدود لمعمر)
 .2نائب الرئيس :طبيب أخصائي في االنعاش الطبي أو التخدير واالنعاش لو خبرة في وىب االعضاء ال تقؿ عف عشر سنوات
 .3عضو مقرر :ممرض(ة) حائز(ة) عمى ماجستير في تنسيؽ وىب وزرع االعضاء مع خبرة ال تقؿ عف عشر سنوات
 .4أخصائي في عمـ النفس ( )Psychologueمع خبرة ال تقؿ عف عشر سنوات
 .5عالـ(ة) اجتماعي(ية) ( )Sociologueمع خبرة ال تقؿ عف عشر سنوات
 .6أعضاء:

 طبيب انعاش طبي أو تخدير وانعاش لو خبرة ال تقؿ عف خمس سنوات في تنسيؽ وىب وزرع االعضاءوحامبل شيادة منسؽ
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 طبيب انعاش طبي أو تخدير وانعاش لو خبرة ال تقؿ عف خمس سنوات في تنسيؽ وىب وزرع االعضاءوحامبل شيادة منسؽ
 طبيب اخصائي في امراض األعصاب أو جراحة األعصاب ( )neurologue ou neurochirurgienلوخبرة ال تقؿ عف خمس سنوات في تنسيؽ وىب وزرع االعضاء

 ممرض(ة) مجاز(ة) لو(ىا) خبرة ال تقؿ عف خمس سنوات في تنسيؽ وىب وزرع االعضاء وحائز(ة) شيادةمنسؽ
 ممثؿ عف نقابة أطباء لبناف في الشماؿ ممثؿ عف نقابة أطباء لبناف في بيروت ممثؿ عف نقابة الممرضيف ممثؿ عف نقابة اصحاب المستشفيات -ممثؿ عف بنؾ العيوف الوطني – الكرنتينا

 محامي (مف دائرة المحاماة في نقابة أطباء لبناف في بيروت)المادة الثانية :مياـ الييئة الوطنية:
 .1المراقبػة واإلشراؼ عمى حسف تنفيذ أحكاـ المرسوـ االشتراعي رقـ  109الصادر بتاريخ  1983/9/16في المراكز
والمستشفيات المتخصصة في وىب واستئصاؿ وزرع األعضاء واألنسجة البشرية .
 .2تقييـ جميع مراكز زرع ووىب األعضاء وبنوؾ االنسجة في لبناف بالتنسيؽ مع و ازرة الصحة العامة التخاذ اإلجراءات والتدابير
التي تراىا مناسبة.
 .3التنسيؽ مع مراكز الزرع والمستشفيات العاممة في لبناف كافة مف أجؿ متابعة جميع حاالت الوفيات الدماغية المشخصة
الستئصاؿ األعضاء واألنسجة وتوزيعيا عمى مراكز الزرع وفقًا لمبدأ التوزيع المعتمد مف قبؿ الييئة الوطنية لوىب وزرع
األعضاء واألنسجة البشرية في لبناف (نوودت – لبناف) (.)NOOTDT-Lebanon
 .4تُعطى ىذه الييئة صبلحية الدخوؿ الى المستشفيات والكشؼ عمى الممفات الطبية لحاالت الوفيات (الدماغية وتوقؼ القمب)
والمساعدة في انعاش االعضاء ومخاطبة العائمة.
 .5وضع وتطبيؽ شروط وىب األعضاء مف األحياء ،ووىب األعضاء واألنسجة مف المتوفيف وذلؾ وفقًا لمقوانيػف المرعية
اإلجراء ،ال سيمػا في إطػار حسف تطبيػؽ المرسوـ االشتراعي رقـ  1983/109وكذلؾ وفقًا لمق اررات العالمية الموافؽ عمييا
والمعترؼ بيا مف قبؿ الدولة المبنانية.

 .6تنظيـ سجؿ وطني لموفيات ،والوىب وزرع األعضاء واألنسجة ،تكوف الييئة الوطنية لوىب وزرع األعضاء واألنسجة البشرية
في لبناف (نوودت – لبناف) ( )NOOTDT-Lebanonىي المسؤولة المخولة اعداده مع كؿ مراكز الزرع المعنية ومراقبة

حسف تطبيقو.
 .7مسؤولية اعداد ووضع شروط التسجيؿ عمى الئحة االنتظار الوطنية (حيث تكوف الئحة واحدة لبلعضاء واالنسجة) واالشراؼ
عمى حسف التطبيؽ مع كؿ المراكز الطبية المعنية.
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 .8إعداد وتنظيـ وتنفيذ برامج تدريبية موحدة وندوات عممية متخصصة في نطاؽ وىب وزرع األعضاء واألنسجة  ،بيدؼ إعداد
وتدريب المنسقيف (أطباء وممرضيف) لئلشراؼ عمى عمميات وىب وزرع األعضاء واألنسجة وفقًا لممعايير العالمية وآللية
وىب وزرع االعضاء واالنسجة البشرية في لبناف.
 .9وضع األساليب والشروط العممية الستئصاؿ األعضاء واألنسجة والمحافظة عمييا ونقميا وزرعيا.
 .10التنسيؽ مع الجيات المعنية القانونية عمى وضع بروتوكوؿ لتبادؿ األعضاء واألنسجة البشرية بيف لبناف ودوؿ الخارج.
 .11تنظيـ مؤتمرات محمية ودولية متخصصة في مجاؿ وىب وزرع األعضاء واألنسجة البشرية.
 .12إعداد البحوث والدراسات المتعمقة باألمراض المزمنة وبأعماؿ وىب وزرع األعضاء واألنسجة البشرية.
 .13التنسيؽ مع األطباء الشرعييف والنيابات العامة المختصة.
 .14تمثيؿ لبناف حصرًيا في الجمعيات والمجاف والييئات الدولية المشابو عمميا لعمؿ الييئة الوطنية لوىب وزرع األعضاء
واألنسجة البشرية في لبناف.
 .15تحديد الجيات او المؤسسات التي تراىا مناسبة لمعمؿ عمى حفظ وتحضير وتوضيب وتسويؽ (استيراد وتصدير) األنسجة
البشرية الموىوبة داخؿ وخارج لبناف.

