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دليل إجراءات نقل وزراعة األعضاء البشرية في غزة

المقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
تشهد البشرية تقدماً سريعاً ومطرداً في كافة الشؤون الحياتية ،والذي دفع الى الواقع معطيات جديدة لم تكن
في السابق مثل عمليات اإلستنساخ  ،عمليات التلقيح اإلصطناعي و عمليات زراعة ونقل األعضاء وغيرها.
إن التطور العلمي في مجال الطب خالل القرن العشرين أحدث نقلة نوعية فريدة في مجال نقل وزرع األعضاء
البشرية .فقد شهد العالم في القرن السابق و الحالي إنجازاً كبيراً متعلقاً بحياة اإلنسان وصحته  ،حيث استطاع
الجراحون استبدال أعضاء بشرية تالفة ال تؤدي وظيفتها بأعضاء سليمة وهذه العمليات تعتبر من االنجازات العظيمة
لما توصل إليه التقدم العلمي في صراعه مع المرض.
إن زراعة األعضاء البشرية من اإلنجازات العلمية المهمة التي ظهرت في العقود السابقة ،وقد تحققت نجاحات
كبيرة في عمليات نقل عضو من شخص سليم لشخص مريض أو من إنسان ميت إلنسان حي  ،إال انه مضى عقد
من هذا القرن و أوشك العقد الثاني على اإلنتهاء والتزال البحوث والمؤتمرات والندوات مستمرة حول زراعة أعضاء
الجسم البشري،
وقد أجاز فقهاء الشريعة االسالمية والقانون الوضعي التبرع ونقل وزراعة األعضاء البشرية والهبة أو الوصية
وذلك على قاعدة الصدقة الجارية(( ،من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً)) ،من بعدي حياة.
ولقد أولت وزارة الصحة إهتماماً كبيراً للسير قدماً في هذا المجال بإستحداث خدمة نقل وزراعة األعضاء والذي
سيكون له األثر الكبير في رفع المعاناة عن فئة كبيرة من المرضى ومردود مادي يمكن أن يستغل في تطوير مجاالت
صحية أخرى.
ولهذا شرعت الوزارة بالبدء في التجهيزات واستقبال الوفود وتدريب الكوادر فكانت أول عملية لنقل كلية
وزراعتها من متبرع لمريض بتاريخ  2013/1/23م الى أن بلغ عدد عمليات زراعة الكلى  51حالة حتى مطلع عام
 2018م ،و أول زراعة قرنية من متبرع محلي (متوفي) كانت في فبراير  2013م (زراعة القرنية التي تتم في مراكز
مختلفة في قطاع غزة منذ سنوات يتم استيرادها من الخارج).
ولكن البد أن يتم ذلك من خالل ضوابط واشتراطات شرعية مبنية على قوانين التشريع في الفقه اإلسالمي
والقوانين الوضعية للمحافظة على كيان اإلنسان وحمايته في كيانه المادي والمعنوي وعواطفه وحياته سواء كانت
الحماية من اعتداء الغير عليه أو من اعتدائه على نفسه وسواء كان ذلك في حياته أو بعد وفاته .ولهذا صدر في عام
 2012م القانون الفلسطيني رقم ( )1بشأن نقل األعضاء البشرية وزراعتها والذي أصبح مصدراً بقوة المادة ()41
من القانون األساسي لعام  2003م .
وبنا ًء عليه وعلى ما تقدم تم إعداد هذا الدليل واهلل خير حافظاً.
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شكر وتقدير
قال رسول صلى اهلل عليه وسلم (( :من صنـع إلـيه معــروف فقال لفاعلـه  :جزاك اهلل خيراً فقد أبلغ في الثناء ))
لقد تم إعداد هذا الدليل العام والخاص بزراعة ونقل األعضاء البشرية بالتعاون مع العديد من الجهات
واللجان المختلفة والشخصيات المختصة والتي أخذت على عاتقها المسؤولية الكاملة في وضع الشروط والضوابط
المتعلقة بتسهيل وتطبيق برامج نقل وزراعة األعضاء البشرية ،مستندة على قواعد الفقه اإلسالمي الحنيف والقانون
الفلسطيني الخاص بنقل وزراعة االعضاء البشرية.
وحيث أن كوادر وزارة الصحة الفلسطينية كان لها الدور الكبير في إعداد هذا الدليل ممثلة بالوحدة الطبية
المركزية لنقل وزراعة األعضاء البشرية وفريق عملها واللجان المركزية والفرعية التي تم تشكيلها فاننا نثمن ونقدر
الجهد الكبير الذي بذل في انجاز هذا العمل  .وكذلك تبرق الوزارة بأسمى أيات التحية واالكبار للدكتور عبد القادر
حماد رئيس وحدة زراعة األعضاء بمستشفي ليفربول في بريطانيا وفريق العمل المرافق له لما كان لهم من دور
كبير في مجال الزراعة  ،وفي الختام تتقدم الوزارة بخالص شكرها وتحياتها لجميع الكوادر الفنية واالدارية كل في
مجال تخصصه  ،لما كان لهم من دور كبير وإلتزام وعمل دؤوب في الترتيب والتنسيق إلخراج اإلصدار االول من
دليل نقل وزراعة األعضاء البشرية .

وكيل الوزارة
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دليل إجراءات نقل وزراعة األعضاء البشرية في غزة

