
 

  
  
  

  الخاصة األقسامالشروط الالزمة لترخيص 
  بقسطرة القلب و األوعية الدموية و قواعد العمل بالمنشآت الطبية

  ـــــــــــــــــــــــــ

  :الترخـــيص 
 ٠يصدر الترخيص باسم مستشفى أو مركز طبي متكامل مرخص  �

وزارة الصحة و ذلـك لتـوفير  يمكن الترخيص لمركز قسطرة مستقل و ذلك بعد التعاقد مع مستشفى مرخصة من �

 ٠الخدمات الطبية التشخيصية و العالجية غير موجودة بالمركز عند الجاحة إليها 

  :المديــر المسئول 
قبـل تعيـين المـدير المسـئول الـذي يشـترط أن يكـون  قبال المرضى في وحدة قسطرة القلبال يجوز أن يبدأ العمل أو است

  ٠طبيب أخصائي قلب 

  :المكــــان 
و ذلــك بخــالف المســاحة المطلوبــة لحجــرة المولــد و  ٢م٢٠تقــل المســاحة المخصصــة لحجــرة القســطرة عــن  ال �

 ٠حجرة التحكم 

يجب أن يشمل المركز المرخص له بعمل قسطرة القلـب علـى وحـدة رعايـة مركـزة مطابقـة للمواصـفات القياسـية  �

 ٠لوزارة الصحة و معمل طوارئ 

 ٠نوافذ مجهزة بالرصاص المانع لنفاذ االشعاعات يجب أن تكون الحوائط و األبواب و ال �

 ٠يجب أن تكون األرضيات مضاده للكهرباء االستاتيكية  �

 ٠يلزم وجود أرضى لكل المنافذ الكهربائية الموجودة بحجرة القسطرة و حجرة الرعاية المركزة  �

ن اما مولـد احتيـاطي و امـا ضمانًا الستمرار العمل حتى في حاله انقطاع التيار الكهربائي يجب أن يشمل المكا �

 ٠ upsأن يكون موصال بمصدرين للكهرباء العمومية مع وجود جهاز ضمان عدم انقطاع الكهرباء 

ال يرخص ببدء استقبال المرضى بالمركز قبل قيـام جهـاز الوقايـة مـن االشـعاع بعمـل قياسـات انبعـاث االشـعاع  �

 ٠ألمان اإلشعاعي داخل و خارج حجرة القسطرة و التأكد من أنها في حدود ا

  :األجهـــــزة 
  :األجهزة التالية يجب أن تكون موجودة داخل حجرة القسطرة 

 ٠جهاز رسم قلب  �

 ٠ Synchronized Defibrillatorجهاز صدمات متزامن  �

 ٠ Pacemakerجهاز تنظيم نبض القلب  �

 ٠) سنوات  ٨في حاله العمل على أطفال أقل من ( جهاز تخدير  �

  ٠جهاز شفط متنقل  �



 

  

  

  
 

 ٠) مونيتور ( هاز متابعة رسم القلب و أكسجين الدم ج �

 ٠) في حالة استخدام الهيبارين غير المجزأ (  ACTجهاز قياس درجة التجلط  �

 ٠جهاز تنفس يدوي  �

 في حاله عمل حاالت تشوهات خلقية في القلب    Oxymeter CCجهاز قياس نسبة األوكسجين في الدم  �

 ٠) اله عمل حاالت توسيع أى صمام في ح( جهاز موجات فوق صوتية متنقل  �

 ٠جهاز قياس الضغوط داخل القلب و إظهارها على شاشة  �

 ٠كشاف ضوء  �

 ٠ Infusion Syringeمضخه حقن  �

 Pump  Infusion٠مضخة سوائل  �

 ٠ Pulse Oxymeterجهاز قياس أوكسجين النبض  �

 ٠كاملة التجهيز  Crash Cartطاولة طوارئ  �

س سنوات البد أن يكون مصحوبا بشـهادة صـالحية صـادرة مـن أى جهاز مضى على سنه انتاجه خم �

بـدون الشركة المنتجه للجهاز أو من مركزها العلمي في مصر تجدد سنويًا و ال يجوز تشـغيل الجهـاز 

 ٠وجود شهادة صالحية سارية المفعول 

جـد الفـوري االلتزام بتوقيع عقد صيانه شامل كل األجهزة قبل بدء التشغيل لضمان التشغيل شامل التوا �

 ٠لفني الصيانه عند حدوث أى أعطال و ذلك من خالل مركز صيانه معتمد من وزارة الصحة 

كــل األجهــزة و المســتلزمات المعمــرة و المســتهلكه البــد أن تكــون معلومــه المصــدر و يحــتفظ بــالمركز  �

 ٠بأصول الفواتير الداله على مكان الشراء و زمانه 

  :مكافــــحة العدوى 
  ة تعقيم وال إعادة استخدام أى من المستهلكات المستعمله في حجرة المستلزمات ذات االستعمال الواحد ال يجوز إعاد

 ٠يتم تعقيم األدوات المعدنية و المالبس بواسطة األتوكالف  �

يشترط لدخول أى شخص حجرة القسطرة أن يرتدى أحذية خاصة بالحجرة أو يرتدى غطاء حذاء و كذلك لـبس  �

 ٠كامله معقمه  قناع طبي و مالبس

ال يجوز استخدام أدوات أو مستهلكات منتهية الصالحية كما ال يجوز تواجـدها داخـل حجـرة القسـطرة أو داخـل  �

 ٠الرعاية المركزة أو داخل المخازن الخاصة بهما 

ال يجوز تشغيل وحدة القسطرة بدون تواجد وحده لمكافحـة العـدوى بـالمركز معتمـدة مـن وزارة الصـحة علـى أن  �

أخـذ مسـحه مـره اسـبوعيا علـى األقـل و يحـق لوحـدة مكافحـة العـدوى غلـق حجـرة القسـطرة إذا تبـين وجـود يتم 

 ٠ميكروبات بها على أن تفتح بعد اتمام تعقيمها ووجود مسحه سليمه 

  



 

  

  
 
  

  :العاملــــين 
 .عمل البد من تواجد عدد اثنين ممرضات و كذلك فني اشعة و فني ضغوط قلبية داخل حجرة القسطرة أثناء ال �

فني األشعة يجب أن يكون خريجي معهد األشعة مع شهادة خبرة معتمدة من مركـز قسـطرة معتمـد يعمـل علـى  �

 .حاله سنويًا  ١٠٠األقل 

فني الضغوط يجب أن يكون خريج معهد فني صـحي مـع شـهادة خبـرة معتمـدة مـن مركـز قسـطرة معتمـد يعمـل  �

 .حاله سنويًا  ١٠٠على األقل 

لـم  BLSلقسطرة ايًا كانت وظيفته البد أن يكون حاصـل علـى شـهادة انعـاش اساسـي كل من يعمل في حجرة ا �

 .يمضى على صدورها عامان على أن توضع صورة الشهادة داخل مستندات الحجرة 

البـد  )االخصـائيين الـي ( المسئولون عن رعاية المريض قبل وبعد القسطرةكل األطباء العاملين بحجرة القسطرة �

لـم يمضـى علـى صـدورها عـامين علـى أن توضـع صـورة  ALSعلى شهادة انعـاش متقـدم حاصلين  واأن يكون

 .الشهادة داخل مستندات الحجرة 

البد من التزام جميع العاملين بالميثاق الخلقي للقسطرة القلبية الصادر عن المؤسسـات الدوليـة علـى أن يكـون  �

 .التوقيع على نسخة من هذا الميثاق اجباريًا 

سـطرة إال لطبيـب حاصـل علـى مؤهـل معتمــد فـي مجـال تخصصـة باإلضـافة إلـى شـهادة خبــرة بعمـل الق حاليسـم �

  :شهادة الخــــبرة 
يجب أن تتضمن شهادة الخبـرة مكـان التـدريب و زمانـه و مدتـه و المهـارات المكتسـبة خاللـه و عـدد الحـااالت  �

مـن مركـز قسـطرة معتمـد يقـوم  التي تم التدريب عليها بكل مهارة على حده على أن تكون هذه الشهادة صـادرة

حالـه قسـطرة تداخليـة سـنويا علـى األقـل و ذلـك فـي مجـال العمـل  ٢٠٠حاله قسطرة تشخيصية و  ٤٠٠بعمل 

 .    منفردة او مجتمعة ) الشرايين الطرفية  –قلب األطفال  –قلب الكبار ( المطلوب 

يشـمل  بينـه و بـين مركـز القسـطرة طبيب بعمل قسطرة أيا كان نوعهـا إال مـن خـالل عقـد ألىال يجوز السماح  �

مؤهالت الطبيب و سابق خبرته و المدة الزمنية التي يسمح له فيها بالعمل و أنواع التداخالت التـي يسـمح لـه 

 .بعملها دون غيرها 

  : اسلوب العمــــل 
شـرح كـل  البد من توقيع المرضى على بيان الموافقة المستنيرة الموحد و الصادر عن وزارة الصحة و ذلك بعـد �

 أبعاد ما سيتم عمله واحتماالت الضرر أو المضاعفات و كذلك التكلفه المتوقعة في حاالت الدفع النقدي 

 :ال يسمح لدخول المريض بحجرة القسطرة إال مصحوبا بالتحاليل اآلتية  �

 .نسبة الكرياتينين في الدم  .١

 .نسبة السكر في الدم  .٢

  



 

  

  

  
 

 ٠عالمات التهاب الكبد الفيروسي  .٣

في المراكز البحثية أو المتميـزة التـي يصـدر بهـا قـرار  إالال يجوز عمل التداخالت التجريبية و الخطره  .٤

ضـافة مـرة سـنويا كمـا تراجـع قائمـة المراكـز إلمن وزير الصـحة و تراجـع هـذه التـداخالت بالحـذف أو ا

 ٠مرة كل ثالث سنوات 

ثالث استشاريين أو اسـاتذة فـي أمـراض  يشترط إلجراء أى من هذه التداخالت موافقة لجنة مكونه من .٥

عملون في هذا المجال كما يشترط في المركز المحول لـه عملهـا وجـود قسـم جراحـة قلـب يالقلب ممن 

و جهـاز موجـات  Intra aortic Balloonوجـود بالونـه أورطيـه  كـذلكعامـل فـي نفـس المكـان و 

 ٠حجرة القسطرة فوق صوتية داخل 

 ٠د من تسجيلها مع زمن حدوثها و أى إجراءات تمت لعالجها أى مضاعفات تحدث للمريض الب �

مصـحوبه  LOGجراءات و األدوية التي تعطى للمريض داخل حجرة القسطرة في سـجل إلتسجل كل المواد و ا �

ــادة أو الــدواء و جرعتهــا و زمــان إعطائهــا و كــذلك اســم اى جهــاز أو مســتلزم طبــي يوضــع داخــل  باســم الم

 ٠و تاريخ انتهاء صالحيته و مقاساته  Serial numberتسجيلي المريض و نوعه و رقمه ال

يحتفظ بالسجل المحتوى على كل خطوات العمل و األدوية و اإلجراءات و المضاعفات التـي حـدثت اثنـاء عمـل  �

 القسطرة داخل أرشيف حجرة القسطرة لمدة سنه على األقل كما توضع صورة منه في ملف المريض

نط المحتـوى علـى تسـجيل خطـوات العمـل بـدون اى حـذف أو اضـافة كمـا يحـتفظ يسلم المـريض القـرص الممغـ �

المركز بنسخة من هذا التسجيل اما في ذاكرة جهـاز قسـطرة أو علـى قـرص ممغـنط أو ضـوئي لمـدة سـنه علـى 

 ٠األقل 

يســلم المــريض تقريــرا مفصــال عــن مــا تــم عملــه تشخيصــيا و عالجيــا شــامال أنــواع و مقاســات اى مســتلزمات  �

 تم اتخاذه لعالجها ماتم تركيبها داخل جسمه مصوحبا برقمها التسجيلي و اى مضاعفات حدثت و طبية 