 .16التنسيؽ مع اإلدارات والجيات المعنية والجمعيات األىمية لتعميـ ثقافة وىب وزرع األعضاء واألنسجة في لبناف وذلؾ مف
خبلؿ ابداء الرأي بالبرامج التربوية واإلعبلـ واإلعبلف واعتماد البرامج التربوية والتثقيفية الموحدة المعتمدة مف قبؿ الييئة
الوطنية لوىب وزرع االعضاء واالنسجة البشرية.
 .17تحديد يوـ وطني لوىب وزرع االعضاء واالنسجة في لبناف في  10أيار مف كؿ سنة
المادة الثالثة :يحدد مركز الييئة الوطنية لوىب وزرع األعضاء واألنسجة في لبناف في نقابة أطباء لبناف في بيروت وذلؾ بالتنسيؽ مع
وزير الصحة العامة ونقيب أطباء لبناف في بيروت .حيث يخصص مرك اًز وقاعة اجتماعات يمكف الييئة الوطنية لوىب وزرع
األعضاء واألنسجة البشرية مف القياـ بواجباتيا وتأميف تغطية ميدانية  24/ 24ساعة يومياً عمى مدار السنة.

كما انو يمكف اتخاذ مرك اًز آخر إذا اقتضت متطمبات العمؿ بذلؾ تؤمنو و ازرة الصحة العامة بناء لطمب الييئة الوطنية لوىب

وزرع األعضاء واألنسجة البشرية في لبناف (نوودت – لبناف) ()NOOTDT-Lebanon

المادة الرابعة :تخصص و ازرة الصحة العامة مف ميزانيتيا المالية السنوية مبمغاً مقطوعاً لمييئة الوطنية لوىب وزرع األعضاء واألنسجة
البشرية في لبناف (نوودت – لبناف) ( )NOOTDT-Lebanonبموجب قرار يصدر عف وزير الصحة العامة بناء القتراح مدير
عاـ و ازرة الصحة العامة  ،وذلؾ بيدؼ تمكينيا مف القياـ بمياميا كافة والمحددة في ىذا المرسوـ .يجب تخديـ موازنة سنوية.

الباب الثاني :آلية وهب وزرع االعضاء واالنسجة البشرية في لبنان
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المادة الخامسة :تحدد آلية وىب وزرع االعضاء واالنسجة البشرية في لبناف وفؽ التالي:
المرحمة االولى :يتوجب عمى المستشفيات إببلغ الييئة الوطنية لوىب وزرع األعضاء واألنسجة البشرية عف كافة حاالت الوفيات فييا

دوف استثناء طبي او غيره معتمدةً مبدأ ( ) DAS -Deceased Alert System
يتـ التبميغ عف الحاالت التالية:

 .1عند توقؼ وظائؼ القمب والجياز الدموي
 .2عند أي مريض تحصؿ لديو المضاعفات التالية مجتمعةً:

 حصوؿ نزيؼ أو جمطة أو ورـ كبير في الدماغ ( )Severe Neurological damage وجود معدؿ انعاكاسات أعصاب الرأس خمسة أو دوف الخمسة ()Glasgow Coma Scale ≤ 5 -عند تأميف التنفس االصطناعي لممريض.

المرحمة الثانية :يتوجب عمى المستشفى تأميف كؿ الوسائؿ والعبلجات المناسبة النقاذ المريض.
المرحمة الثالثة :عند وجود مؤشرات تدؿ عمى احتماؿ حصوؿ موت دماغي ،يتوجب عمى الطبيب االختصاصي في التخدير

واالنعاش أو االنعاش الطبي التأكيد عمى التشخيص باجراء الفحص السريري النعاكاسات أعصاب الرأس مع اجراء فحص انقطاع
التنفس الطبيعي (.)Apnea test

في حاؿ تـ تأكيد تشخيص الموت الدماغي ،يجب استكماؿ التشخيص مف ثبلثة أطباء حسب القوانيف المرعية االجراء.
المرحمة الرابعة :لتطبيؽ أحكاـ المرسوـ االشتراعي رقـ ُ 1983/109يعتبر متوفياً كؿ مف كانت عنده إحدى الحالتيف التاليتيف:
.1

اإلنساف الذي توقفت فيو كؿ وظائؼ الدماغ بشكؿ غير قابؿ لمرجوع ( )irréversible - irreversibleبما فييا جذع

الدماغ والنخاع المستطيؿ ( ،)Tronc cérébral – Brain stemبالرغـ مف المحافظة عمى التنفس والدورة الدموية
اصطناعياً باآلالت الطبية ،عمماً اف القمب سيتوقؼ حتماً عف العمؿ بعد فترة قصيرة.
الوفاة الدماغية ىي وفاة المريض.

.2

االنساف الذي توقفت فيو بشكؿ غير قابؿ لمعكس وظائؼ الجياز الدموي (Circulatory - Système circulatoire
. )system

المرحمة الخامسة :اثبات أو تشخيص الموت الدماغي (: )Brain death – Mort encéphalique
أوالً :تحديد الموت الدماغي:
ىو فقداف ال رجوع فيو لكؿ المواصفات األساسية لوجود حياة بشرية ولكؿ وظائؼ الدماغ بما فييا الوعي والحس
واالستجابة لؤللـ والحركة والتنفس التمقائي.

ثانياً :تشخيص الموت الدماغي:
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 -1تحديد نوع الوفاة مف قبؿ طبيب شرعي :عدـ وجود أي شؾ باف حالة المريض التي أدت إلى توقؼ نيائي لمدماغ
معروفة أسبابيا.
 -2لتأكيد حالة الموت الدماغي عند المريض الذي يعاني مف سبات عميؽ ،يستوجب استبعاد ما يمي:

-

ليست ناتجة عف تأثير مسكنات الجياز العصبي المركزي.

-

ليست ناتجة عف تدني ح اررة الجسـ عف  32.2درجة مئوية.

-

ليست ناتجة عف اضطراب قابؿ لمعكس في الدورة الدموية وفي الوظائؼ اليرمونية . metabolic

-

ليست ناتجة عف تأثير ادوية أو مواد مخدرة.

