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الرتخيص بتشغيل مراكز التلقيح الصناعي و اطفال االنابيب 

  مديريات الشئون الصحية–ادارة العالج الحر   :  جهة الترخيص

 التعريفات  

 

: المركز الطبي التخصصي      
وىى كل منشأه يممكيا او يستاجرىا او ينتقل اليو الحق في استعماليا قانونا طبيب او اكثر مرخص لو  

فى مزاولو المينو ومعده الستقبال المرضي و رعايتيم طبيا ويقتصر العمل بالمركز عمي تخصص واحد 
بفروعو الدقيقو وما يرتبط بو من تخصصات مكممو و تجمعيم اداره مشتركو يكون احدىم المدير الفني 
المسئول و يجوز ان يكون بيا اسره ال تجاوز عددىا خمسو و شرون سرير كما يجوز اجراء عمميات 

  0جراحيو بيا فى غرفو عمميات كبرى مجيزة طبقا لموائح المنظمو لذلك
 

 المطلوبة   المستنذات/ 1

 

 ( 1مرفق رقم   ).               طمب الترخيص لممركز الطبي الي مدير الشئون الصحيو المختصو    1/1
     يبين الموقع و تفاصيل 1/150رسم ىندسي معتمد من ميندس نقابي لممستشفي بمقياس رسم   1/2

 . (مستوفيا الدمغو )    محتويات  كل دور عمي حده  
. اقرار بوجود طفايات حريق او ايصال شراء طفايات حريق    1/3
. بيان بتجييزات المركز    1/4
. صوره من عقد الممكيو او عقد ايجار موثق او مثبت التاريخ فى الشير العقارى    1/5
 . ( عقد االتفاق مع المدير الفني – كارنيو النقابو –اخر مؤىل  )اوراق المديرالفني    1/6
 . ( عقد االتفاق مع المدير الفني – كارنيو النقابو –اخر مؤىل  ) اوراق االطباء  1/7
. بيان باسعار الخدمات المقدمو من كشف و عمميات و اقامو   1/8
.  ترخيص تداول النفايات الخطره و تعاقد المحرقو  1/9
.  الشيادات الصحيو لمعاممين بالمطبخ او الكافيتريا  1/10
 . ( صوره البطاقو –ترخيص مزاولو المينو )اوراق التمريض   1/11
 .اقرار المدير الفني بانو المسئول عن المركز وال يعمل مدير فني بمكان اخر  1/12

 

                                                 
 0  بتُظيى انًُشأة انطبيت1981 نسُت 51 بشبٌ تعذيم بعض احكبو انقبَىٌ رقى 2004 نسُت 153قبَىٌ رقى  

 1998 نسُت 4248قرار رئيس يجهس انىزراء رقى  



 

 2 

 : الرسوم/  2

 
عند تسجيل         ( لنقابو االطباء )مائو جنيو عن كل سرير بالمركز الطبي التخصصي  (500 )2/1

.              المركز 
مائتي جنيو ترخيص تداول النفايات الخطره و دمغات فئو واحد جنيو بقيمو خمسو              (200) 2/2

.              جنييات 
: -   دمغات 2/3

  1980 لسنة 111 من القانون 89ماده "ثالثة جنييات  ضريبة نوعيو عمي الرخصو       -  
 و               1984 لشنة 147القانون "عشرة قروش  رسم تنمية موارد ماليو عمى الرخصة      -   

"                    تعديالتو 
  عمي 1980 لسنة 111 من القانون رقم 40تسعون قرشا   ضريبو نوعيو ماده     -   

              االقرار  بوجود طفايات حريق    
   و تعديالتو عمي االقرار   1984 لسنو 147القانون " عشرة قروش  رسم تنميو موارد ماليو     -   

      0      بوجود  طفايات حريق 
:-  االجراءات / 3

 
التقدم بطمب الي ممثل العالج الحر بمجمع خدمات االستثمار لمحصول عمي الموافقو المدئيو النشاء       3/1

.               المركز الطبي  
    الترخيص و     التوجو الي مديريو الشئون الصحيو بالمحافظو لمدير العالج الحر لفحص مستندات3/2