 .1التعريفات
1 .1.1الوزارة  :وزارة الصحة الفلسطينة.
1 .1.2الوزير :وزير الصحة.
1 .1.3الوحدة :الوحدة الطبية المركزية لنقل وزراعة األعضاء.
1 .1.4اللجنة العليا :هي اللجنة المختصة بالموافقة على إجراء عمليات نقل األعضاء البشرية بالعموم،
والمشكلة بقرار من وزير الصحة أو من ينوب عنه ،مكونة من استشاري جراحة ،استشاري أمراض كلى،
اختصاصي طب نفسي ،باإلضافة إلى عضو قانوني وآخر شرعي ،وجميعهم ال تربطهم رابطة عمل أو صلة
بعملية زراعة األعضاء.
1 .1.5العضو البشري :أي نسيج أو عضو «كامل أو جزء منه » من جسم اإلنسان.
1 .1.6نقل العضو :استئصال عضو من إنسان حي أو جثة متوفى وزراعته في إنسان آخر.
1 .1.7التبرع الموجه :التبرع لشخص بذاته.
1 .1.8الوصية :التصرف بعضو أو أكثر من أعضاء الجسم على سبيل التبرع تنفذ بعد الموت.
1 .1.9األهلية :بلوغ سن الرشد  « 18سنة » وكامل اإلدراك للتصرفات واألفعال.
1 .1.10الرضا :التعبير الصريح عن اإلرادة ،مع توفر شروطه المنصوص عليها شرعاً و قانونا.
1 .1.11المتبرع :الشخص الحي الذي يتنازل عن عضو من أعضائه أو جزء منه لشخص آخر دون مقابل.
1 .1.12الموصي :الشخص المتوفى الذي أوصى في حياته بالتبرع بعضو أو أكثر من أعضائه بعد وفاته.
1 .1.13المستقبل (المتبرع إليه) :كل شخص أصبح في حاجة ماسة إلى زرع عضو بشري في جسمه.
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 .2الوحدة الطبية المركزية لنقل وزراعة األعضاء
2 2.1تشكيلها :تنشأ الوحدة الطبية المركزية بقرار من وزير الصحة أو من ينوب عنه و تتبع له مباشرة.
2 2.2مهام الوحدة الطبية المركزية لنقل وزراعة األعضاء :
2 .2.1.1تنظيم عمليات نقل األعضاء المتبرع بها وزراعتها.
2 .2.1.2وضع وتحديث اإلجراءات التنظيمية الخاصة بنقل وزراعة األعضاء البشرية من خالل تشكيل
لجان مختصة.
2 .2.1.3تسجيل وحصر بيانات المستقبلين والمتبرعين باألعضاء البشرية باإلضافة لحصر بيانات
مرضى الفشل العضوي.
2 .2.1.4متابعة ومراقبة برامج زراعة األعضاء البشرية في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية
وتقويم مراكز الزراعة بشكل دوري من خالل لجان مختصة.
2 .2.1.5إعداد الخطة التشغيلية السنوية لوحدة زراعة األعضاء ومتابعة تنفيذها.
2 .2.1.6التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العالقة في مجال زراعة األعضاء البشرية.
2 .2.1.7المشاركة في إعداد برامج التعليم المستمر و الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بتطوير
مهارات الطواقم الفنية العاملة في مجال نقل وزراعة األعضاء البشرية بالتعاون مع الجهات ذات
العالقة بوزارة الصحة.
2 .2.1.8تنظيم وعقد برامج التوعية والتثقيف الصحي الخاص بالفشل العضوي وطرق الوقاية منها
لمختلف شرائح المجتمع الفلسطيني بالتعاون مع الجهات ذات العالقة بوزارة الصحة.
2 .2.1.9تنظيم وعقد حمالت متنوعة لنشر الوعي وتشجيع المجتمع الفلسطيني على التبرع باألعضاء
البشرية وفق بطاقة تثبت فيها موافقة المتبرع على نقل العضو المحدد منه إلى الغير حسب
األصول.
2 .2.1.10إعداد التقارير الدورية والسنوية الخاصة بوحدة زراعة األعضاء.
2 .2.1.11تمثيل وزارة الصحة الفلسطينية فيما يتعلق نقل وزراعة األعضاء البشرية.
2 .2.1.12التعاون مع الجمعيات الخيرية الخاصة برعاية مرضى الفشل العضوي.
2 .2.1.13المشاركة في إجراء البحوث والدراسات حول األمراض المؤدية إلى الفشل العضوي والعمل على
الحد منها من خالل الوقاية والعالج المناسب وذلك بمشاركة الجهات ذات العالقة بالوزارة.
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الهيكل التنظيمي للوحدة الطبية المركزية لنقل وزراعة األعضاء
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 .3اللجان المركزية لنقل األعضاء البشرية وزراعتها
يتبع الوحدة الطبية المركزية لنقل وزراعة األعضاء اللجان التالية و التي يتم تشكيلها بقرار من الوزير أو من
ينـوب عنه:
 ألجنة الكلى المركزية. بلجنة العيون المركزية. جأي لجان تنشأ الحقاً.وتنسق الوحدة مع :اللجنة العليا لنقل األعضاء البشرية وزراعتها ،حيث تُعَدُّ موافقة اللجنة العليا شرط ًا
أساسي ًا إلجراء عمليات نقل األعضاء وزراعتها.
أ -لجنة الكلى المركزية :تتبع في اعمالها الوحدة الطبية المركزية لنقل وزراعة األعضاء.
مهام اللجنة:
1 .1وضع الضوابط والسياسات واإلجراءات الخاصة بعمليات نقل و زراعة الكلى.
2 .2وضع الشروط والمواصفات العامة الالزم توافرها في مراكز الزراعة.
3 .3اعتماد مراكز نقل وزراعة الكلى التي تستوفي الشروط حسب أنظمة وزارة الصحة.
4 .4اإلشراف على المراكز المعتمدة ومتابعتها.
ب -لجنة العيون المركزية :تتبع في اعمالها الوحدة الطبية المركزية لنقل وزراعة األعضاء.
مهام اللجنة:
1 .1وضع الضوابط والسياسات واإلجراءات لعمليات الزراعة الخاصة بالعيون.
2 .2وضع الشروط والمواصفات العامة الالزم توافرها في بنك العيون.
3 .3اعتماد المراكز التي تستوفي الشروط حسب أنظمة وزارة الصحة.
4 .4اإلشراف الكامل على المراكز المعتمدة ومتابعتها.
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 .4التبرع ُ
بالكلى وزراعتها
4 .4.1ضوابط عامة لنقل وزراعة ُ
الكلى:
يحظر إجراء عمليات نقل و زراعة الكلى إال في المستشفيات أو المراكز التي يتوفر فيها جميع الشروط والمواصفات
الواردة في هذا الدليل ،وبعد الحصول على ترخيص وزير الصحة أو من ينوب عنه استناداً إلى القانون رقم ()1
لعام  2012بشأن نقل األعضاء البشرية وزراعتها (ملحق .)1
الكلى ،يتم تشكيل لجنة نقل وزراعة ُ
4 .4.1.1بعد الموافقة واعتماد مركز نقل وزراعة ُ
الكلى بالمركز تتكون من:
4 .4.1.2.1المدير الطبي
4 .4.1.2.2إستشاري زراعة كلى على أن ال تقل خبرته عن سنة واحدة في مركز لزراعة ُكلى معترف به
4 .4.1.2.3إستشاري أمراض كلى على أن ال تقل خبرته عن سنة واحدة في مركز لزراعة ُكلى معترف به
4 .4.1.2.4إستشاري جراحة أوعية دموية
4 .4.1.2.5إستشاري تخدير
4 .4.1.2.6إستشاري أشعة تداخلية
4 .4.1.2.7مسؤول الصيدلة
4 .4.1.2.8مسؤول المختبر
4 .4.1.2.9مسؤول تمريض الجراحة
4 .4.1.2.10مسؤول تمريض العمليات
4 .4.1.2.11مسؤول الجودة و مكافحة العدوى
4 .4.1.2.12منسق برنامج زراعة الكلى
4 .4.1.2.13إختصاصي تغذية
4 .4.1.2مهام لجنة نقل وزراعة ُ
الكلى في المركز:
4 .4.1.3.1تسهيل عمليات زراعة الكلى.
4 .4.1.3.2التأكد من جهوزية الطاقم الفني في المركز.
4 .4.1.3.3توفير جميع المستلزمات الخاصة بزراعة الكلى من أدوات و أدوية )خاصة األدوية المثبطة للمناعة(.
4 .4.1.3.4توفير التحاليل المخبرية الالزمة.
4 .4.1.3.5توفير المحاليل المستعملة لتروية الكلى مثل اليوروكلين.
4 .4.1.3.6التأكد من تعقيم و جهوزية غرف المرضى والعمليات والعناية المكثفة.
4 .4.1.3.7التأكد من جهوزية األقسام المساندة.
4 .4.1.3.8العمل على تطوير كفاءة ومهارة الفنيين العاملين في برنامج زراعة الكلى.
4 .4.1.3.9التحقق من تطبيق البروتوكوالت األساسية لسالمة برنامج زراعة الكلى من مكافحة العدوى ووسائل
السالمة المهنية.
4 .4.1.3.10التحقق من جهوزية ملفات المرضى والمتبرعين ،والتأكد من اكتمال وصحة األوراق والنماذج الخاصة
بعملية النقل والزراعة.
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4 .4.2المواصفات الالزمة العتماد مركز نقل وزراعة الكلى:
4 .4.2.1التجهيزات الفنية:
يجب أن يحتوي المركز أو المستشفى الزارع للكلى على األقسام التالية:
 4 .4.2.1.1قسم ألمراض ُ
الكلى والغسيل الكلوي
 4 .4.2.1.2قسم عناية مركزة
 4 .4.2.1.3غرفتين عمليات جراحية ُكبرى على األقل ،مجهرة وفق المقاييس المعمول بها عالمياً
 4 .4.2.1.4قسم ألمراض القلب
 4 .4.2.1.5قسم ألمراض الجهاز الهضمي (مع توفر مناظير الجهاز الهضمي)
 4 .4.2.1.6قسم ألمراض الصدر (مع توفر المناظير)
 4 .4.2.1.7يجب توفر غرفتين على األقل مخصصتين للمرضى المنومين بعد الزراعة

4 .4.2.2األقسام الطبية المساندة وتشمل على:
4 .4.2.2.1المختبر:
•يجب توفر األجهزة الخاصة لجميع االختبارات الروتينية الالزمة لتقييم المرضى قبل الزراعة وبعدها.
•يجب توفر أجهزة تحليل األنسجة ومعايرة األضداد السامة للخاليا ومعايرة مستوى األدوية المختلفة بما
فيها التاكروليموس أو مشابهاته.
4 .4.2.2.2األشعة:
	-يجب توفر أجهزة األشعة العادية والتصوير باألمواج فوق الصوتية والتصوير المقطعي بالحاسب.
4 .4.2.2.3األدوية:
يجب توفر اآلتي منها بشكل دائم:
األدوية المثبطة للمناعة
•السايكلوسبورين والتكروليموس واألزاثيوبرين والبريدنيزولون ومايكوفينوالت أو مشابهاتها.
األدوية المستعملة لمعالجة نوبات الرفض مثل:
•ميثيل بريدنيزولون.
•الغلوبيولين المضاد للخاليا الليمفاوية ( )ALGأو الغلوبيولين المضاد لخاليا التيموس ( )ATGواألضداد
وحيدة النسيلة (.)Almetuzumab
السوائل المستعملة لتروية األعضاء مثل:
•اليوروكولين أو محلول جامعة وسكنسن أو محلول .HTK
•توفير األكياس و أوعية لحفظ األعضاء المناسبة.
•األدوية المستعملة لعالج االلتهابات الجرثومية والفيروسية والطفيلية والفطرية.
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4 .4.3المعايير الخاصة إلســتمـراريــة عمل مــركــز زراعــة ُ
الكلــى:
4 .4.3.1تطبيق أدلة المواصفات الخاصة والالزمة إلنشاء مركز النقل والزراعة الجديد السابق اإلشارة إليها في هذا
الدليل.
4 .4.3.2أن ال يقل عدد العمليات التي يجريها المركز عن ( 10عشرة) سنوياً.
الكلى بتدريب العاملين في مجال نقل وزراعة ُ
4 .4.3.3أن يقوم مركز نقل وزراعة ُ
الكلى وتطوير مهاراتهم.
4 .4.3.4رفع تقربر مُفصّل عن نتائج النقل والزراعة للوحدة الطبية المركزية لنقل وزراعة األعضاء البشرية يشمل:
 .أحالة المرضى الذين تمت لهم عمليات زراعة ُ
الكلى.
 .ب حالة ُ
الكلى المزروعة.
 .ج نسبة االختالطات (المضاعفات) المرضية.
4 .4.3.5يتم تقييم مركز زراعة الكلى سنوياً من قبل اللجنة المركزية لزراعة الكلى في الوحدة الطبية المركزية
لنقل وزراعة األعضاء ،ولها الحق في متابعة سير العمل متى تطلب ذلك.
4 .4.3.6تجتمع اللجنة المركزية لزراعة الكلى والوحدة الطبية المركزية لنقل وزراعة االعضاء سنوياً لدراسة التقارير
المرفوعة من مراكز زراعة ُ
الكلى بما فيها نسبة الوفيات ونسبة فقد األعضاء المزروعة والمشاكل المرضية
الناتجة عن الزراعة ،وإذا رأت اللجنة بأن أحد هذه المراكز ال تطبق إجراءات هذا الدليل أو أن نسبة النجاح
في عمليات الزراعة التي قام بها غير مرضية ،تقوم بزيارة هذا المركز والوقوف على األسباب والمعوقات
التي تواجهه ،حيث سيمنح المركز فرصة ثالثة أشهر لتحسين وضعه .ومن ثم تجتمع لجنة زراعة ُ
الكلى
مرة أخرى لتقييم المركز ولها الحق في رفع توصية بإغالقه إذا لم يطرأ أي تحسن عليه ،على أن يكون قرار
اللجنة بأغلبية الثلثين وبحضور  % 70على األقل من أعضائها.
4 .4.3.7أن يقوم مركز الزراعة بجميع الواجبات المنوطة به تجاه المواطنين من توعية ومحاضرات وندوات تشرح
جميع ما يتعلق بزراعة األعضاء و رفع تقارير عن هذه األنشطة.
4 .4.3.8تسري هذه الشروط على جميع مراكز زراعة الكلى.
4 .4.4شروط التبرع ُ
بالكلى من األحياء:
4 .4.4.1يجب أن ال يقل عمر المتبرع إليه عن  3سنوات وأن ال يقل وزنه عن  10كيلوجرام.
4 .4.4.2أن يكون التبرع صادراً عن رضا واقتناع تامين بدون ضغوط أو إكراه.
4 .4.4.3أن يكون المتبرع بصحة جسدية ونفسية كاملة وغير مصاب بأمراض مزمنة ( مثل داء السكري وأمراض
القلب ) أو أمراض وراثية أو مناعية.
4 .4.4.4أن يكون هناك توافق في فصيلة الدم بين المريض والمتبرع.
4 .4.4.5أن يكون اختبار خاليا المتبرع مع المتبرع له توافقي (.)COMPATIBLE
4 .4.4.6أن يكون اختبار التهاب الكبد الفيروسي (  Bأو ) Cو االختبارات الفيروسية األخرى مثل )HIV( :سلبية.
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4 .4.5الفوحوصات الواجب إجرؤها للمتبرعين ُ
بالكلى من األحياء:
4 .4.5.1الفحوصات الدموية والروتينية.
4 .4.5.2فحوصات لوظائف الكلية كاملة.
4 .4.5.3تحليل البول وإجراء مزرعة جرثومية.
4 .4.5.4معايرة نسبة البروتين ونسبة الكرياتينين (معدل الترشيح الكيسي  )GFRفي تجميع بول ( )24ساعة.
4 .4.5.5تصوير حويضة الكلية عن طريق الوريد.
4 .4.5.6تصوير األوعية الكلوية.
4 .4.5.7فحوصات كاملة لوظائف الكبد.
4 .4.5.8إجراء اختبارات التهاب الكبد الفيروسي (بي) و (سي).
4 .4.5.9فحوصات لفيروس نقص المناعة .HIV
 4 .4.5.10إختبار للفيروس المضخم للخاليا .CMV
4 .4.5.11إختبار كريات الدم المنجلية.
 4 .4.5.12إجراء أشعة للصدر وتخطيط كهربائي للقلب وفحص جلدي للدرن.
 4 .4.5.13تصوير صدى البطن.
 4 .4.5.14تحليل لفصيلة الدم وتحليل لألنسجة وفحص مدى التوافق بين خاليا المتبرع والمتبرع له.