-

أف يكوف التنفس مؤمف فقط باستعماؿ آلة التنفس االصطناعية كوف المريض غير قادر عمى التنفس تمقائياً.

ثالثاً :معايير تشخيص الموت الدماغي:
يجب أف يتضمف كؿ المعايير السريرية الخاصة بو ،ويتعقبو ضمف فترة قصيرة توقؼ لعمؿ القمب .وأف تتوفر لدى اإلنساف
المعتبر ميتاَ الشروط التالية مجتمعة:

 -1سبات ( )comaوعدـ إستجابة ألي حث أو تنبيو مؤلـ.
 -2غياب كؿ المنعكسات الرأسية (:)Cephalic Reflexes – Réflexes céphaliques
-

توسع بؤبؤ العيف وعدـ تجاوبو مع تغيرات كثافة الضؤ-.

-

غياب انعكاس قرنية العيف .

-

غياب انعكاس العيوف تحت تأثير حقف ماء بارد في األذف . Vestibulo-ocular Reflex

-

غياب أي استجابة لقوة محركة الرأس بالضغط فوؽ محجر العيف . Nerf cranian - Cranial nerve

-

غياب انعكاس التقيؤ . Gag reflex

-

وجود حالة البل نفس .تؤكد بفحص توقؼ النفس . Apnea test – Test d’apnée

 -3سكوف كيربائي تاـ في تخطيط الدماغ ( )Electrocerebral silenceلمدة ثبلثيف دقيقة عمى األقؿ و شرط اال تتدنى ح اررة
الجسـ عف  ۳۲.۲درجة مئوية وأف ال يكوف المريض تحت تأثير مسكنات الجياز العصبي المركزي أو بحالة ىبوط

(.)shock, choc
رابعاً :تكرار الفحص السريري:
 -1يتـ اثبات الموت الدماغي مف خبلؿ ثبلثة أطباء حائزيف عمى مزاولة المينة منذ أكثر مف سنتيف ،ومف ذوي الكفاءة في ىذا
المجاؿ ،عمى أف ال يكوف ليـ أية صمة بفريؽ استئصاؿ أو زرع األعضاء واألنسجة .أحدىما يجب أف يكوف الطبيب
المعالج في وحدة اإلنعاش ،والثاني طبيب اخصائي باألمراض العصبية أو جراحة أعصاب الرأس والثالث طبيب شرعي.
 -2يجب أف يتـ الفحص السريري الكامؿ مف االطباء الثبلثة مع فاصؿ مف الزمف ال يتعدى الستة ساعات (المعايير الموحدة
الصادرة عف المجنة العممية ألمراض وجراحة أعصاب الرأس) .ىذا الفاصؿ يتأثر بسبب المرض وتطوره وحالة المريض.
 -3وفي حاالت القتؿ أو الحوادث اف تقرير الطبيب الشرعي ضروري لتأكيد حالة الموت الدماغي ولرفع المسؤولية.
خامساً :حركة األطراؼ:
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يمكف حصوؿ حركة لؤلطراؼ أو الجذع بعد الموت الدماغي ،لكف مصدر ىذه الحركة سببو الدودة الفقرية وليس عمؿ الدماغ.
سادساً :الفحوصات المتممة لتأكيد تشخيص الموت الدماغي :
 -1تخطيط كيربائي واحد لمدماغ  :يظير سكوف كيربائي تاـ لمدة ال تقؿ عف  30دقيقة.
 -2أو تأكيد عدـ وصوؿ الدـ واألوكسجيف إلى الدماغ بالتشخيص اإلشعاعي المناسب.
سابعاً :اعبلف الوفاة:
 -1بعد التأكد مف تشخيص الموت الدماغي يجب اعبلف وفاة المريض فو اًر لعائمتو مف قبؿ طبيب االنعاش واصدار وثيقة الوفاة.
 -2عندما يعمف الطبيب وفاة المريض ،الزامية طرح فكرة وىب األعضاء واألنسجة عمى عائمة المتوفي مف قبؿ الجسـ الطبي
والتمريضي.

ثامناً :المحافظة عمى أعضاء المتوفى دماغياً:
إف المحافظة االصطناعية بكؿ الوسائؿ الطبية الحديثة عمى الػػدورة الدموية والتنفس االصطناعي إلزامية عند كؿ مريض تأكد عنده
الموت الدماغي حتى تتـ مخاطبة العائمة لطرح موضوع وىب االعضاء واالنسجة.
تاسعاً :رفع االجيزة:
إذا لـ تكف ىناؾ موافقة مف قبؿ العائمة عمى وىب األعضاء واالنسجة ،يجب نزع األجيزة ألف الموت الدماغي ىو موت المريض وال
يجوز االستمرار بانعاش جثة.
المرحمة السادسة:

 .1اذا تأكدت الوفاة ،يجب عمى الطبيب االختصاصي في التخدير واالنعاش أو االنعاش الطبي او الطبيب االختصاصي في
االمراض العصبية اعبلف الوفاة الدماغية فور حصوليا لمعائمة واصدار وثيقة الوفاة.

 .2يجب متابعة انعاش االعضاء حتى تتـ مخاطبة العائمة لعرض فكرة وىب االعضاء واالنسجة عمييا.
المرحمة السابعة :مخاطبة العائمة عمى الوىب:

 .1يتوجب عمى وحدة التنسيؽ في المستشفى مخاطبة كؿ عائمة مريض متوفى في المستشفى لتوقؼ الدورة الدموية او الوفاة
الدماغية لشرح أىمية وىب وزرع االعضاء واالنسجة.
 .2اذا رفضت العائمة فكرة الوىب بعد ثبلث محاوالت بفارؽ زمني ال يتعدى الساعتيف .يمكف لمطبيب االختصاصي بالتخدير
واالنعاش أو االنعاش الطبي نزع الجياز وتسميـ الجثة لمعائمة.

المرحمة الثامنة :في حاؿ موافقة العائمة عمى الوىب:
 .1تجرى فحوصات عامة وطارئة لكؿ االعضاء  :مخبرية ،شعاعية  ...وفحوصات المناعة واالنسجة.