سـاعات فـي حالـه عمـل قسـطرة  ٨يجب أن يبقى المريض في مركز القسطرة تحت المالحظة لمـدة ال تقـل عـن  �

 لقلب ساعة في حاله تركيب منظم لنبض ا ٤٨ساعة في حاله عمل قسطرة تداخلية و  ٢٤تشخيصية و عن 

سنوات البد و أن تتم تحت مخدر عـام أو منـوم مـانع لأللـم و  ٨من  أقلكافة التداخالت التي تجرى في أطفال  �

 ٠ذلك بواسطة طبيب تخدير مرخص ذو خبرة في تخدير األطفال 

يلتزم المركز بعمل قائمة اسعار مطبوعـة شـاملة لكـل الخـدمات المقدمـه و األدوات المسـتخدمة يمكـن للمـريض  �

 ٠الع عليها عند طلبه ذلك كما تبلغ وزارة الصحة بنسخة منها قبل بدء العمل بالمركز االط

علــى كــل العــاملين حمــل جهــاز قيــاس اشــعاع قبــل دخولــه حجــرة القســطرة و كــذلك عمــل قيــاس ســنوى بمجمــل  �

عرضــه لــه كمــا يجــب أن تقــوم الهيئــة المختصــة بالوقايــة مــن االشــعاع بعمــل قيــاس ســنوى تاالشــعاع الــذي تــم 

لالنبعاثات االشعاعية الموجودة بالمركز فإذا تبين زيادتهـا عـن حـداألمان يجـب ايقـاف العمـل حتـى يـتم اصـالح 

 ٠الخلل 

  



 

  

  

  
 

عند عمل إجراء تشخيصي أو عالجي يلتـزم األطبـاء بـدواعي هـذا اإلجـراء و نواهيـه و قواعـد عملـه المثاليـة و  �

ــي االرشــادات  ــررة ف ــك لحــين صــدور االرشــادات الصــادرة عــن المؤسســات ا Lines Guideالمق ــة و ذل لدولي

 ٠المصرية 

دوليــة علــى كافــة مــا يــتم فيــه و ذلــك مــن خــالل مراجعــة لا Lines Guideيلتــزم المركــز بتطبيــق االرشــادات  �

 ٠دورية لنتائج و أسلوب العمل الخاص بكل طبيب كما يلتزم بمنع أى طبيب يخرج عنها من العمل فيه 

له حرجه إذا كان عدم قبولـه قـد يهـدد حياتـه حتـى لـو كـان ال يملـك حـال يلتزم المركز بقبول أى مريض في حا �

 ٠وصوله اجر المركز أو الطبيب القائم بالعمل 

ــي عــالج  � ــه ف ــل اســتعمال مســتلزمات أو أجهــزة معين ــاء تحــت أى مســمى مقاب ــع أمــوال لألطب ــا دف يحظــر نهائي

بذلك كما يحظر على األطبـاء تلقـى المريض أو تركيبها داخل جسمه و يسحب ترخيص أى مركز يثبت أنه قام 

 ٠أى مبالغ مقابل استعمالهم مستلزمات أو أجهزة معينه 

ــام ســواء كانــت  � ــه خــالل الع ــم عملهــا داخل ــائج القســطرة التــي ت ــز باحصــائيات ســنوية عــن نت يحــتفظ كــل مرك

 ٠تشخيصية أو عالجية بما في ذلك نسبة الوفيات و المضاعفات الجسيمة 

  :أحــكام انتقالـــية 
تعطى مراكز القسطرة القائمة مهله قدرها عامين و ذلك الستكمال الشـروط و األحكـام الـواردة فـي هـذا القـرار و  �

 ٠ ١/١/٢٠١٣يسحب ترخيص أى مركز ال يتم توفيق أوضاعه حسب القرار اعتبارا من 

  :توقيع أعضاء اللجــــنة 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠خيري عبد الدايم  ٠د٠أ �

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وائل النجار   ٠د٠أ �

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مي حمدي السيد  ٠د٠أ �

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠صابر محمود غنيم   ٠د �

  


