رقم املرفق

55

رقم املادة الالئحة

عنوان املرفق

4/15

رقم اإلصدار

4

نشاط بنوك الدم

بنك الدم
-

بنوك الدم داخل املستشفى فقط.

اشتراطات بنوك الدم:
أ .توفير التجهيزات الطبية واملعدات الدقيقة وأجهزة الفحص املوثوق بدقة نتائجها واملعترف بها من الهيئات املختصة
لتمكن املؤسسة الصحية من جمع وفصل وفحص وتخزين الدم ومشتقاته بطريقة صحيحة وآمنة وفق املعايير
الوطنية للمركز السعودي العتماد املنشآت الصحية (سباهي) والهيئة العامة للغذاء والدواء حول ممارسات التصنيع
الجيدة لبنوك الدم (.)GMP
ب .يجب أال تقل مساحة بنك الدم عن ( )120م 2على أن يشمل ما يلي:
 .1غرفة استقبال املتبرعين والفحص الطبي عليهم مع مراعاة الخصوصية.
 .2قسم تحضير وفصل املكونات.
 .3قسم حفظ املكونات غير املفحوصة من األمراض (ثالجة ،مبرد عميق التبريد ،حضانة صفائح).
 .4قسم حفظ املكونات التي تم فحصها من األمراض (ثالجة ،مبرد عميق التبريد ،حضانة صفائح).
 .5قسم إجراء الفحوصات املخبرية بما في ذلك فحوصات األمراض املعدية التي تنتقل عن طريق الدم.
 .6قسم إلجراء الفحوصات املختلفة لعينات الدم من املرض ى واملتبرعين (التوافق ،فصيلة الدم ،األجسام املضادة).
 .7مستودع لتخزين املستلزمات وأدوات الكشف.
 .8قسم الستالم طلبات نقل الدم ومكوناته وصرفها.
ً
 .9غرفة تسجيل معلومات املتبرعين ونتائج الفحوصات إلكترونيا.
ت .توفر وسائل األمن والسالمة حسب دليل األمن والسالمة في املختبرات الطبية من منظمة الصحة العاملية.
ث .االلتزام بالشروط واملواصفات اإلنشائية
الكوادرالطبية املطلوبة:
يجب أن يتوفر في بنك الدم الكوادر التالية:
 -1طبيب نائب اول في أحد التخصصات التالية( :بنك دم /علم االمراض االكلينيكي  /أمراض الدم)
 -2طبيب نائب في أحد التخصصات التالية( :بنك دم /علم االمراض االكلينيكي  /أمراض الدم)
 -3عدد  2اخصائي مختبر وعدد 2فني مختبر أو عدد  3أخصائي مختبر.
 -4عدد  2تمريض أو عدد  2مساعد صحي سحب دم.
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تجهيزات بنك الدم
اسم الجهاز
نظام اليزا لفحص االمراض املعدية عن طريق نقل الدم
جهاز هزاز ودوار لحفظ الصفائح الدموية في درجة حرارة الغرفة (  )25-22درجة مئوية
جهاز كهربائي لفصل األنابيب بطريقة معقمة
جهاز طرد مركزي مبرد لفصل مكونات الدم
مجمد منخفض التبريد (  )40-درجة مئوية للبالزما مع جهاز انذار ومؤشر لدرجة الحرارة
مجمد منخفض التبريد (  )86 -درجة مئوية للكريوبريستات مع جهاز انذار ومؤشر الحرارة
ثالجات لحفظ الدم  6- 2درجة مئوية مع جهاز انذار ومؤشر لدرجة الحرارة
جهاز وزن وخلط الدم اثناء التبرع بالدم
سراير لسحب الدم من املتبرعين
جهاز لقياس الهيموجلوبين
جهاز حاسب الى لحفظ معلومات املتبرعين أو نظام حفظ ملفات الكتروني
جهاز طردي مركزي لألنابيب
كابينة امن وسالمة
جهاز فصل البالزما اليدوي
ميزان كهربائي حساس لوزن مشتقات الدم
ميزان اشخاص
جهاز غسيل كرات الدم الحمراء إلجراء اختبارات الكوميس ( )Coombs
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أحكام عامة لبنوك الدم:
 -1يجب التقدم بطلب املوافقة على اضافة نشاط بنك دم عن طريق ادارات التراخيص باملناطق واملحافظات.
 -2يمنع التبرع بالدم في بنوك الدم التي لم توفر فحص الحمض النووي لفحص عينات املتبرعين بالدم لألمراض املعدية
( )HIV,HCV,HBV