      استالم الممف    
.    يتم اجراء معاينو عمى الطبيعو لممركز و بعد استبقائو الشروط يتم عمل محضر المعاينو 3/3 
.   يتم استالم الترخيص من مديريو الشئون الصحيو المختصو من اداره العالج الحر  3/4
:-   يمغي الترخيص بالمنشاه في االحوال االتيو  3/5

اذا طمب المرخص لو الغاءه او اذا اوقف العمل بالمنشاه مده تزيد عمي عام وفي حالو              -   1       
                     العيادات الطبيو الخاصو يوقف الترخيص في حالو المرخص لو بيا اكثر من عام ويتم         

                   اعاده سريانو بعد عودتو وعميو خطار النقابو الفرعيو و االداره المختصو بمديريو    
.                    الشئون فى الحالتين 

 .  اذا نقمت المنشاه من مكانيا الي  مكان اخر او اعيد بناؤىا-    2      
اذا اجري تعديل في المنشاه  يخالف احكام ىذا القانون او القرارات المنفذه لو وام تعد               -  3      

  .                     الحالو الي ماكانت عميو قبل التعديل في المده التي تتحددىا السمطو المختصو
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.  اذا اديرت المنشاه لغرض اخر غير الغرض الذي منح من اجمو الترخيص -   4             
. اذا صدر حكم باغالق المنشاه نيائيا او بازالتيا   -  5 
 اذا تكررت المخالفو من المنشاه رغم توقيع العقوبات المقرره بالقانون ولم ترتدع عن  -  6            

.                   المخالفو  
اذا زاول بالمنشاه الطبيو اشخاص غير حاصمين عمي ترخيص بمزاولو مينو الطب              -   7     

   0                   وكذا المين الطبيو االخري 
و اذا تغير مدير المنشأه وجب عمي صاحب المنشاه اخطار الجيو الصحيو المختصو                *

                      بالمحافظو و النقابو الطبيو لفرعيو المختصو بالمدير الجديد خالل اسبوعين بخطاب 
                      موصي عميو بعمم الوصول و عميو ان يعين ليا مديرا جديدا خالل اسبوعين  من تاريخ 
                     االخطار ، عمي ان يخطر الجيو الصحيو المختصو باسمو و ال وجب عميو التوقف عن 

                     ممارسو نشاط المنشاه فاذا لم يتم ذلك قامت المنشاه المختصو باغالقيا اداريا لحين تعيين    
 .                     المدير 

االشتراطات و الضوابظ  / 4

 
  يجب ان تكون اداره المنشاه الطبيو لطبيب مرخص لو  فى مزاولو المينو ،يجوز لمطبيب ان         4/1

              يمتمك اكثر من عياده طبيو خاصو وانما اليجوز لو ان  يدير اكثر من منشأه طبيو واحده 
 0             بخالف العيادات الطبيو الخاصو 

       
  تمتزم كل منشاه طبيو بالئحو اداب المين الطبيو فى جميع تصرفاتيا و خاصة فى وسائل الدعايو و 4/2       
        االعالن  بحيث ال يتم االعالن عن المنشاه االبعد الحصول عمي موافقو وزارة  الصحو و عمي اال  
    يتضمن االعالن طرق التشخيص او العالج و يمزم الحصول عمي موافقو النقابو اذا ما اراد عن نفسو  
                          .    او عن نشاطو 

     
 :-االشتراطات الالزمو لمترخيص بتشغيل منشاه طبيو   4/3      

.  ان تكون حجرات المنشاه الطبيو جيده التيويو و االضاءه –             أ 
 .  ان تكون المنشاه مزوده بوسائل تذيتيا بالمياه النقيو بصفو مستمره–ب             
  . ان تكون المنشاه مزوده بوسائل الصرف الصحي المناسبو–ج             

.  ان تذود المنشاه بالوسائل و االدوات الصحيو الالزمو لمتخمص من القمامو و الفضالت–             د 
   .ان تذود المنشاه باالجيزه الالزمو الطفاء الحرائق- ىـ             