 .2تعمؿ الييئة الوطنية بالتنسيؽ مع مستشفى الواىب عمى تحديد موعد عممية االستئصاؿ بناء لمبرنامج الذي وافقت عميو
العائمة وعمى قرار طبيب االنعاش.
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 .3توزع الييئة الوطنية االعضاء واالنسجة فقط الى المرضى المسجميف عمى الئحة االنتظار الوطنية بناء لشروط التوزيع
المعتمدة بالتنسيؽ مع كؿ مراكز الزرع.
 .4تبمغ الييئة الوطنية االطباء والجراحيف المعنييف عف حالة الوىب واسـ المريض المستفيد ليتـ تحضيره لعممية الزرع وعف
موعد عممية االستئصاؿ.

 .5تشرؼ الييئة الوطنية عمى تأميف كؿ المعدات واالمصاؿ الضرورية لحفظ االعضاء ونقميا.
 .6تتابع الييئة الوطنية مع مراكز الزرع الخذ المعمومات عف المرحمة االولى بعد الزرع وعف حالة المرضى.
المرحمة التاسعة :انشاء سجل لوهب وزرع االعضاء واالنسجة البشرية
 .1ينشأ لدى الييئة الوطنية لوىب وزرع االعضاء واالنسجة البشرية (نوودت-لبناف) سجؿ لموىب مف االحياء والمتوفيف
ولعمميات الزرع ومتابعة نتائج الزرع عمى المدى القريب والبعيد.

 .2يتوجب عمى كؿ مراكز زرع االعضاء واالنسجة واالطباء المتابعيف لمرضى زرع االعضاء واالنسجة (عيادات خاصة
أو في المستشفى) تزويد الييئة الوطنية لوىب وزرع االعضاء واالنسجة البشرية بكؿ المعمومات الضرورية التماـ ىذا
السجؿ.
المرحمة العاشرة :تقييم آلية وهب وزرع االعضاء واالنسجة
 .1تعتمد معايير تقييـ عالمية بالتعاوف بيف و ازرة الصحة العامة والييئة الوطنية لوىب وزرع االعضاء واالنسجة
البشرية.
 .2تخضع المستشفيات مف ضمف آلية االعتماد الى تقييـ مركز زرع االعضاء واالنسجة ووحدة تنسيؽ وىب وزرع االعضاء
واالنسجة المحددة لدييا وفقاً لممعايير المحددة مف و ازرة الصحة العامة.

المادة السادسة :انشاء وحدات تنسيق وهب االعضاء واالنسجة في المستشفيات
تنظػـ شبكة اتصػاالت متطورة بيػف الييئة الوطنية لوىب وزرع األعضػاء واألنسجة البشرية والمراكز االستشفائية كافة في لبناف وذلؾ
وفقًا لما يمي:
أوالً :تنشأ وحدة تنسيؽ لوىب وزرع األعضاء واألنسجة مف المتوفيف في المؤسسات االستشفائية العاممة عمى األراضي المبنانية لتكوف
بمثابة حمقة االتصاؿ مع الييئة الوطنية لوىب وزرع االعضاء واالنسجة البشريةو تتألؼ مف الجيات التالية :
 -طبيب اختصاصي في التخدير واالنعاش أو االنعاش الطبي -رئيساً

 -طبيب اختصاصي في األمراض العصبية او جراحة األعصاب والدماغ –عضواً

 -طبيب شرعي -عضواً

 ممرضػاف الى خمسة ممرضيف -أعضاء شرط حيازة شيادة منسؽ مف الييئة الوطنية لوىب وزرع األعضاءواألنسجة البشرية ويعمموف في مركز العناية الفائقة أو الطوارئ في المستشفى.
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ثانياً :تتولى وحدة تنسيؽ وىب االعضاء واالنسجة في المستشفى المياـ التالية:

 التبميغ الفوري واإللزامي عف كؿ حاالت الوفيات الناتجة عف توقؼ القمب أو عف حالة الوفاة الدماغية لمجنة الوطنية لوى ػػبوزرع األعضاء واألنسجة البشرية.

 تشخيص حالة الوفاة الدماغية دوف أي تأخير والتأكد منيا وفقًا لمقوانيف المرعية اإلجراء. اعبلف الوفاة الى العائمة فور تشخيصيا. المتابعة عمى مدار الساعة مع الييئة الوطنية لوىب وزرع االعضاء واالنسجة عف تطورات حالة أعضاء المتوفى دماغياًلممحافظة عمييا.

 مقابمة عائمة الواىب المتوفي وأخذ موافقتيا الخطية وفقًا لمقوانيف المرعية األجراء. تزويد الييئة الوطنية لوىب وزرع االعضاء واالنسجة البشرية بالمعمومات التفصيمية كافة الخاصة بسجؿ الوفيات والوىب. التنسيؽ مع الييئة الوطنية لتنظيـ عممية استئصاؿ االعضاء اذا وافقت العائمة عمى الوىب. القياـ بنشاطات تثقيفية متواصمة لمجياز الطبي والتمريضي في المستشفيات عمى عمميات وىب وزرع األعضاء واألنسجة.المادة السابعة :يحؽ لمييئة الوطنية لوىب وزرع االعضاء واالنسجة البشرية صبلحية اإلطبلع عمى جميػع سجبلت أقساـ العناية
الفائقة والطوارئ في كؿ المراكز االستشفائية العاممة عمى األراضي المبنانية.
المادة الثامنة :تغطية كمفة الواهب المتوفى
بناء القتراح مدير عاـ الو ازرة.
تحدد آلية تغطية الكمفة المالية لمواىب المتوفى بموجب قرار يصدر عف وزير الصحة العامة ً
المادة التاسعة :مبدأ توزيع االعضاء واالنسجة

توزع االعضاء واالنسجة الموىوبة لمراكز الزرع المعتمدة مف و ازرة الصحة العامة والتي تمتزـ بشروط الئحة االنتظار الوطنية

وتأميف المعمومات الدورية (كؿ  6أشير) عف المرضى الزارعيف الضرورية لمسجؿ الوطني لوىب وزرع األعضاء واالنسجة.
توزع األعضاء واألنسجة الموىوبة كما يمي:
 .1حصر ياً لممرضى المسجميف عمى الئحة اإلنتظار الوطنية.