4 .4.6الفحوصات الواجب إجراؤها لمرضى القصور الكلوي النهائي غير المصابين بداء السكري تحضيراً
لعمليات زراعة الكلى:
4 .4.6.1يجب إجراء تعداد تفصيلي لكريات الدم مع اختبارات كيماوية – حيوية كاملة وعمل اختبارات لسرعة
الترسب ولجلوكوز الدم.
4 .4.6.2تحليل عينة من وسط البول وعينة من نهايته بحثاً عن االلتهابات الجرثومية .
4 .4.6.3عمل اختبارات اللتهاب الكبد الفيروسي (بي) و (سي) واختبارات لوظائف الكبد واختبارات لزمن البروثرومبين
ولزمن الثرومبوبالستين الجزئي.
4 .4.6.4عمل تخطيط كهربائي للقلب وأشعة الصدر واختبار جلدي للدرن.
4 .4.6.5عمل اختبارات البحث عن الفيروس المضخم للخاليا ولفيروس نقص المناعة المكتسبة ولمرض كريات
الدم المنجلية.
4 .4.6.6إجراء تصوير باألشعة البسيطة للبطن وتصوير للمثانة والحالب بواسطة الصبغ وبالطريق الراجع.
4 .4.6.7إجراء تحاليل فصيلة الدم واألنسجة واألضداد السامة للخاليا.
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4 .4.7موانع زراعة ُ
الكلى في جميع الحاالت:
4 .4.7.1إصابة المريض بسرطان غير قابل للشفاء.
ُ
4 .4.7.2إصابة المريض باألوكسالوز البدئي(إال إذا أجري للمريض زراعة كبد وكلية مث ً
ال).
4 .4.7.3المريض المدمن على المخدرات أو األدوية المخدرة.
4 .4.7.4المرضى الذين ال يتجاوبون بمتابعة العالج واإلرشادات الطبية.
4 .4.7.5بالنسبة للمرضى الذين يحملون اضداد الغشاء الكبيبي القاعدي أو  DNAأو أضدادا ذاتية مضادة
للسايتوبالزم ( ) ANCAفيجب أن تصبح هذه األضداد سلبية.
4 .4.7.6إصابة المريض بمرض عضوي آخر مثل:
 .أتشمع الكبد المتقدم
 .بتليف الكبد مع دوالي مريء متقدمة
 .جقصور قلب من الدرجة الرابعة غير قابل للعالج
 .دقصور تنفسي نهائي يحد من فعاليات المريض اليومية
 .همرض دماغي (ضمور دماغ أو تخلف عقلي مهما كان السبب)
 .ومرض وعائي منتشر غير قابل للعالج
 .زإلتهاب كبدي نشط
4 .4.8ضوابط عامة للتبرع بالكلى من األحياء:
4 .4.8.1عالقة الزواج :أن يكون مضى على الزواج مدة  3سنوات على األقل.
 4 .8.2.درجة القرابة يجب أن تكون قرابة دم ( يتم إثبات ذلك بواسطة الجهات الرسمية ذات االختصاص ،إذ
تتولى اللجنة العليا لنقل األعضاء البشرية وزراعتها التحقق من ذلك).
4 .4.8.3يجب أن يكون المتبرع كامل األهلية ،وأن تكون الموافقة كتابية و موثقة من لجنة زراعة الكلى الداخلية
بالمستشفى ،و معتمدة من اللجنة العليا ،و يجوز للمتبرع العدول عن التبرع حتى قبل إجراء العملية و ال
يحق للمتبرع مستقب ً
ال طلب استرجاع الكلية التي تمت زراعتها فيما بعد.
4 .4.8.4للوزارة الحق في متابعة و اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة؛ للتأكد من استيفاء جميع الشروط و اإلجراءات
الواجب توفرها في مراكز نقل و زراعة الكلى ،و ذلك في أي وقت ،واتخاذ القرارات المناسبة لما فيه
المصلحة العامة.
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 .5زراعــــة القرنيــــة
5 .5.1ضوابط عامة لزراعة القرنية:
يحظر إجراء عمليات زراعة القرنية إال في المستشفيات أو المراكز التي يتوفر فيها جميع الشروط و المواصفات
الواردة في هذا الدليل ،و بعد الحصول على ترخيص من وزير الصحة أو من ينوب عنه استناداً إلى القانون رقم
( )1لعام  2012بشأن نقل األعضاء البشرية وزراعتها (ملحق . )1
5 .5.2المواصفات الالزمة العتماد مراكز زراعة القرنيات واألنسجة :
 .5.2.1الطاقم الفني:
5 .5.2.1.1طبيب اختصاصي أمراض وجراحة العيون ( البورد – الدكتوراه ) ولديه خبره جراحية ال تقل عن
ثالث ( )3سنوات.
 5 .5.2.1.2طبيب اختصاصي عيون مساعد.
 5 .5.2.1.3طبيب اختصاصي تخدير.
 5 .5.2.1.4تمريض قانوني ( بكالوريوس ) وخبرة ال تقل عن  3سنوات في مجال العيون.
 5 .5.2.1.5ممارس بصريات.
 5 .5.2.1.6سكرتارية طبية.
 .5.2.2التجهيزات الفنية واألقسام المساندة :
5 .5.2.2.1عيادة عيون
 5 .5.2.2.2قسم عمليات وملحقاته ( إفاقة  ،تعقيم )
 5 .5.2.2.3قسم رعاية يومية أو مبيت
 5 .5.2.2.4أرشيف طبي
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5 5.2.2.1عيادة عيون تحتوي على المعدات واألدوات التالية كحد أدنى:
·مصباح الكشف الشقي

·تروللي أدوية اإلسعافات األولية والطوارئ

·جهاز قياس ضغط العين

·جهاز إعطاء األكسجين الطبي بما في ذلك اسطوانة
أكسجين و منظم وكمامة

·لوحة قياس حدة اإلبصار

·طاولة لألدوات

·جهاز فحص حدة اإلبصار
·منظار فحص قاع العين غير المباشر
·منظار فحص قاع العين المباشر
·جهاز قياس انكسار العين
·جهاز قياس قوة انكسار العدسات
·صندوق عدسات
·إطار فحص نظر للكبار والصغار

·جهاز إلطفاء الحريق
·إضاءة متحركة
·مصباح ضوئي يدوي
·ساتر مفصلي متحرك
·محاقن بالستيكية (سرنجات ) استعمال مرة واحدة
·أدوات جراحية لعمليات صغرى تخدير موضعي
·عالقة مالبس

·سرير لفحص المرضى بسلم ذي درجات
وعدد كافي من الشراشف النظيفة

·قفازات بالستيك حسب الحاجة

·سماعة طبية

·سلة مهمالت مغطاة تفتح بالقدم

تجهيزات أخرى :
( Topographyجهاز تصوير تضاريس القرنية)
( Specular microscopeجهاز فحص الطبقة الحميمة للقرنية)
( Pachy metryجهاز قياس سمك القرنية)
( Auto Refractomkeratometerجهاز قياس العيوب االنكسارية للعين و درجة تسطح القرنية)
( A/B Ultrasoundجهاز التصوير بالموجات الفوق صوتية)
احتياجات إنشائية :
2