.  ان تكون المنشاه مجيزه بوسائل االسعافات االوليو  –و              



 

 4 

 
   تنقسم غرف اقامو المرضي ففى المنشات الطبيو التي بيا اسره لمعالج الي المستويات          4/4 

:-                      االتيو 
.         جناح و يشمل غرفو نوم بيا سرير واحد و ممحق بيا صالون ودوره ميتو مستقمو –              أ 
 .   ان تكون المنشاه مزوده بوسائل تغذيتيا بالمياه النقيو بصفو مستمره –                    ب
. ان تكون المنشأه مزوده بوسائل الصرف الصحي المناسبو  -                      جـ
.  ان تذود المنشاه بالوسائل و االدوات الصحيو الالزمو لمتخمص من القمامو و الفضالت–             د 
. ان تذود المنشاه باالجيزه الالزمو الطفاء الحرائق -             ىـ
 . ان تكون المنشاه مجيزه بوسائل االسعاف االوليو-             و

 
:   تنقسم غرف اقامو المرضى فى المنشات الطبيو التي بيا اسرة لمعالج الي االتيو4/5   

. جناح ويشمل غرفة نوم بيا سرير واحد و ممحق بيا صالون و دورة مياه مستقمو -             أ
 الدرجو االولي الممتازه و تتكون من غرفو واحدة بيا سرير واحد وليا دوره مسستقاه -              ب
 . الدرجو االولي و تتكون من غرفو واحده بيا سرير واحد وليا دورة مياه مستقمو-  ج           
.   الدرجو الثانيو و تتكون من غرفو واحده بيا سريران وليا دوره مياه مستقمو او مشتركو –             د 

                       ىـ  الدرجو الثالثو و ال يزيد عدد االسرة بالغرفو الواحده عن اربعة اسرة و ىال دورة مياه خاصو بيا 
.   او  مشتركو 

                  
 تزود كل غرفو من غرف المرضي بالمنشاه باثاث سيل التنظيف ال يعوق التيويو و االضاءه و ال تقل    4/6       

.  متر صافي عمي ان تذود الغرفو بدوره مياه مستقمو 8             المساحو المخصصو لكل سرير عن 
 

  مكان لحفظ الممفات و السجالت و اخري لحفظ االدويو و الميمات واالالت الطبيو الالزمو لمعمل    4/7       
.             التمرضي و كذلك بجياز استدعاء 

 
  :-يشترط توافر االشتراطات االتيو في حجره العمميمت بالمنشاه   4/8       

 متر مربع عمي     12االتقل مساحو الحجره التي تجري بيا العمميات الصغري و المتوستو عن             - 
  متراما الحجره التي تجري بيا عمميات كبري فال تقل 3             االيقل طول احد االضالع عن 

.  متر مربع 20              مساحتيا عن 
ان تكون االبواب و النوافذ جيده الصنع و محكمو و ان يكون زجاجيا سميما دائما و في حالو                 - 

.              استعمال جياز التكيف يفضل استعمال نظام التكيف المركزيي المزود بالمرشحات 
                                                 

 1982 نسُت 216قرار وزير انصحت و انسكبٌ رقى  

 



 

 5 

ان تكون الحجرة مزوده بضوء صناعي كاف فوق منضده العمميات و ان تكون ىناك اجيزه                 - 
.              اضاءه احتياطيو لمعمل في حالو انقطاع المتيار الكيربائي 

تزود الحجره بالحد االدني عمي االقل من االالت الجراحيو و اجيزه التخدير و االفاقو و وسائل      -             
  0             االسعاف التي تتناسب مع نوع العمميمت التي تجري بيا

يمحق بالحجره في حالو اجراء عمميات جراحيو كبري غرفو او مكان لالفاقو يكون مجيزا                 - 
.              بالتجييزات المناسبو 

وجود قسم لمتعقيم المركزي بالمنساه الطبيو التي بيا جناح لمعمميات يمحق بحجره العمميت                  - 
             غرفو لتعقيم تكون مزوده عمي االقل باتوكالف يعمل بالبخار و فرن تعقيم باليواء الساخن وعدد         