 .2يمكف تخطي دور المراكز واألسماء الموجودة عمى الئحة االنتظار في الحاالت التالية:
-

استثنائياً في الحاالت الخطيرة والطارئة التػي ال تسمح لممرضى باالنتظار ،عمى أف تكوف مبررة ومؤكدة بتقرير طبي

-

األولوية لؤلطفاؿ ولمذيف لدييـ بنسبة عالية في المناعة) High PRA ( .

-

الشروط الطبية :فئة الدـ ،تطابؽ االنسجة ،الوزرف والطوؿ ،العمر والحالة الصحية لممريض.

مف الطبيب المعالج .

-

الشروط الجغرافية :عضو واحد يوزع ألحد مرضى مستشفى الواىب والمسجؿ عمى الئحة االنتظار الوطنية ويتميع

بنسبة عالية مف التطابؽ بينو وبيف الواىب.
-

بعد موافقة الطبيب المعالج لممريض المتمقي وموافقة الجراح واستعداد المريض عمى إجراء عممية الزرع.
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المادة العاشرة :تحديد شروط الئحة االنتظار الوطنية لالعضاء واالنسجة البشرية
تحدد شروط الئحة االنتظار الوطنية لبلعضاء واالنسجة البشرية وفؽ التالي:
 -1لبلعضاء:
 يجب أف يرسؿ المريض المحتاج لزرع عضو ما (كمى ،كبد ،قمب )...،الى الييئة الوطنية لوىب وزرع االعضاء واالنسجةالبشرية مع ممخص كامؿ عف ممفو الطبي (استمارة التسجيؿ عمى الئحة االنتظار الوطنية) موقعاً مف طبيبو المعالج

والجراح.

 تأميف عينة دـ لممريض كؿ  6أشير -تجديد الممؼ كؿ سنة

 ارساؿ تقرير مفصؿ مف قبؿ الطبيب المعالج عف حالة المريض بعد أي حادث يط أر عميو مع موافقة بقاء ممؼ المريضعمى الئحة االنتظار أو رفعو ريثما يصبح جاى اًز العادتو الى البلئحة.

 اذا كانت الحالة طارئة يجب أف تكوف مبررة ومؤكدة بممؼ مفصؿ يشرح الحالة الطارئة. -2لبلنسجة:
 يجب أف يرسؿ المريض تقرير مف طبيبو عف حالتو وعف حاجتو لزرع قرنية الى الييئة الوطنية لوىب وزرعاالعضاء واالنسجة البشرية.

 اذا كانت الحالة طارئة يجب أف تكوف مبررة ومؤكدة بممؼ مفصؿ يشرح الحالة الطارئة. يجب ارساؿ تقرير مفصؿ مف قبؿ الطبيب المعالج عف حالة المريض بعد أي حادث يط أر عميو مع موافقة بقاءممؼ المريض عمى الئحة االنتظار أو رفعو ريثما يصبح جاى اًز العادتو الى البلئحة.
المادة الحادية عشرة :سرية هوية الواهب المتوفى والمريض المتمقي

يحافظ عمى سرية ىوية الواىب المتوفى والمريض المتمقي باعتماد الوسائؿ التالية:

 -1التنسيؽ مع الجيات المختصة (كؿ وسائؿ االعبلـ) عدـ استخداـ صور شخصية لؤلطباء أو الجراحيف او المؤسسات
اإلستشفائية التي يتـ فييا استئصاؿ األعضػاء الموىوبة أو عمميات زرعيا في وسائؿ االعبلـ المرئية ( تمفزيوف ،صحؼ،
مقاالت ،مجبلت  ) ...ألف اليدؼ ىو التوعية عمى الوىب وليس الدعاية.

 -2عدـ االستعانة في نشر ثقافة الوىب بواسطة مرضى لـ تمر فترة سنة عمى األقؿ مف تاريخ إجراء عممية الزرع ليـ.
 -3عدـ االستعانة بأىؿ الواىب المتوفى في نشر ثقافة الوىب قبؿ مرور فترة سنة عمى اجراء عممية الوىب.

المادة الثانية عشرة :كيفية تعاون االعالم والجمعيات االهمية مع الهيئة الوطنية لوهب وزرع االعضاء واالنسجة البشرية
 -1عدـ استخداـ موضوع وىب االعضاء ألىداؼ خاصة مثؿ (سبؽ صحفي) صحافي أو لوضعو تحت خانة تجارة االعضاء.
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 -2وجوب استشارة الييئة الوطنية لوىب وزرع االعضاء واالنسجة البشرية في اعداد اية مقابمة تمفزيونية أو اذاعية أو صحفية او
اي برنامج توعية لبلشراؼ والمشاركة في توضيح الفكرة.
 -3اعطاء ىذا الموضوع مساحة صغيرة في أوقات رئيسية ( )Prime timeالبراز دور االعبلـ بنشر فكرة وىب االعضاء مف
المتوفيف وفوائدىا عمى مجتمعنا.

 -4االلتزاـ بتغطية دورية (مرة في الشير) وبمواكبة عمؿ الييئة الوطنية لوىب وزرع االعضاء واالنسجة البشرية ونشاطاتيا البراز
أىمية الوىب وفوائده عمى مجتمعنا مف الناحية االنسانية واالقتصادية.
 -5وجوب اعتماد البرنامج التثقيفي الموحد المعتمد مف قبؿ الييئة الوطنية لوىب وزرع االعضاء واالنسجة البشرية لنشر فكرة
وىب وزرع االعضاء واالنسجة لعامة الناس ،في المستشفيات والمدارس والجامعات...