مساحة الغرفة ال تقل عن 12م
مغسلة مع صنبور ماء
وسائل إنارة وتهوية كافية
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5 5.2.2.2قسم عمليات تتوفر فيه المواصفات التالية :
المواصفات اإلنشائية
المواصفات الخاصة بقسم العمليات :
·يحتوي على غرفة عمليات  ،و غرفة إفاقة  ،مكان للتعقيم  ،غرفة تغيير مالبس  ،استراحة عاملين ،
ومخزن داخلي  ،دورة مياه .
·مناطق العمل مقسمة ومعلمة إلى  3مناطق ( المنطقة النظيفة وغير المحظورة – منطقة العمليات
المحظورة – منطقة اإلفاقة ).
·يوجد ممر خاص ألخذ األدوات و الغيارات المستعملة وعدم مرورها من األماكن النظيفة.
·منطقة لغسل األيدي بالشروط المناسبة و مالصقة لغرفة العمليات .
المواصفات اإلنشائية الخاصة بغرفة العمليات :
·غرفة العمليات ال تقل مساحتها عن  25م. 2
·ارتفاع السقف ال يقل عن  2.8م .
·األرضية والجدران من البورسالن أو أي مادة من المتعارف عليها يسهل تنظيفها وتعقيمها ومضادة
للبكتيريا.
·أماكن التقاء الزوايا دائرية لتالفي تواجد البكتيريا ولسهولة التنظيف والتعقيم.
·شبكة غازات طبية مركزية لإلفاقة و التخدير.
·تجهيزات تكييف مزودة بفالتر مضادة للبكتيريا . MICRO FILTER
·جهاز للتخلص من الغازات والمواد العادمة.
·كشاف عمليات مثبت بالسقف.
·عرض باب غرفة العمليات ال يقل عن  1.4متر.
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االحتياجات من األجهزة واألدوات :
·طاولة عمليات متحركة

·كرسي جراح ومساعدين

·جهاز تخدير ومراقبة (مونيتور)

·حوامل محاليل ( )I.V. stand

·ميكروسكوب جراحي به منظار للمساعد

·اسطوانات أكسجين احتياطية وملحقاتها

·جهاز شفط كهربائي

·كشاف عمليات جانبي و يعمل بالبطارية

·جهاز كي كهربائي (Diathermy machine (Bipolar

·خزانة معدنية لحفظ األدوات والمستهلكات

·جهاز إنعاش القلب Defibrillator

·طاولة هاللية الشكل
 Mayo trayلحمل الغيارات المعقمة

·مصدر طاقة كهربائية بديل لإلنارة واألجهزة

·صواني جراحية عدد ( )2على األقل ملحق

·تروللي لنقل المرضى

رقم ()2

·تروللي طوارئ كامل ملحق رقم ( ) 3
االحتياجات من األجهزة واألدوات :
غرفة تعقيم تتوافر فيها التجهيزات التالية :
·جهاز تعقيم  Autoclaveمزود بــ pre vacuum cycle
·جهاز تقطير المياه Ro system
·جهاز لغسل األدوات الجراحية
·مكان لغسل األدوات المستعملة
·طاوالت للتجهيز
·أدوات إطفاء الحريق
·دواليب لحفظ األدوات والصواني
·مصدر مياه مع تصريف صحي
غرفة إفاقة وإنعاش تتوافر فيها التجهيزات التالية :
·سرير إفاقة بحواجز متعدد األوضاع
·تروللي طوارئ
·جهاز مونيتور كامل
·مصدر غازات طبية
·جهاز إنعاش القلب Defibrillator
·جهاز شفط
·حوامل للمحاليل () I.V. Stand
·بالونة التنفس الصناعي (امبوباج أو )Bag valve mask
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5 5.2.2.3قسم تنويم أو رعاية يومية :
المواصفات اإلنشائية
2