.       مناسب من عمب التعقيم 
. يمحق بالحجره مكان لتغيير المالبس و غسل اليدي لمجراحين و ىيئو التمريض -             

يجب ان يذود المطبخ بتغذيو مياه نقيو و الوسائل المناسبو لمصرف و لمتخمص من الفضالت وان               - 
.      تكون التيويو و االضاءه جيده و ان تذود االبواب و الشبابيك بسمك ناموسيو 

 
   يجب ان يتوافر بكل منشاه طبيو عدد مناسب من االطباء عمي اال يقل عددىم عن طبيب مقيم   4/9       

.             لكل  عشرين سرير 
 

  يجب ان يتوفر بكل منشاه طبيو بيا اسره لمعالج العدد المناسب من الممرضات المرخص لين     4/10       
              بمزاولو المينو عمي اال يقل عددىن عن ممرضو لمعياده الخاصو باسره و ممرضو عمي االقل     

.  ساعو 24             لكل خمسو اسره بالعياده المشتركو و المستشفيات و ذلك خالل 
 

 ال يجوز لصاحب المنشاه الطبيو تدوين ايو بيانات عمي الالفتو او الروشتو تخالف او تجاوز    4/11
 .         البيانات الوارده بالترخيص 

 :-   شروط مزاولو المينو  4/12
ال يجوز لغير االشخاص المقيد اسمائيم في السجل الخاص بوزاره الصحو القيام االعمال              -  1                

 :                       االتيو
االبحاث او التحاليل او االختبارات الكيميائيو الطبيو و ابداء اراء في مسائل او تحاليل                                     - 

                         كيميائيو طبيو و بوجو عام مزاولو مينو الكيمياء الطبيو بايو صفو عامو كانت او                    
.                           خاصو  

                                                 
 1985 نسُت 284قرار وزير انصحت و انسكبٌ رقى  



 

 6 

االبحاث او التحاليل او االختبارات البكتريولوجيو او تحضير أي نوع من انواع لمستحضرات                                            - 
                                                الحيويو او ابداء اراء في مسائل او تحاليل بكترولوجيو و بوجو عام مزاولو مينو 

 . البكتريولوجيا بايو  صفو عامو كانت او خاصو
                

االبحاث او التحاليل او االختبارات الباثولوجيو او تحضير أي نوع من انواع المستحضرات                          - 
                         الحيويو او  ابداء اراء في مسائل او تحاليل باثولوجيو و بوجو عام مزاولو مينو 

.     الباثولوجيا بايو صفو عامو كانت او خاصو 
   

:-   يشترط لمقيد في السجل الخاص بوزارة الصحو ان تتوافر في الطالب الشروط االتيو 4/13  
 

  0ان يكون مصري الجنسيو او من بمد تجيز لممصريين مزاولو االطب فييا - 1               
. ان يكون حاصال عمي - 2              

. بكالوريوس في الطب و الجراحو من احدي الجامعات المصريو-                  
 او بكالوريوس في الطب و الجراحو او في من احدي الجامعات المصريو من احدي  الجامعات -                 

.                              المصريو  
 ان يكون حسن السير و السموك ولم يكن قد سبق الحكم عميو بعقوبو في جنايو او فى اجدي        - 3           

.                   الجنح المعتبره من الجرائم المخمو بالشرف او االمانو ما لم يكن قد رد اليو اعتباره 
 
  تقدر قيمو شيادات التخصص و كذا الدرجات او الشيادات االجنبيو باعتبارىا معادلو لمدرجات 4/14      

 .            المصريو
 
 يعاقب بالحبس مده ال تذيد عمي سنو و بغرامو ال تقل عن عشرة االف جنيو و ال تذيد عن عشرين الف جنيو 4/16

او احدى ىاتين العقوتين كل من ادار منساه طبيو سبق ان صدر حكم بإغالقيا او صدر قرار اداري بإغالقيا قبل 
  0زوال اسباب االغالق 

 
 يعاقب بالحبس مده ال تجاوز سنتين و بغرامو ال تقل عن عشرين الف جنيو او باحدي ىاتين العقوبتين كل  4/17