الباب الثالث :شروط ترخيص انشاء مركز لزرع االعضاء
المادة الثالثة عشرة :ال يسمح باجراء عمميات استئصاؿ اعضاء وانسجة مف جسـ انساف َوزرعيا في جسـ انساف آخر لمعالجتو
إال في المستشفيات او المراكز الطبية المصنفة بقرار يصدر عف وزير الصحة العامة بناء عمى اقتراح مدير عاـ و ازرة الصحة
العامة.
المادة الرابعة عشرة  :يمنح الترخيص بانشاء مركز أو مستشفى لزرع األعضاء (يحدد نوع العضو :قمب ،كبد ،كمى ،رئة،
بانكرياس ،أمعاء دقيقة) بقرار يصدر عف وزير الصحة العامة بناء عمى طمب خطي يتقدـ بو المسؤوؿ عف ادارة المستشفى أو
المركز الطبي ،وتراعى في اعطاء الترخيص حاجة الببلد وفقاً لممخطط الصحي الشامؿ الذي تضعو الو ازرة.
المادة الخامسة عشرة :المستندات المطموبة لمترخيص
ترفؽ بطمب الترخيص المستندات التالية:
 .1الئحة بأسماء أعضاء الفريؽ الطبي والفريؽ الفني مع تبياف إختصاص وألقاب كؿ واحد منيـ ونوعية عممو في
المستشفى (متفرغ أو غير متفرغ)

 .2نسخة مف النظـ المتبعة في إدخاؿ المرضى وتحضيرىـ لمعممية الجراحية ومتابعة حالتيـ الصحية بما في ذلؾ نظـ تقييـ
المعالجة وتقييـ سير العمؿ في المركز.
 .3نسخة مف النظـ المتبعة لموقاية مف الحريؽ ومكافحتو ،والوقاية مف إنتقاؿ العدوى مف والى المريض وبشكؿ خاص
حاالت المناعة المكبوتة ()Immunosupression

 .4نسخة مف النظـ المتبعة لتأميف معالجة أي طارىء طبي عمى مدار األربع وعشريف ساعة.
 .5نسخة مف كؿ إتفاقية مع بنؾ أعضاء أو الييئة الرسمية المخولة تأميف العضو المحدد في الرخصة لممرضى شرط أف
يكوف معترفاً بيما مف قبؿ الدولة حيث ىما قائماف.
المادة السادسة عشرة:
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عمى المستشفى أو المركز الطبي أف يؤمف:
 -1جناحاً خاصاً الستقباؿ مرضى زرع األعضاء يحظر الدخوؿ اليو إال باذف خاص.

 -2تأميف غرفة عزؿ في كؿ مف األقساـ التالية مخصصة الستقباؿ مرضى زرع االعضاء عند الحاالت الطارئة:
 قسـ اإلنعاش ()Recovery room ; salle de réanimation قسـ العناية المكثفة (.)Intensive Care Unit; Soins Intensifs -قسـ ديمزة الدـ (غسؿ الكمية).

 جراحة القمب المفتوح Open Heart – Coeur Ouvert المشرحة عند عممية أخذ الكمية في ىذا القسـ. -3جميع التجييزات والمعدات واالآلت البلزمة لمراقبة حالة المريض بصورة مستمرة وعمى مدار األربع والعشريف ساعة وذلؾ
إلسعافو عند اإلقتضاء.
 -4الطاقة الكيربائية بصورة مستمرة.
المادة السابعة عشرة:
يجب أف يتوفر في المستشفى أو المركز الطبي المعني :
 -1مختبر طبي يديره طبيب متخصص ومتفرغ لتأميف الخدمات المخبرية المتخصصة التالية عمى مدار األربع والعشريف
ساعة.
 بنؾ الدـ. فرع األحياء الدقيقة ( )microbiology; microbiologieالخاصة بحاالت المناعة المكبوتة فرع المناعة الفيروسية ()virus serology; serologie virologique فرع التبلؤـ النسيجي ( )histo compatibility; histo compatibilitéيجوز لمركز زرع االعضاء أو المستشفى التعاقد مع مختبر متخصص في عمـ المناعةImmunology – Immunologie
خارج المستشفى أو المركز ،اال انو يشترط ،في كمتا الحالتيف ،أف يكوف مدير ىذا المختبر طبيباً متخصصاَ أو حامؿ شيادة
دكتوراه في العموـ المناعية وذا خبرة ال تقؿ عف أربع سنوات وعمؿ مدة ال تقؿ عف ثبلث سنوات في حقؿ التبلؤـ النسيجي.
 -2مختبر باتولوجيا Pathology - Pathologie
المادة الثامنة عشرة :تتبع في جميع المختبرات الوارد بيانيا أعبله الطرؽ العممية المعتمدة لمتأكد مف صحة النتائج وضبط النوعية
ويمسؾ لدى كؿ فرع سجؿ خاص ليذه الغاية.
المادة التاسعة عشرة :تؤمف في صيدلية المستشفى األدوية الخاصة لمرضى زرع االعضاء :القمب ،الكبد ،الكمى ،البانكرياس ،الرئة...
المادة العشرون :يرأس مركز زرع االعضاء حسب العضو المزروع مف:
 ألمراض الكمى :طبيب اختصاصي في الجراحة العامة أو متخصص في زرع الكمى أو جراحة المسالؾ البولية. -ألمراض الكبد والبانكرياس واألمعاء :طبيب اختصاصي في الجراحة عامة أو متخصص في زراعة أعضاء.
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 ألمراض القمب و/أو الرئة :طبيب اختصاصي في جراحة وزرع قمب و/أو صدر.عمى رئيس المركز أف يكوف ذو خبرة ال تقؿ عف ثبلث سنوات في مركز زرع محمي أو خارجي ،معترؼ بو حيث ىو قائـ.
المادة الواحدة والعشرون :يجب أف يتوفر في كؿ مركز زرع أعضاء فريؽ طبي متكامؿ يتألؼ مف رئيس المركز ومف أطباء وفنييف
مف ذوي االختصاصت التالية:
 -1نائب رئيس :طبيب اختصاصي في معالجة احد االعضاء المزروعة ،عمى أف يكوف ذو خبرة ال تقؿ عف أربع سنوات في
معالجة المرضى زارعي األعضاء.

 -2ومف أطباء وفنييف مف ذوي االختصاصات التالية :
-

طبيب اختصاصي أمراض كمى.

-

طبيب اختصاصي أمراض القمب والرئة .

-

طبيب اختصاصي أمراض الجياز اليضمي .

-

طبيب اختصاصي أمراض معدية .

-

منسؽ لبرنامج زرع األعضاء خاص بكؿ عضو.