·مساحة ال تقل عن  15م
·تهوية وإنارة جيدة
·حمام مع مغسلة

يحتوي على التجهيزات التالية:
·أسرَّة مرضى بحواجز متغيرة األوضاع
·كومدينة مريض
·دوالب مالبس
·مصدر أكسجين
·حامل محلول
تجهيزات خاصة:
يجب أن يحتوي المركز على تجهيزات ومستلزمات خاصة بزراعة القرنيات واألنسجة مثل :
·ثالجة للحفظ
·حافظة للعينات ( ثالجة متنقلة )
·خزنة ودوالب لحفظ األدوية و المواد الحافظة
5 .5.3أن يحتوي المركز على أدلة سياسات وإجراءات كما يلي:
5 .5.3.1السياسات واإلجراءات الخاصة بزراعة القرنية وفق هذا الدليل
 5 .5.3.2سياسات وإجراءات ضبط الجودة ومكافحة العدوى
5 .5.3.3سياسات و إجراءات سالمة المرضى
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5 .5.4دواعي زراعة القرنية:
5 .5.4.1الدواعي العامة:
5 .5.4.1.1تحسين حدة اإلبصار .
5 .5.4.1.2المحافظة على هيكل وشكل مقلة العين .
5 .5.4.1.3تخفيف اآلالم.
5 .5.4.1.4إزالة العوامل المعدية و الضارة من القرنية .
5 .5.4.1.5استبدال القرنية المعتمة إلجراء عمليات داخل مقلة العين.
5 .5.4.2الدواعي المرضية:
5 .5.4.2.1األمراض المؤدية لعتامة بالقرنية:
•إعتالل وراثي في نسيج القرنية.
•ندب على قرنية العين ناتج عن التهابات قرنية.
•ندب على قرنية العين ناتج عن إصابة سابقة.
•ندب على قرنية العين ناتج عن وجود استسقاء.
•فشل لترقيع قرنية سابق.
5 .5.4.2.2الترقق الشديد في سماكة قرنية العين:
•القرنية المخروطية المرضية
•القرنية المخروطية الرقيقة ما بعد عمليات التصحيح بالليزر
•التهتك الترققي البوليسيدي
5 .5.4.2.3فتق غشاء ديسمت:
•التهاب قرنية تقرحي الناتج عن عدوى غير ملتئمة
•التهاب قرني تقرحي معقم كما في حاالت التهاب المفاصل الروماتويدية واألمراض المناعية الذاتية
5 .5.4.2.4ثقب قرني مرضى أو إصابي
5 .5.4.2.5تورم القرنية المستديم:
•اعتالل القرنية الفقاعي
•اعتالل بطانة القرنية الداخلية الذي اليمكن عالجه بواسطة DMEK
5 .5.4.2.6دواعي خاصة بأمراض محددة ( ملحق رقم .) 4
5 .5.5موانع مرضية للتبرع بالقرنية:
5 .5.6.1موانع التبرع ( العوامل التي تحول دون التبرع بالقرنية ):
5 .5.5.1.1وفاة المتبرع بسبب غير معروف
5 .5.5.1.2وفاة المتبرع نتيجة لمرض غير مشخص خاص بالجهاز العصبي
5 .5.5.1.3متالزمة كرويتسفيلد – جاكوب ( اعتالل الدماغ االسفنجي )
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5 .5.5.1.4الخرف و يستثنى من ذلك الخرف الناتج عن األمراض الوعائية الدماغية  ،أو سرطان الدماغ ،
أو إصابات الدماغ
5 .5.5.1.5التهاب الدماغ الكامل التصلبي
5 .5.5.1.6اعتالل بيضاء الدماغ متعدد البؤر
5 .5.5.1.7الحصبة األلمانية الخلقية
5 .5.5.1.8متالزمة رايس
5 .5.5.1.9خمج دموي ( بكتيري  ،فطري  ،فيروسي )
5 .5.5.1.10التهاب شغاف القلب البكتيري أو الفطري النشط
5 .5.5.1.11التهاب الكبد الفيروسي النشط
5 .5.5.1.12داء الكلب
5 .5.5.1.13أمراض العيون داخلية المنشأ  :على سبيل المثال:
•أورام الشبكية .
•األورام الخبيثة لألجزاء األمامية في العين.
•التهابات أجزاء من العين ( التهاب القرنية  ،التهاب ملتحمة العين  ،التهاب الصلبة  ،التهاب
القزحية  ،التهاب السائل الزجاجي  ،التهاب المشيمية  ،التهاب الشبكية ).
•األمراض المكتسبة أو الوراثية في العين والتي قد تؤثر على النتائج المرجوة من عملية الزراعة.
•وجود َظفرَه أو غيره من المشاكل على سطح ملتحمة العين أو القرنية في منطقة الرؤية المركزية.
5 .5.5.1.14عمليات سابقة في العين سواء في األجزاء األمامية أو الداخلية للعين
5 .5.5.1.15سرطان الدم
5 .5.5.1.16ورم عقدي لمفاوي منتثر نشط
5 .5.5.1.17عمر المتبرع ( أقل من  3سنوات وأكثر من  70سنة )
5 .5.5.1.18متبرع مدمن
5 .5.6معايير مخبرية الستبعاد التبرع بالقرنية:
5 .5.6.1عدم القدرة على إجراء فحوص مخبرية لمرض نقص المناعة.
5 .5.6.2األشخاص المثبت إصابتهم باألمراض التالية خالل التاريخ المرضى أو الفحص الطبي أو التقارير الطبية
أو تقارير الطب الشرعي:
•ضعف المناعة المكتسب
•ورم كابوزي
•التهاب الكبد الفيروسي C ، B
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5 .5.7أخذ القرنية ونقلها وتقييمها:
•خالل  12ساعة األولى من الوفاة
•خالل  24ساعة من الوفاة في حالة حفظ الجثة في ثالجة
•استئصال النسيج القرني على يد أشخاص أكفاء
•التأكد من أخذ موافقة وإقرار ولي أمر المتوفى
اإلجراءات :
5 .5.7.1يتم وضع المبعد بين الجفنين السفلي والعلوي.
5 .5.7.2يتم غسل العين بواسطة محلول يود تركيز .5%
5 .5.7.3يتم عمل جرح نافذ في الصلبة األمامية  ،ليتم الوصول للحجرة األمامية للعين.
5 .5.7.4يتم عمل قطع دائري  360درجة ابتداء من الجرح الطرفي للقرنية بواسطة مقص القرنية أو عمل قص
لنسيج قرني صلبي بواسطة مثقب يدوي كبير  14ملم .
5 .5.7.5يتم إزالة النسيج القرني الصلبي بواسطة ملقط مسنن ويتم وضعها فورا في محلول الحفظ اوبتزول
أو جليسيرول حسب جودة النسيج .
5 .5.7.6توضع في صندوق النقل مع مكعبات الثلج وتحفظ في الثالجة بدرجة حرارة  4درجة لمدة أسبوعين
على األكثر.
5 .5.7.7يتم تغطية مقلة العين بالوسائل المتاحة .
5 .5.8تقييم النسيج:
 المسؤولية النهائية لتقييم ونقل النسيج من مسؤولية الطبيب الجراح وذلك بناء على :
5 .5.8.1الفحص العيني المباشر :يجــب أوال أن يتـم فــحص النســيج القرني الصلبي بشكل مبدئي بالعين
المجردة من حيث النقاء وسالمة الطبقة الظاهرية  ،و التأكد من عدم وجود تلوث باألجسام الغريبة
ولون الصلبة كما في حاالت اليرقان.
5 .5.8.2الفحص بواسطة المصباح الشقي :
•يجب أن يتم فحص طبقات القرنية مع توثيق نتائج الفحص .
•في حال تم عمل قص للقرنية في نفس الجلسة يتم فحص األجزاء األمامية لعين المتبرع بواسطة
مصباح ضوئي أو مصباح شقي محمول.
•بعد أن يتم قص القرنية يجب أن يتم فحص الحافة ما بين القرنية والصلبة بواسطة المصباح الشقي
حتى لو تم فحص هذه المنطقة قبل عملية قص القرنية حتى يتسنى التأكد من عدم تمزق الطبقة
البطانية للقرنية وعدم حدوث انفصال جراحي لغشاء ديسمت أثناء العملية.
5 .5.8.3عدد الخاليا البطانية  :تحدد عدد الخاليا البطانية بواسطة المجهر الطيفي.
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5 .5.9أولويات زراعة القرنيات و األنسجة:
5 .5.9.1يتم تحديد األولويات للزراعة من قِبل لجنة الزراعة في المستشفى أو المركز الطبي المعتمد وذلك على
النموذج الخاص الذي يحتوي على بيانات المريض الشخصية وتشخيص الحالة المرضية مع الفحص
العيني الكامل و تشخيص وتقييم حالة القرنية  ،وقرار اللجنة لمستوى أولوية الزراعة .
5 .5.9.2ترفع الكشوفات المعتمدة من قِبل هذه اللجنة لوحدة الزراعة المركزية ،ليتم حفظها ورصدها في
كشوفات حسب األولوية  ،يستثني من الكشوف الحاالت الطارئة غير المسجلة.
يتم توزيع القرنيات بإتباع دليل األولويات الذي حددته لجنة العيون لزراعة القرنية واألنسجة  ،وهي على النحو اآلتي:
أولوية أولى  :المريض المصاب بثقب في القرنية  ،أو المريض المصاب بمرض أو أذى في الجزء األمامي للعين يهدد
بفقدان البصر اذا لم يتم عمل زراعة له.
أولوية ثانية  :المريض األعور ( عين واحدة مبصرة ) ويفقد الرؤية بها نتيجة مرض قرنيته.
أولوية ثالثة :تزرع القرنية للمرضى الذين ال تتوافر فيهم أي من األولويات السابقة وذلك حسب ترتيب أسمائهم
على قائمة االنتظار الوطنية.
•يكون لمرضى األولوية األولى األفضلية المطلقة حين توفر أي قرنية للزراعة  ،وتزرع هذه القرنية للمريض
الموجود على تلك األولوية.
•إذا لم يكن هناك أي مريض على األولوية األولي ،تزرع القرنية للمرضى الموجودين على قائمة االنتظار في
األولوية الثانية ثم الثالثة مع األخذ بعين االعتبار ظروف الحالة االجتماعية واالقتصادية للمريض ،ضمن معيار
محدد مع إعطاء األولوية لألعمار حسب المجموعات اآلتية حيث يقسم المرضى إلى ثالثة مجموعات عمرية.
أولى  :من  50-18سنة
ثانية  :أقل من  18سنة
ثالثة  :ما فوق  50سنة
5 .5.10الفحوصات الواجب إجراؤها للمرضى المرشحين الستقبال زراعة القرنية:
5 .5.10.1إجراء فحص عيني كامل ،مع تقييم حدة البصر ،للتأكد من أن نقص حدة البصر ناجم عن مرض في القرنية .
5 .5.10.2تقييم من الناحية الجرثومية والفيروسية والطفيلية والفطرية آلفات القرنية االنثقابية خاصة إذا كان
هناك شك بترافقها بالتهاب .
5 .5.10.3إجراء الفحوص المخبرية الالزمة .
5 .5.10.4إجراء الفحوصات التصويرية واإلشعاعية الالزمة.
 5 .10.5.تخطيط لكهربائية القلب .
5 .5.11األنسجة األخرى (الصلبة  ،الغشاء األمنيوسي ):
.5.11.1

5حفظ وزراعة الصُلبة.

.5.11.2

5زراعة الغشاء األمينوسي.
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5 .5.12دواعي الزراعة للصلبة والغشاء األمينوسي:
5 .5.12.1حاالت الحروق الشديدة بالملتحمة والقرنية
5 .5.12.2عمليات تجميل العيون
5 .5.12.3عمليات ترميم مقلة العين وخاصة بعد اإلصابات الشديدة بالصلبة .
5 .5.12.4أمراض الصلبة والقرنية التي تؤدي إلى تهتكات نسيجية ( ترقق شديد في الصلبة ) خاصة أثناء األمراض
الروماتيزمية والتقرحات المناعية .
5 .5.12.5األخذ والحفظ :
5 .5.12.5.1
·تؤخذ

من الحاالت المتوفاه بنفس شروط نقل القرنية .

·تؤخذ من األحياء في حاالت اإلصابات البليغة بمقلة العين والتي تستدعي الستئصال المقلة بالكامل .
طرق الحفظ :
·تحفظ في مادة حافظة للحاالت التي تستدعي الزراعة خالل أسبوعين.
·تحفظ في مادة الجليسيرول وفي درجة حرارة الغرفة لحاالت الزراعة التعويضية والدعامية
والتيتستدعي الزراعة خالل ثالث أشهر.
·تحفظ بالتبريد تحت درجة حرارة  20درجة تحت الصفر لثالثة أشهر و  72درجة تحت الصفر لمدة
أطول.
5 .5.12.5.2الغشاء األمينوسي
يؤخذ من الطبقة الداخلية من الغشاء األمينوسي لخالصة المواليد.
طرق الحفظ :
·ممكن حفظها لفترة قصيرة بوضع المحلول الملحي مع مضادات حيوية وتستخدم خالل ساعتين أو
ثالث ( االستخدام الطازج).
·تحفظ بالتبريد تحت درجة حرارة  20درجة تحت الصفر لثالثة أشهر و  72درجة تحت الصفر لمدة
أطول .
5 .5.13بنك العيون :ملحق النسخة المبدئية رقم (.)5