من حصل عمي ترخيص بفتح منشاه خاصو بطريق التحايل او باستعاره اسم طبيب ليذا الغرض و يعاقب بذات  
العقوبو الطبيب الذي اعار اسمو لمحصول غمي الترخيص فضال عن الحكم بإغالق المنشاه موضوع المخالفو والغاء 
الترخيص الممنوح ليا و لمقاضي ان يأمر بتنفيذ حكم االغالق فورا و لو مع المعارضو فيو او استئنافو وفي جميع 

االحوال ينفذ الحكم الصادر باالغالق وال يؤثر استشكال صاحب المنشاه او الغير فى التنفيذ وكل ذلك مع عدم 

                                                 
 1954 نسُت 367قبَىٌ رقى  
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        .االخالل بتطبيق اية عقوبو اشد ينص عمييا قانون اخر
            

  كل مخالفو اخري الحكام ىذا القانون يعاقب مرتكبييا ال تقل عن الفي جنيو و ال تذيد عمي عشرين الف 4/18   
  جنيو و في حالة عدم اوالة المخالفو خالل الميمو الممنوحو لذلك يجوز لمقاضى ان يحكم بناء عمي طمب  
السمطو الصحيو  المختصو بإغالق المنشاه نيائيا اوالمده  التي يحددىا الحكم و ينفذ الحكم فورا ولو مع  
االغالق  دون االعتداد بما قد يزاول فييا من انشطو اخري متي  المعارضو فيو  او  اسئتئنافو و ينفذ حكم 
كانت حالو المنشاه ال تسمح  بقصر االغالق عمي الجزء الذي وقعت فيو المخالفو و في حالو ارتكابيا   
    .لمخالفات مينيو  يجوز وضع  المستشفي تحت اشراف الوزارة مباشره 

            
            

:-  الشروط المطلوبه النشاء مركز التلقيح الصناعي و اطفال االنابيب 

 

المدير الطبي المسئول يكون حاصال عمي دكتوراه التوليد و امراض النساء او مايعادليا و خبرة خمس      -  1
 0          سنوات بعد حصولو عمي المؤىل 

:- ويتكون فريق العمل بالمركز من            
 استشاري في امراض الذكوره و ان يكون حاصال عمي درجة الدكتوراه في طب و جراحة امراض -             أ

   الذكوره  اوجراحة المسالك البوليو او دكتوراه االمراض الجمديو و التناسميو او ما يعادليا مع 
  0خبرة  خمس سنوات عمي االقل بعد حصولو عمي المؤىل  

:-  مدير فني لممعمل -          ب
                     و يشترط ان يكون حاصال عمي الدكتوراه من احدي كميات الطب البشري فى احد فروع الطب الذي 

       يتعامل مع زراعة و نمو االنسجو و نمو االجنو و التمقيح و انقسام البويضات الممقحو و التجييز 
      في  لنقل االجنو مع خبرة خمس سنوات عمي االقل بعد الحصول عمي الدرجو و يشمل ذلك خبره عمميو 

     احد المراكز المتخصصة المعترف بيا و يكون قد قام باجراء عدد خمسون حالو من حاالت 
 االخصاب المساعد شامل  فحص السائل الحويصمي و االخصاب بالحيوانات المنويو و متابعة االخصاب  

               
 مجموعة من االطباء البشريين الحاصمين عمي درجة الماجستير عمي االقل في احد الفروع السابقو -  جـ   

  و يشترط 
  شيور في احد المراكز المراخصو و ذلك لمقيام 6                ان يمضي فتره تدريب في احد ىذه الفروع لمدة 

:-                 بالخدمات االتيو بالمركز 

                                                 
 1982 نسُت 216قرار وزير انصحت  رقى  
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الفحص بالموجات فوق الصوتيو التشخيصيو و التداخميو كمتابعو التبويض و التقاط البويضات و -        
.  خالفو 