 -3االلتزام باألمر السامي رقم ( )225في 1422/8/13هـ املتضمن قصر التبرع بالدم على التبرع الطوعي املجاني فقط.
 -4االلتزام بدليل طرق العمل في بنوك الدم والتعاميم املنظمة لخدمة نقل الدم الصادرة من الجهات املختصة بالوزارة.
 -5التزام بنوك الدم بالقيمة املالية لسعر وحدة الدم أو مكوناته املقدمة للمريض واملحددة بقيمة خمسمائة ريال سعودي
ال غير والتي تشمل (فحص الحمض النووي لفحص عينات املتبرعين بالدم للكشف عن االمراض املعدية أو
مشتقات الدم (البالزما الطازجة املجمدة  /الصفائح الدموية  /الكريوبريسيبيتات) كيس الدم الفارغ ،
الفحوصات املصلية  ،فحص االليزا  ،فحص الحمض النووي لألمراض الفيروسية (  )HIV,HVC,HBVتحديد
الفصيلة  ،اختبار التوافق  ،جهاز نقل الدم )مع االلتزام بما يستجد من تنظيمات بهذا الشأن من الوزارة.
ً
ً
 -6تتقاض ي مستشفيات القطاع الخاص مبلغا ال يتجاوز (  )200مائتي ريال فقط شامال تغطية تكاليف نقل الدم أو
مكوناته للمرض ى  ،فحص فصيلة الدم  ،اختبار التوافق  ،جهاز نقل الدم  ،اإلشراف الطبي على نقل الدم ويمنع منع
ً
باتا على تلك املستشفيات أخذ أي مبالغ م الية مقابل وحدات الدم أو مكوناته التي تم صرفها من بنوك الدم التابعة
لوزارة الصحة أو أي قطاعات صحية حكومية اخرى
 -7يمنع مزاولة أي انشطة اضافية مثل جمع البالزما الطازجة املجمدة ألغراض تصنيع مشتقات البالزما او بنك دم الحبل
السري إال بعد موافقة الوزارة.
 -8التأكد من خلو الدم من جميع االمراض املعدية املتعارف عليها في املعايير املحلية والعاملية باستخدام أجهزة وتقنيات
الفحص املوثوق بحساسيتها ودقة نتائجها ومعترف بها وفق املعايير الوطنية للمركز السعودي العتماد املنشآت
الصحية (سباهي) والهيئة العامة للغذاء والدواء حول ممارسات التصنيع الجيدة لبنوك الدم ()GMP
 -9التزام بنوك الدم بإجراء الفحص االستكشافي ألمراض الدم املعدية على أن يتم إحالة جميع الحاالت التي تظهر أنها
إيجابية لوزارة الصحة حتى تقوم الوزارة بتسجيل املريض للبدء في العالج.
 -10يتم صرف وحدات الدم أو مكوناته املطلوبة للمرض ى باملستشفيات الخاصة من أقرب بنك دم تابع لوزارة الصحة بدون
ً
مقابل مادي وذلك بعد توفير القطاع الخاص عدد من املتبرعين بالدم من ذوي وأصدقاء املرض ى أو املصابين تعويضا
عن وحدات الدم أو مكوناته املطلوبة.
 -11تقوم بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة بدعم مستشفيات القطاع الخاص بمخزون احتياطي من وحدات الدم
ومشتقاته لالستفادة منها في الحاالت الطارئة على ان يتم تعويض بنك الدم املانح لوحدات الدم أو مشتقاته بعدد
مناسب من املتبرعين بالدم من ذوي وأصدقاء املرض ى أو املصابين.

 -12التزام جميع مستشفيات القطاع الخاص بتعبئة جميع البيانات الواردة بنموذج (حصر املخزون واملنصرف من
وحدات الدم ومشتقاته) بدقة ووضوح (نموذج .)1
ً
 -13في حالة عدم توفر وحدات الدم أو مكوناته املطلوبة في بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة يوضح ذلك خطيا على
طلب الصرف ويتم إحالة طلب الصرف ملستشفيات القطاعات الحكومية الصحية االخرى لصرفها بدون مقابل
ً
مادي بعد توفير القطاع الخاص عدد من املتبرعين بالدم من ذوي وأصدقاء املرض ى أو املصابين تعويضا عن
وحدات الدم أو مكوناته املطلوبة.

نموذج ( )1لحصراملخزون واملنصرف من وحدات الدم ومشتقاته
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