28

دليل إجراءات نقل وزراعة األعضاء البشرية في غزة

 .6مالحق
ملحق رقم ()1
قانون رقم  1لسنة 2012م
بشأن نقل األعضاء البشرية وزراعتها
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد اإلطالع على القانون األساسي لسنة  2003وتعديالته.
وعلى قانون الصحة العامة رقم  20لسنة 2004م
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2011/12/21م ،وبعد أن أصبح القانون مصدراً
بقوة المادة ( )41من القانون األساسي لسنة 2003وتعديالته.
بسم اهلل ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني
صدر القانون التالي:
الفصل األول
تعاريف وأحكام عامة
مادة ()1
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك.
الوزارة  :وزارة الصحة
الوزير :وزير الصحة
األعضاء  :تشمل األنسجة واألعضاء البشرية الكاملة أو جزءاً منها.
المتبرع :كل إنسان حى أو ميت يتبرع بعضو من أعضائه إلنسان آخر دون مقابل مادي.
المتبرع إليه :كل إنسان حي يتم نقل أو زراعة العضو البشري في جسمه.
بطاقة التبرع :البطاقة التي يثبت فيها الشخص المتبرع بالكتابة موافقته عن رضا تام وإرادة حرة بالتبرع بالعضو
المحدد من أعضائه للغير بعد مماته
الموت  :هو المفارقة التامة للحياة بصورة أكيدة ويقينية وموثقة وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة.
نقل األعضاء :استئصال عضو أو جزء من عضو أو أكثر من األعضاء الثابتة من جسم إنسان حي أو جثة متوفى وزرعها
في جسم إنسان آخر ،وبما ال يترتب عن نقلها حدوث ضرر فاحش للمتبرع.
زراعة األعضاء :هي عملية يتم من خاللها زراعة األعضاء أو جزء منها في جسم إنسان آخر.
اللجنة العليا :اللجنة العليا لنقل وزراعة األعضاء البشرية التي يصدر من الوزير قرار بتشكيلها.
العضو الفردي :هو العضو الوحيد في جسم اإلنسان والذي يترتب على استئصاله وفاة اإلنسان أو حدوث ضرر جسيم
له.
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مادة ()2
يحظر إجراء عمليات نقل األعضاء أو زراعتها إال في المستشفيات والمراكز المرخص لها بذلك من الوزارة ،وفقا
للشروط واإلجراءات التي تحددها ،ويستثنى من ذلك التبرع بما يتجدد ممن أجزاء الجسم كالدم ونخاع العظم والجلد
على أن يكون ذلك بقيود تمنع الضرر للمتبرع إليه.
مادة ()3
يحظر نقل أي عضو أو زراعته من شأنه أن يؤدى الختالط األنساب
مادة ()4
1 .1يحظر إجراء أي عمليات بيع أو شراء ألعضاء جسم اإلنسان ،ويحظر على الطبيب المختص البدء في إجراء أي عملية
حال علمه بذلك.
2 .2للوزارة شراء األعضاء من الخارج وفقاً للتشريعات سارية المفعول.
مادة ()5
3 .3يجوز اإلعالن بأية وسيلة عن طلب التبرع لنقل األعضاء.
4 .4يحظر اإلعالن بأية وسيلة عن عرض بالتبرع لنقل األعضاء  ،إال من خالل إعالنات الوحدة الطبية المركزية.
5 .5في جميع األحوال ال يجوز أن يترتب عن نقل عضو أو زراعته أيه مكاسب مادية أو عينية لفائدة المتبرع أو ذويه
أو أحد ورثته بسبب عملية النقل أو بمناسبته.
الفصل الثاني
اللجنة العليا لنقل األعضاء البشرية وزارعتها
مادة ()6
تنشأ لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لنقل وزراعة األعضاء البشرية وزراعتها) ،ويصدر تشكيلها وينظم عملها
واختصاصاتها وتحديد مكافأة أعضائها ومعاونيهم قرار من الوزير.
مادة ()7
تصدر اللجنة العليا قرارها مُسبباً ،وتحرر بذلك محضرا موقعاً من ثلثي أعضائها على األقل ،وعليها تبليغ قراراها
مشتمال على أسبابه لكل من:
 .أمدير المستشفى أو المركز الذي تجري فيه أي من العمليتين.
 .بالمتبرع إن كان حياً ،ووليه إن كان ميتاً ،والمتبرع إليه.
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مادة ()8
1 .1تحيط اللجنة العليا ك ً
ال من المتبرع والمتبرع إليه بالغرض من عملية النقل والزرع ،طبيعتها ومخاطرها والنتائج
المؤكدة والمحتملة لها والحصول على الموافقة إلجرائها ،وتثبيت ذلك كتابة وفقا ألحكام القانون.
2 .2يجوز إجراء عملية النقل إذا كانت حالة المتبرع إليه ال تحتمل التأخير في حال تعذر الحصول على موافقته كتابة.
مادة ()9
تنشأ وحدة طبية مركزية متخصصة تتبع الوزير تتولى المهام التالية:
1 .1تنظيم عمليات نقل األعضاء المتبرع بها وتصنيفها وفقا لنوع العضو والنسيج والفصيلة ودرجة المناعة.
2 .2اإلشراف على عملية التبرع بموجب بطاقات تثبت فيها موافقة المتبرع على نقل العضو المحدد منه إلى الغير بعد
وفاته ،ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه االختصاصات األخرى المناطة بالوحدة وقواعد العمل فيها.

الفصل الثالث
نقل األعضاء من األحياء
مادة ()10
يحظر نقل عضو من جسم إنسان حي إلى أخر ،إال لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتبرع عليه أو استعادة
وظيفة من وظائف أعضائه األساسية ،شريطة عدم وجود بديل مناسب يحقق الهدف من عملية النقل.
مادة ()11
يحظر استئصال أي عضو فردي من جسم إنسان حي بغرض زراعته في جسم إنسان آخر إذا كان من شأن ذلك أن
يترتب عليه وفاة المتبرع ،أو تعريض حياته للخطر أو إصابته بضرر جسيم  ،وال يعتد بعلم المتبرع ورضاه بتلك
المخاطر.
مادة ()12
 .1يجوز لكامل األهلية أن يتبرع بأحد أعضائه لنقلها على آخر ،ويجب أن يكون التبرع بالكتابة وفقا ألحكام القانون ،
يجوز للمتبرع العدول عن التبرع حتى قبل إجراء العملية.
 .2يحظر بأي شكل كان نقل األعضاء من عديم األهلية أو ناقصها.
مادة ()13
يحظر استخدام الخاليا التناسلية إلنسان لزراعتها ألخر إال لتلقيح بويضة زوجة بنطفة زوجها حال حياته وذلك
بإدخالها رحم ذات الزوجة أو استنباتها بعد التلقيح في أنبوب ثم إدخالها في رحمها حال حياته.
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الفصل الرابع
نقل األعضاء من األموات
مادة ()14
يجوز بطرق التبرع نقل األعضاء من جثة ميت إلى إنسان حي لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتبرع إليه أو
الستعادة وظيفة من وظائف أعضائه األساسية أو الستكمال نقص حيوي في جسده وفى األحوال التي تكون الجثة
فيها موضع تحقيق جنائي ال يجوز االستئصال منها إال بإذن من سلطة التحقيق.
مادة ()15
 .1يشترط في تبرع اإلنسان بعضو من أعضائه لنقله بعد وفاته إلى إنسان حي أو ألغراض األبحاث العلمية ،أن
يكون صادراً من كامل األهلية وبرضا ٍء تام منه ،وأن يكون ثابتاً بالكتابة ومو ّقعاً منه على النحو الذي تبينه التعليمات
الصادرة في هذا الشأن.

.2يجوز استئصال أعضاء من جثة ميت لم يسبق الحصول على موافقته حال حياته طبقا للفقرة ( )1شريطة الحصول
على موافقة أحد والديه  ،فإن لم يوجد أحد والديه فمن أبنه األكبر ،فأن لم يوجد فمن الولي الشرعي ،ويستثنى من
هذا الشرط ما يقوم به اآلباء الشرعيون في نطاق عملهم الرسمي لألغراض العدلية.
 .3يجوز بموافقة المحكمة الشرعية نقل األعضاء من جثث المتوفين مجهولي الهوية بعد مضى ثالثة أيام من تاريخ
الوفاة إذا كان في ذلك مصلحة راجحة للمنقول إليه ،كما يجوز للمحكمة قبل انقضاء هذه المدة بناء على تقرير من
اللجنة العليا الموافقة على النقل متى كان ذلك الزماً إلنقاذ حياة إنسان آخر في حاجة ماسة إلى العضو المتبرع به.
.4يجوز االنتفاع بأعضاء األجنة المجهضة بشرط موافقة الوالدين أو الولي الشرعي.
مادة ()16
ال يجوز استئصال أي عضو من جسم اإلنسان شُخِّص بأنه في حال موت دماغي بأي حال من األحوال.
الفصل الخامس
مادة ()17
1 .1ينشأ بموجب أحكام هذا القانون بنك لنقل وزارعة قرنيات العيون يسمى»بنك العيون»ويكون مقره الدائم في
مدينة القدس ويكون له مقرين مؤقتين في مدينتي غزة ورام اهلل ويتبع إدارياً ومالياً وفنياً للوزارة.
2 .2يهدف بنك العيون على نقل القرنيات أو العيون وفحصها وحفظها وتوزيعها وتنظيم عمليات زرع القرنيات
ومراقبة وتنظيم استيرادها وفحصها والموافقة على زرعها وحفظ األغشية األمنيوسية والصلبة وذلك وفقاً
ألحكام هذا القانون.
3 .3يحصر استيراد القرنيات أو العيون ببنك العيون ويجوز للوزير االستثناء من الحصر لفترة محددة لضرورات
المصلحة العامة.
4 .4يصدر نظام مالي خاص باستيراد القرنيات أو العيون من خارج فلسطين من رئيس مجلس الوزراء بنا ًء على اقتراح
الوزير بعد التنسيق مع وزير المالية.
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الفصل السادس
العقوبات
مادة ()18
 .1يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات وبغرامة ال تزيد على ثالثين ألف دينارأ و ما يعادلها بالعملة المداولة
كل من استأصل عضواً من إنسان حي أو ميت خالفاً ألحكام هذا القانون.
.2إذا وقع الفعل المبين في الفقرة( )1بطريق اإلكراه فيعاقب المدان بالسجن مدة ال تقل عن عشر سنوات وبغرامة
ال نزيد على أربعين ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.
.3إذا ترتب على الفعل في أي من الحالتين المبينتين في الفقرتين ( )1،2وفاة اإلنسان المستأصل منه فيعتبر مرتكباً
لجريمة القتل العمد.
 .4يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن خمسة سنوات وبغرامة ال تزيد على عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلهم
بالعملة المتداولة كل من زرع في جسم اإلنسان عضواً مستأص ً
ال من إنسان حي في األحوال الواردة في الفقرتين
( )1،2وهو عالم بذلك.
مادة ()19
يعاقب بالسجن وبغرامة ال تزيد على عشرين ألف دينار كل من خالف أحكام أي حكم من أحكام المواد ()3،4،13من
هذا القانون.
مادة ()20
يعاقب بالسجن وبغرامة ال تزيد على عشرة أالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استأصل عضواً من جثة
ميت دون موافقته حال حياته أو بغير توافر الشروط والقواعد المقررة في هذا القانون.
مادة ()21
 .1في حال إدانة إنسان من حائزي رخص المهن الطبية أو المهن الطبية المساعدة بجريمة من الجرائم المنصوص
عليها في هذا القانون يجوز للمحكمة أن تحكم باإلضافة إلى أية عقوبة أخرى بما يلي:
أ .حرمانه من مزاولة المهنة بصورة دائمة ومؤقتة.
ب.إغالق المؤسسة أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة بصورة دائمة أو مؤقتة.
ج .مصادرة اآلالت واألدوات المستعملة في ارتكاب الجريمة.
 .2ال تخل المسؤولية الجزائية تبعاً لهذا القانون بالمسؤولية التأديبية للمخالف من إحدى المهن الطبية والمهن
الطبية المساعدة.
مادة ()22
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد نص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر ،يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة
وبغرامة ال تقل عن أالف دينار وال تزيد على أربعة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين  ،كل من خالف أي حكم من
أحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات المنفذة له.
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الفصل السابع
أحكام ختامية
مادة ()23
يصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة ()24
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ()25
على الجهات المختصة كافة -كل فيما يخصه -تنفيذ أحكام هذا القانون ،ويعمل به بعد ثالثين يوماً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
صدر في غزة بتاريخ 2012/1/22:ميالدية
الموافق /28صفر  1433/هجرية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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) 2 ( ملحق رقم
أدوات الصواني الجراحية
#
1.