. الحصول عمي الحيوانات المنويو من الخصبو او البربخ        - 
معالجة السائل المنوي         - 
القيام بالحقن المجيري لمبويضات و االساليب المجيريو االخري         - 
القيام بنقل االجنو داخل الرحم         - 
تجميد االجنو و الحيوانات المنويو و االنسجو         - 
  0التعامل مع االساليب العمميو المستحدثو في ىذا المجال      - 

 
 القيام (المتخصصين في بيولوجيا التكاثر  )و يجوز االستعانو بغير خريجي كميات الطب البشرى *  

.        باالعمال المعممية فقط التي ليس ليا عالقو اكمينيكيو بالتعامل ممع الزوجين 
              

:- التجييزات المعمميو يشترط فى معمل االجنو 
:-   يشترط في معمل االجنو 

 ان يكون اقرب مايكون لحجرة التقاط البويضات حتي يتسني فحص السائل الحويصمي و التعرف عمي - أ 
.                البويضات قبل البدء في خطوات االخصاب 

 ان تكون حجره نظيفو بحيث تشمل وجود اجيزه لمتحكم في درجات الحرارة و الرطوبو و تنقيو - ب 
           اليواء و  معدالت تغييره و ان تكون الحوائط و االرضيات من مواد سيمو الغسيل و التعقيم مع عدم 

        تغطيو االرضيات بانواع السجاد او الموكيت كما يحظر استخدام المبيدات الحشريو بجميع انواعيا 
.     داخل المعمل 

 اذا لم يتوفر وجود معمل بجوار مكان التقاط البويضات فيمكن فحص السائل الحويصمي                    - 
    لمتعرف عمي البويضات بواسطو وحدات متنقمو ليا نفس المواصفات المشترطو فى حجره   
 .   ويكون نقل البويضات فيما بعد   الي المعمل المختص بواسطو محاضن متنقمو   

:- ان يتوفر وجود االجيزه وجود االجيزه االتيو -               جـ 
. جياز لتنقيو و تعقيم اليواء - 1    
 حضانات خاصو مزوده باجيزه لمتحكم الدقيق فى الحرارة و الرطوبو و نسب اليواء و الغازات - 2    

.             الطبيو  المستعممو   
. ميكروسكوب فحص انسجو - 3  
 ميكروسكوب منعكس  مزود باالالت الخاصو بالحقن المجيري اذا كان المعمل سيقوم بيذا - 4    

. االجراء   
. ميكروسكوب عادي لفحص و تجييز الحيوانات المنويو - 5    
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جياز طرد مركزي  - 6    
ثالجو عاديو  - 7    
اجيزخو تبريد خاصو اذا كان المعمل يقوم بعمميات التجميد  - 8    
:- في حالو تحضير السوائل الوسيطو لزراعة االنسجو يمزم توافر االتي - 9   

جياز لتقطير المياه       -  
ميزان الكتروني       -  
جياز لقياس درجو الحموضو و القمويو       -  

 
المستمزمات المعمميو ذات االستخدام الواحد الالزمو لمتعامل مع البويضات و الحيوانات المنويو و - 10

االجنو و االنسجو االخري و الوسائل الوسيطو المستخدمو و يجب ان تراعي معايير الجوده المتفق عمييا كما يجب 
 مراعاه اجراء الصيانو الدوريو لمتجييزات مع االحتفاظ بسجالت خاصو بيذه االجيزه و مواعيد صيانتيا 

:-  حجرة العمميات 
يجب ان يتوفر بالمركز حجرة عمميات مجيزه تجييزا كامال باجيزه التخدير و االمان الالزمو   - 
جياز موجات فوق الصوتيو مزوده بمرود ميبمي مجيز اللتقاط البويضات  - 
معمل لمعايرة و تقييم اليرمونات و ما يمزم من تحاليل اخري و قد يكون ىذا المعمل خارج المركز   - 
نظام متكامل لمتسجيل و النتابعة لجميع الحاالت   - 
    يشترط توافر اقرارات كتابيو من الزوجين بالموافقو بعد اعالميم تفصيميا باالجراءات التي ستستخدم  - 