-

عامؿ اجتماعي حائز عمى شيادة إجازة في عمـ االجتماع.

-

اختصاصي في عمـ النفس حائز عمى شيادة إجازة أو دكتو اره في عمـ النفس.

-

أخصائي تغذية حائز عمى شيادة ماجستير وخبرة سنتيف في حقؿ التغذية السريرية.

أما األطباء مف اإلختصاصات األخرى ،فيـ أطباء مستشاروف يستدعوف عند الحاجة.
المادة الثانية والعشرون :يجب أف تتوفر في المستشفى أو المركز الخدمات التالية:
 -۱التشخيص الشعاعي
 -۲الطب النووي
-۳المعالجة الشعاعية
المادة الثالثة والعشرون:

عمى المستشفى أف يؤمف الخدمات العبلجية التالية اما مباشرة أو بواسطة المؤسسات أو المراكز المتخصصة:
 .1الطب الطبيعي

 .2المعالجة بالعمؿ
 .3التأىيؿ
المادة الرابعة والعشرون :
يضع رئيس مركز زرع االعضاء والفريؽ الطبي والمسؤوؿ عف التثقيؼ المتواصؿ في المستشفى برامج تدريبية لؤلطباء والممرضيف
والفنييف العامميف في قسـ زرع األعضاء والمستشفى ،وذلؾ لتأميف التثقيؼ المتواصؿ والمستمر.
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المادة الخامسة والعشرون  :يعيف مدير المستشفى أو المركز لجنة فنية خاصة لتقييـ داخمي لعمؿ المركز بصورة دورية (اقمو مرة في
السنة) بغية تحسيف سير العمؿ والمحافظة عمى المستوى الفني والتقني المطموب.
المادة السادسة والعشرون:
يكوف لدى المركز لجنة طبية مؤلفة مف جراح زرع االعضاء واختصاصي بامراض االعضاء المزروعة واختصاصي باألمراض
المعدية عمى األقؿ تعنى بوضع خطة عبلجية لكؿ مريض وبتطوير ىذه الخطة وفقاَ لمتطمبات الحالة المرضية.
تدوف الخطة مع كؿ التعديبلت التي قد تط أر عمييا في السجؿ الطبي الخاص بالمريض.
تجتمع ىذه المجنة الطبية مرة في األسبوع عمى األقؿ لدرس ممفات المرضى المؤىميف لمزرع والمرضى المتمقيف.
المادة السابعة والعشرون:
يخضع كؿ نسيج أو عضو مريض يستأصؿ جراحياَ لمتحميؿ الباتولوجي ويضـ التقرير في ىذا التحميؿ إلى ممؼ المريض.
المادة الثامنة والعشرون:
يتوجب أف يكوف لكؿ مركز زرع أعضاء الئحة انتظار خاصة ومسجمة في الئحة االنتظار الوطنية في الييئة الوطنية لوىب وزرع
األعضاء واألنسجة البشرية .
معموماتيا وفقًا لمبدأ" :لكؿ مريض سجؿ واحد وفي مركز واحد"
 -1شروط التسجيؿ عمى الئحة االنتظار الوطنية لؤلعضاء المبرمجة
ً
وذلؾ وفؽ الشروط التالية :
 إجراء فحوصات طبية شاممة . إجراء تقييـ طبي ونفسي كامؿ.يفصؿ فيو حالة المريض ومدى أىميتو لمخضوع لعممية الزرع.
الجراح ّ
 إعداد تقرير طبي مف الطبيب المختص او ّ -تعبئة كؿ المعمومات المدونة عمى استمارة التسجيؿ عمى الئحة االنتظار مف الطبيب المعايف والجراح وارساليا مع المريض

الى الييئة الوطنية لوىب وزرع االعضاء واالنسجة.

 أخذ عينة مف دـ المريض لحفظيا في مختبر المناعة. تجديد الممؼ الطبي كؿ ستة أشير عمى أف يشتمؿ عمى : تقرير طبي يبيف حالتو وجميع المستجدات الطارئة او التي طرأت خبلؿ مدة الستة أشير السابقة.
 أخذ عينة جديدة مف دـ المريض.

 إجراء فحوصات الػ  Serologyوالػ  Virologyكؿ سنة. تسديد رسـ التسجيؿ في مركز الييئة الوطنية لوىب وزرع األعضاء واألنسجة مقابؿ ايصاؿ رسمي مف ىذه الييئة. -2شروط التسجيؿ عمى الئحة االنتظار الوطنية الخاصة باألنسجة:
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يقدـ المرضى الذيف يعانوف مف مشكمة في القرنية تقري ار طبيا مف الطبيب المعالج يتضمف التشخيص وتقييـ الحالة
المرضية ،حيث يتـ تسجيميـ عمى الئحة االنتظار الوطنية .عمى أف تكوف ىذه البلئحة مدونة في سجؿ الييئة الوطنية
لوىب وزرع االعضاء واالنسجة.
المادة التاسعة والعشرون:
 -1يعطى الترخيص لمدة ثبلث سنوات قابمة لمتجديد بناء عمى نتيجة تقييـ العمؿ فيو.

 -2يتـ التقييـ كمما دعت الحاجة بواسطة لجنة مف األطباء والفنييف واإلختصاصييف يعينيـ وزير الصحة العامة ليذه الغاية بقرار
منو بالتنسيؽ مع الييئة الوطنية لوىب وزرع االعضاء واالنسجة وبناء القتراح مدير عاـ و ازرة الصحة العامة.