Item

Q

Blade Handle for 11 blade size

5

Blade Handle for 15 blade size

5

2.

Trephine size 6 , 6.5 , 7.0 , 7.25 , 7.50 , 7.75 , 8.0 , 8.25 , 8.50 , 8.75

5

4.

Westcott Tenotomy Scissors, medium ,Tenotomy Scissors ,blunt tips,
medium blades, curved

5

5.

Stevens Scissors (curved) ,Tenotomy Scissors ,blunt tips, standard

5

6.

Castroviejo Universal Corneal Scissors
curved, blunt tips, larg blades

5

7.

Harms-Colibri Forceps Forceps very delicate 1x2 teeth, 0.12mm with
tying platform

5

8.

Hartmann Mosquito Forceps, straight

5

9.

Barraquer Wire Speculum, large

5

من كل مقاس

5

10. Bishop-Harmon Forceps standard

5

11. Conjunctiva Forceps
12.

Barraquer Needle Holder, curved without lock ,Needle Holder very delicate jaws, curved

5

13.

Sterilizing case (Tray) one level with silicon finger tip mat ,165x101x19
mm

5
5

14. Polak Forceps .
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) 3 ( ملحق رقم
.األصناف الخاصة بتروللي الطوارئ
Item names

Size

Q.T

Latex gloves disposable

Box / 100

2

Stethoscope

Pcs

2

Oxygen cylinder

Pcs

2

Sharps container

Pcs

2

أعلى العربة

الدرج األول في العربةDrawer 1
Adrenaline 1mg amp

1ml

5

Atropine 1mg amp

1m1

5

Adenosine amp

2

Amiodarone amp

3

Aminophylline 250mg amp

10ml

5

Calcium gluconate 10% amp

10ml

5

Dexamethasone 4mg amp

2ml

10

Diazepam 10 mg amp

2ml

5

Distilled water amp

10ml

10

Frusemide 20mg amp

10ml

10

Hydrocortisone 100mg vial

2ml

5

Isosorbide dinitrate 5mg sublingual

Tab

10

Isosorbide dinitrate 10mg IV

vial

5

Lidoocaine 1% vial

10ml

3

Magnesium sulfate vial

3

Midazolam 5mg amp

2ml

5

Sodium bicarbonate 8.4%

20ml

2

Salbutamol 0.5 mg amp

2

Magel Forceps

Pcs

Ambo bag 2 size

2
One each
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 الدرج الثاني في العربةDrawer 2
Laryngoscope handle

Pcs

Laryngoscope blades sizes

2
Tow each

2.2mm

2

4.2mm

2

5mm

2

#7

2

#7.5

2

#8

2

#8.5

2

7cm

2

#8

4

#10

4

Lidocain jelly

Tube

2

Bougie intubation size

Pcs

2

#8

2

#10

2

#7

5

#7.5

5

Oxygen mask with tube

Pcs

5

Rebreathing mask

Pcs

3

#2

2

#2.5

2

#3

2

#3.5

2

#4

2

#6

2

#7

2

#8

2

Intubation stylet

Sterile gloves pairs

Zinc oxide plaster roll
Elastic bandage

Suction tubes
ET tubes

Laryngeal air way mask

Nasopharyngeal air way
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 الدرج الثالث في العربةDrawer 3
G20

5

G22

5

G24

5

Pcs

4

10cc

10

5cc

10

3cc

10

G21

10

G22

10

G23

10

G25

10

3 way stopcock

Pcs

3

Alcohol 70% 100 ml

Bot

2

Tourniguet

Pcs

2

ECG electrodes

Adult

10

ECG electrodes

Ped.

10

IV cannula
IV infusion set
Syringes, disposable

Needles, disposable

 الدرج الرابع في العربةDrawer 4
Face mask ped , adult

pcs

2 each

Oxygen mask

Pedi.

2

Oxygen mask

Adult

2

Gauze sterile

Pack

2
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 الدرج السفلي في العربةBottom drawer
Ringer lactate