 .في عالجيا و النتائج المتوقعو من ىذا االجراء
 فى جميع خطوات االخصاب المساعد يجب ان تراعي الضوابط الدينيو و االخالقيو المنظمو لذلك             - 

  0(عدم وجود  طرف ثالث غير الزوجين )     
    

  المضاعفات الوارد حدوثيا اثناء استخدام المنظار في التقاط البويضو و االستعدادات الطبيو
  0الواجب توافرىا فى حالو حدوث تمك المضاعفات و طرق عالجيا 

          التقاط البويضات حاليا يتم عن طريق استخدام الموجات فوق الصوتيو الميبميو التداخميو و ليس 
   0 عن طريق  منظار البطن  

                   
           يأتي دور استخدام منظار البطن في تشخيص و عالج بعض المضاعفات النادره التي دق 

 تصاحب التقاط   البويضات و منيا النزف الشديد من المبيض او حدوث اصابات باالوعيو   
 الدمويو اليامو بالحوض و ىذا مما استدعى ان يكون اجراء عمميو التقاط البويضات فى حجرة   

  عمميات مجيزه حتي يتسني التعامل الفوري مع تمك المضاعفات و التي قد تستدعي اجراء عمميو 
  0 استكشاف فوريو 
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ىل حاالت اطفال االنابيب تتم والدتيا طبيعيا ام تحتاج الي اجراء عمميات قيصريو ؟ 

           الحمل الذي يتم بعد عمميات اطفال االنابيب و الحقن المجيري تزيد معو احتماالت حدوث 
مضاعفات اثناء  الحمل مما يستدعي اجراء العمميو القيصريو فى معظم الحاالت     

                    
  ىل الحالو تحتاج الي اقامو داخل المركز حيث انو سبق االتفاق بان تتوفر فى المركز الشروط

الواجبو عند تسجيل المستشفى الخاص ؟ 
عند اجراء عمميو اطفال االنابيب بدون حدوث مضاعفات تحتاج المريضو لمبقاء بالمركز لمده - 

      0( ساعات6- 3 )ساعات قميمو 
اما في حالو المضاعفات النادره التي تستدعي بقاء المريضو لفتره اطول تحت المالحظو -  

   0الدقيقو او اجراء تدخل جراحي فيجب بقميا الى مستشفى كامل التجييز 
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 (1)مرفق رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

برنامج طفل األنابيب 
عقد و اقرار
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 (2)مرفق رقم 
 
 
 
 
 
 

طلب ترخيص مركز طبي لالطفال املبتسرين 
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  محافظةة
  ديريظةالشئونةالصميظ

قسمةالعحجةالمر/ةادارة  
                 طلب ترخيص مركز طبي لالطفال المبتسرينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

/السيذ الذكتور  
 

                  تحيت طيبت و بعذ،،،

 

:ارجى انتكرو ببنًىافقت عهى انترخيص بًركس طبي نالطفبل انًبتسريٍ ،وفقب نهبيبَبث انتبنيت   

رقى انتهيفىٌ:                                                اسى انًركس     

:اسى انًرخص انيه:                                                      عُىاَهب    

:اسى يبنك يقر انًركس  

:تخصصت :                           انًذير انفُى انًسئىل عٍ انًركس    

:رقى انقيذ ببنُقببت:                           رقى ترخيص يساونت انًهُت           

:عذد االسرة  انًىجىدة ببنًركس      

 

:عذد االطببء انًقيًيٍ ببنًركسانطبي            

: عذد اعضبء هيئت انتًريض ببنًركس انطبي   

  

                         

 وتفضلوا بقبول االحترام ،،،

  :  مقدم الطلب 
:                                      االسم /   /                                    تحريرا فى      

:                                                         الصفة   
:                                                         التوقيع   

 

 

                                              ايصال

 

ستلمت انا                                          الطلب المقدم من السيد ا  
 بشأن                                                مستوفيا متطابات الحصول على الخدمة 

/      / وقيد الطلب برقم                      بتاريخ     (الرسوم/المستندات )  
/     /    التاريخ المحدد النجاز الخدمة        

                                                                            توقيع الموظف 

 المختص
)                                  (                                                                          

 