الباب الرابع :شروط ترخيص وانشاء بنك االنسجة البشرية
المادة الثالثون:
ال يسمح ألية جية أف تنشأ بنؾ لؤلنسجة ما لـ تستوفي الشروط التالية والحصوؿ عمى رخصة مف و ازرة الصحة العامة:
 -1تسمية أنواع األنسجة التي ستعالج في البنؾ :القرنيتيف ،العظـ ،صمامات القمب ،الجمد ،األوتار ،األوعية الدموية ،غشاء
المشيمة ( )Membrane amnioticأو الخبليا :النخاع العظمي ،حبؿ الخبلص (...،)Cordon umbilical

 -2تحديد األعماؿ واالختصصات التي سيقوـ بيا البنؾ :فحص األنسجة ،تحضيرىا ،توضيبيا ،حفظيا ،استيرادىا ،تصديرىا
وتوزيعيا.
 -3تحديد مفصؿ ألعماؿ تحضير األنسجة :قطع .طحف .اعادة تشكيمو .نقع في سائؿ مف المضادات الحيوية والجرثومية.
تطيير (مف دوف أشعة) .تعريضيا لآلشعة .فصؿ الخبليا ،تركيزىا ،تنقيتيا وتصفيتيا .تجميدىا بالتجفيؼ (  .تجميد.

الحفظ بالييدروكاربوف .تجفيؼ .استخبلص المواد المعدنية .حفظيا عمى  4درجات مئوية وغيرىا.
 -4أ ذا كاف البنؾ ال يقوـ بأي مف ىذه األعماؿ ،إنما يتعاقد مع بنوؾ مف داخؿ أو خارج الببلد لمقياـ بأعماؿ التحضير
المذكورة أعبله .عميو أف يزود و ازرة الصحة العامة بالعقد الحاصؿ بينو وبيف البنؾ اآلخر.
المادة الواحدة والثالثون :مياـ بنؾ االنسجة:

 -1تحديد مصدر األنسجة أو الخبليا :الييئة الوطنية لوىب وزرع األعضاء واألنسجة ،بنوؾ أنسجة أخرى... ،
 -2اسـ بنؾ األنسجة المعتمد لفحص األنسجة المستأصمة :لمقرنيات بنؾ العيوف الوطني .بنوؾ أجنبية ...
 -3أنواع األنسجة المقدمة ومصدرىا (الئحة مفصمة ومرفقة)
 -4عدد األنسجة المتمقاة مف واىبيف مختمفيف:
 -5واىب حي قريب

 واىب حي غير قريب مف المريض نفسو مف واىب متوفى15

 -6أنواع األنسجة المحضرة في البنؾ (الئحة مفصمة ومرفقة)
 -7التحقؽ مف صحة طريقة التحضير لبلنسجة ()Validation system
 -8نظاـ التدقيؽ في نوعية كؿ نسيج أو خمية مستئصمة (الئحة مرفقة) ()Quality Control System

 -9تحديد نوعية البنؾ التي تستورد منو األنسجة (شيادة ىذا البنؾ ،موافقة  ، FDA approvalالتدقيؽ المعتمد لتصنيؼ
البنؾ ،اإلذف الرسمي واالتفاؽ القانوني بينيما) Legal authorization and agreement
المادة الثانية والثالثون:

الترخيص إلستيراد األنسجة ،يجب أف يتوفر لدى البنؾ الشروط التالية:
 -1اعتراؼ الدوؿ االوروبية واالميركية
 -2نتيجة التدقيؽ والتصنيؼ والتقييـ

 -3االذف الرسمي والقانوني مف و ازرة الصحة العامة Legal authorization
 -4ممؼ كامؿ لمواىب وىويتو
 -5اتفاؽ رسمي بيف بنؾ االنسجة ومورد االنسجة أو مصدرىا
 -6نوع النسيج او الخبليا المستوردة

 -7نوعية الحفظ ونظاـ التحقؽ مف صحتو
 -8المصدر األصمي لمنسيج واسـ البمد
 -9يروتكوؿ مفصؿ بكؿ التعميمات التي يجب أف تعمـ عمى المرافؽ الحدودية لسبلمة النسيج ونوعيتو.
المادة الثالثة والثالثون :الترخيص لتصدير األنسجة ،يجب اف يتوفر لدى المستورد الشروط التالية:
 -1شيادة البنؾ المصدر

 -2شيادة البنؾ الستورد

 -3نظاـ التدقيؽ والتصنيؼ والتقييـ
 -4االذف الرسمي والقانوني
 -5ممؼ كامؿ لمواىب وىويتو

 -6اتفاؽ رسمي بيف بنؾ االنسجة ومورد االنسجة أو مصدرىا
 -7نوع النسيج او الخبليا المستوردة
 -8نوعية الحفظ ونظاـ التحقؽ مف صحتو
 -9المصدر األصمي لمنسيج واسـ البمد
-10
-11

الوجية األخيرة واسـ البمد

يروتكوؿ مفصؿ بكؿ التعميمات التي يجب أف تعمـ عمى المرافؽ الحدودية لسبلمة النسيج ونوعيتو

المادة الرابعة والثالثون :تقييـ بنؾ االنسجة وتجديد الرخصة:

 -1اجراء تقييـ داخمي كؿ  6أشير Internal audit
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 -2تجدد الرخصة بناء عمى اجراء تقييـ سنوي مف قبؿ لجنة مف االطباء والفنييف االخصائييف يحددىا وزير الصحة
العامة بقرار وزاري بالتنسيؽ مع الييئة الوطنية لوىب وزرع االعضاء واالنسجة البشرية وبناء القتراح مدير عاـ
و ازرة الصحة العامةnational audit .

 -3الحصوؿ عمى شيادة الجودة بعد سنتيف مف انشاء البنؾ ISO certificate
المادة الخامسة والثالثون :

تحدد الشروط الصحية والفنية والتجييزات المطموبة والعناصر البشرية لمراكز االنسجة بقرار يصدر عف وزير الصحة العامة بناء
القتراح المدير العاـ لو ازرة الصحة العامة .

المادة السادسة والثالثون:

تحدد كمفة النسيج مف لجنة فنية تعيف بقرار يصدر عف وزير الصحة العامة بناء القتراح المدير العاـ لو ازرة الصحة العامة .
المادة السابعة والثالثون:

يمغى المرسوـ رقـ  1442تاريخ  1984/1/20المتعمؽ بتطبيؽ احكاـ المرسوـ اإلشتراعي المتعمؽ بأخذ األنسجة واألعضاء
البشرية لحاجات طبية و عممية،

و يعمؿ بيذا المرسوـ فور نشره في الجريدة الرسمية.
صدر عف رئيس الجميورية

بعبدا في ،

رئيس مجمس الوزراء

وزير الصحة العامة
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