0.5 lit

2

Saline 0.9 %

0.5 lit

2

Foley catheters all sizes
G 50%
G 20%

#8

2

#10

2

#12

2

#8

2

#10

2

#12

2

#14

2

#16

2

#18

2

Sterile syringe

60cc

2

Oral air way Ped12-

Pcs

2

Oral air way adult 35-4-

pcs

2

Nasogastric tubes
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ملحق رقم ( ) 4
دواعي زراعة القرنية الطبقي ( : ) DALK
يعتبر  DALKعالجا فعاال بجميع األمراض المؤثرة على األجزاء األمامية للقرنية ( الطبقة الظاهرية  ،طبقة بومان ،
الطبقة السدويه ) بشرط سالمة وفعالية البطانة .
1 .1القرنية المخروطية .keratoconus
2 .2ندوب القرنية .corneal scars
3 .3اعتالل القرنية الوراثي .corneal dystrophies
4 .4األمراض المؤثرة على الخاليا الجذعية للقرنية .limbal stem cell diseases
رأب القرنية الجزئي = غشاء ديسمت والبطانة فقط= (: )DMEK
1 .1اعتالل أو ضمور خلقي لبطانة القرنية (اعتالل فوكس) .Fuchs’ endothelial dystrophy
2 .2اعتالل عشائي الخلفي متعدد األشكال .Posterior polymorphous membrane dystrophy
3 .3اعتالل بطاني ورائي الخلقي .Congenital hereditary endothelial dystrophy
4 .4اعتالل القرنية الفقاعي .Bullous keratopathy
5 .5متالزمة البطانة القزحة القرنية .Iridocorneal endothelial (ICE) syndrome
6 .6قصور أو فشل الرأب البطاني لقرنية مزروعة .Failed endothelial keratoplasty
الحاالت غير المناسبة إلجراء رأب القرنية الجزئي : DMEK
1 .1ندب ال ُلحمة .Stromal scarring
2 .2قرنية مخروطية Keratoconus
3 .3عدم المقدرة على التموضع في المكان المناسب .Inability to lie flat
4 .4انخفاض ضغط العين. Hypotony
5 .5الالعدسية .Aphakia
6 .6الالقزحية أو فقدان لجزء كبير من القزحية .Aniridia or large iris defects
7 .7العدسة الصناعية في الحجرة األمامية للعين.Anterior chamber intraocular lens
8 .8جراحة سابقة لخفض ضغط العين .Previous glaucoma surgery
9 .9قصور بطانة القرنية بعد إجراء رأب القرنية الناف ذ �Endothelial failure after penetrating kerato
.plasty
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) 5 ( ملحق رقم
Palestinian eye bank (PEB)
GAZA BRANCH
MOH
Medical standards / 2017
Goals and objectives
·	 Organize and provide basic structure corneal transplantation in Palestine .
·	 Spread the awareness of the importance and need for local corneal donation.
·	 Provide corneas for patients who need them via local donation or importation from international eye banks suppliers.
To control the QUALITY and COST of corneal grafts to be used for our patients . and upon
Palestinian low for organs and tissue transplantation 2012 the recommendation of the M.O.H
the cabinet made a decision allowing only Palestinian eye bank to import corneas, along with
controlling the quality of local donations.
Sources of corneas :
·	 Corneas of dead people being donated by next-of-kin.
·	 Imported corneas from international eye banks supplies.
Cost of corneas :
·	 Locally donated corneas are free of charge ( excluding other surgical costs ).
·	 Imported corneas cost (1200 $) (to cover the cost of tests and shipment, not covered by
insurance ).
Donation:
Donation is a self-simulated act through which patient can register his / her corneas to be
used after death for patients who need it .
The judgment of the religion on the donation of the cornea:
There under is a reply to a request for a Palestinian legal Islamic opinion on grouting directed by the Palestinian eye bank.
“praise is to god, the cherisher and sustainer of the worlds “
The principles of Islam on sharia permit the removal of corneas of the deceased for the
purpose of grafting these into the eyes of the blind or those with very poor vision under the
following conditions:
a. The death of the donor is verified
b. That the deceased person has , prior to his death , donated his cornea or that his relatives have agreed to do so .
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Evidence authorizing corneal donations in Islam includes:
1. Allow transplantation of organs from cadaver donor to the live recipient is sustenance of
life as provided for by the Islamic Sharia.
2. There is no doubt that blindness is a gross injury inflicted upon man and the prevention
of it is highly desirable, so that corneal grafting form the deceased persons to the live is
permissible .
This falls under the universally accepted rules such as :
“necessity knows no lows”
“necessity has its own low “
And where it is a chaise of two evils chose the lesser.
3. The removal of the cornea of the dead for grafting in the eye of a live person is no way
similar to mutilation prohibited by the prophet peace upon him – since mutilation means
, contempt for and violation of the sanctity of the dead.
4. Corneal donation falls under the concept of friendship whereby Islamic Sharia has urged
to offer help to those who need it especially the blind, who need vision, perhaps more
than they need food and drink .
Urging Moslems to help those in need God’s messenger said: “ whoever removes any
anxiety of a believer from his anxieties of the world, Allah will remove his anxiety from the
anxieties of the resurrection day, and whoever removes the wants of the needs, Allah will
remove his want in this world and in the hereafter. Allah is in aid of a servant, so long as
the servant remains in aid of his brother ‘’.
Donation forms:
·	 It implies the content of the person that his cornea may be taken after his death and be
used for patient who need it.
·	 Donation is completely optional before death and by the consent of 1st of his signed by
kin or any one responsible after death .
·	 Anyone can donate his/her cornea , at any age, however, there are certain conditions
against donation.
Donor Screening :
·	 All donors must be identified by name . All prospective donors shall undergo a physical
examination as close as possible to the donation with special attention to physical signs
of HIV disease, infectious hepatitis and injecting drug use.
·	 The eye banks should have a consistent policy for conducting and documenting this
examination.
·	 Review of all available records on each donor should be performed by an individual who
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is qualified by profession, education , or training to do so and is familiar with the intended
use of the tissue.
·	 Medical and social histories are important aspects of donor evaluation.
Adequate donor evaluation includes:
a. Serologic testing for HIV , infectious Hepatitis (B & C)
b. Physical assessment of the donor.
c. Tissue evaluation.
d. Donor history evaluation : this includes the donor’s name and donor information
obtained format at least one of the following:
1. Pathologist or physician assessment of death report.
2. Police investigation report ( if needed)
3. Medical examination investigative report .
4. Family interview.
5. Medical report or hospital chart .
6. Treating physician interview.
·	 Medical director oversight to review any donor information where questions in the above
area.
Contraindications of Donation:
Tissue form donors with the following are potentially health threatening for the recipient or
pose a risk to the success of the surgery and should not be offered for surgical purposes:
1- Death of unknown case.
2- Death with neurological disease of unestablished diagnosis.
3- Creutzfeldt – Jakob disease.
4- Dementia, unless due to cerebrovascular disease , brain tumor, or head trauma.
5- Sub acute sclerosmg panencphalitis.
6- Progressive multifocal leukoencepholopathy.
7- Congenital Rubella.
8- Reyes syndrome.
9- Active septicemia ( bacteremia , fungemia, viremia )
10- Active bacterial or fungal endocarditis.
11- Active viral hepatitis .
12- Rabies.
13- Intrinsic eye disease , such as :
·	 Retinoblastoma
·	 Malignant tumors of the anterior segment.
·	 Active ocular on intraocular inflammation e.g., keratitis, conjunctivitis , scleritis, iritis,
vitritis, choroiditis , retinitis .
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·	 Congential or acquired disorders of the eye that would preclude a successful outcome
for the intended use e.g., a central donor corneal scar for an intended penetrating
Keratoplasty, Keratoconus , and Keratoglobus.
·	 Pterygia or other superficial disorders of the conjunctiva or corneal surface involving
the central optical area of the corneal button.
Prior intraocular or anterior segment surgery, such as :
·	 Refractive corneal procedures e.g., redial keratotomy, lamellar inserts, … etc .
·	 Laser photoablation on surgery is allowed to be used in cases of tectonic grafting and
posterior lamellar procedures.
·	 Laser surgical procedures such as argon laser trabeculoplasty , retinal and pan retinal
photocoagulation do not necessarily preclude use for penetrating Keratoplasty (PKP)
but should be cleared by the medical director.
Leukemias.
Active disseminated lymphomas.
Age of donor.
Donor addiction .

Laboratory and other Medical Exclusionary criteria :
1. Persons who cannot be tested for HIV infection because of refusal inadequate blood
samples, or any other reason.
2. Persons with repeatedly reactive screening assay for HIV – 1 or HIV -2 antibody regardless of the results of the supplemental assays.
3. Persons whose history, physical examination , ,medical or autopsy reports reveal evidence of :
·	 HIV infection or high-risk behavior.
·	 Kaposi sarcoma
·	 Hepatitis B or C infection.
Interval Between Death and Excision of the Corneal Tissue:
·	 It is generally recommended that corneal excision and preservation should be as soon
as possible after death.
·	 It is preferably done within 12hours of death , the sooner the better.
·	 It can be done within 24 hours if the body saved under 2-4 degrees in the refrigerator .
·	 Post mortals viability of eye tissue is very limited , and insure that the tissue is safe and
viable, we prefer to have decision made in the first 6 hours following death.
Excision of corneal tissue : transportation and saving
·	 Excision of corneal tissue from the donor eye be performed by qualified person .
·	 The donation should be verified and responsible person informed and agreed.
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·	 Procedure:
1) Eye speculum is applied.
2) The eye is irrigated with 5% povidone-iodine solution.
3) Posterior limbal wound is created with a knife and anterior chamber is penetrated.
4) 360o cut along with the posterior limbus is then performed using a corneal scissor.
5) Alternatively , a corneal-scleral tissue can be excised using a large (14mm) simple
manual trephine.
6) The corneal-sclearal tissue is then removed suing a fine-toothed forceps and immediately placed in preservative solution , healthy tissue (Optisal ) , and ( Glycerol ) for
tectonic grafts .
7) Then placed in transportation box with ice packs .
8) Can saved in refrigerator in up to 4o c for 2 weeks .
9) The donor eye is closed by suturing the eyelids.
Tissue evaluation :
The ultimate responsibility for determining the suitability of the tissue for transplantation
rests with transplanting surgeon.
1- Gross examination :
The corneal-scleral segment should be initially examined grossly for clarity, epithelial
defects, foreign objects contamination and scleral color e.g., jaundice.
2- Slit – Lamp examination :
The cornea should be examined for epithelial and stromal pathology and in particular
endothelial disease.
If in situ corneal excision is performed , examination of the donor eye anterior segment
with a penlight or a portable slit lamp is required.
·	 After corneal excision, the corneal scleral rim should be evaluated by slit-lamp biomicroscopy, even if the eye donor has been examined with the slit lamp prior to excision of the
corneal-scleral rim, to insure that damage to the corneal endothelium or surgical detachment of Descement’s membrane did not occur.
·	 Document that a slit lamp examination has been performed with particular attention to the
epithelium, stroma and endothelium such as but not limited to scars, edema, significant
arcus senile , epithelial defect gutted, polymegathism, pleomorphsim infiltrates or foreign
bodies.
3- Endothelial cell density:
Determination of endothelial cell density via specular microscopy should be a standard
method of corneal tissue evaluation at all member Eye Banks in the world.
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 .7نماذج
إقرار الموافقة المستنيرة وتعهد المتبرع (للكلى)

أقر أنا الموقع أدناه ________________________________ هوية  /جواز رقم _______________________ :
أنه بعد اطالعي على كتيب وزارة الصحة الفلسطينية الخاص بالتبرع بالكلى واإلجابة على جميع أسئلتي المتعلقة بعملية
التبرع من قبل اللجنة المختصة؛ بالموافقة على التبرع بإحدى كليتي للمريض _____________________________
هوية  /جواز رقم ____________________ :درجة القرابة ______________ دون أي مقابل مادي.
وأتعهد بعدم المطالبة مستقب ً
ال بالعضو المتبرع به أو أي تعويض عن ضرر قد ينتج عن عملية التبرع.
وهذا إقرار مني بذلك أوقع عليه بمحض رضائي واختياري دون ضغط أو إكراه.

توقيع المتبرع _____________________
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نموذج ()1

التاريخ / / /
طلب الموافقة لنقل وزراعة أعضاء بشرية

إسم المريض ( المستقبل ) ............................................ /العمر  .................صلة القرابة..............
رقم الهوية ..................................الجنسية ...................عنوان السكن............فصيلة الدم...............
رقم التليفون........................../رقم الجوال ............................../التوقيع...................................../
إسم المتبرع ............................................/العمر ......................صلة القرابة.............................
رقم الهوية ...............................الجنسية.................عنوان السكن ..................فصيلة الدم...............
رقم التليفون .........................../رقم الجوال ........................./التوقيع........................................./
العضو المراد نقله ........................... :
كلية

قلب

كبد

رئة

قرني

المستندات المطلوبة :
طلب خطي للتبرع موجه لمدير الوحدة
صورة الهوية للمستقبل والمتبرع
مستندات صلة القرابة
الموافقة الطبية المبدئية من مركز الزراعة
اقرار الموافقة المستنيرة و تعهد المتبرع
شهادة حسن سير وسلوك للمتبرع
ختم الوحدة
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التاريخ :

/

/

قرار اللجنة العليا لنقل وزراعة األعضاء
بعد اإلطالع على كافة األوراق والتقارير المطلوبة للمتبرع /ة ____________________________
رقم هوية  /جواز _______________________  ،تاريخ ميالد __________________________
ومقابلته/ا من قبل اللجنة العليا بخصوص تبرعه بكليته/ا للمريض/ة _______________________
رقم هوية  /جواز __________________________  ،درجة القرابة __________________

قررت اللجنة العليا _______________ على عملية التبرع
م

اللجنة العليا

التوقيع

1
2
3
4
5
رئيس اللجنة /
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