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جهست 7102/00/01
انًىافقت ػهً إػخًبد انذالئم االسشبديت انًُظًت الػًبل انهجُت انؼهًيت انًخخصصت نخقييى دساسبث انثببث ( )Biocompatibilityانخبصت ببنًسخهضيبث انطبيت
انخً حى اػخًبدهب يٍ قبم انهجُت انؼهًيت انًخخصصت نخقييى دساسبث انثببث ( )Biocompatibilityبجهسخيهب بخبسيخً  7102/10/01و 7102/10/01
يخى انؼًم بهزِ انذالئم االسشبديت يٍ انيىو انخبنً نُششهب ػهً انًىقغ االنكخشوًَ نالداسة.
انًهم انًشبس انيهب ببنذالئم االسشبديت يخى احخسببهب يٍ حبسيخ انُشش ػهً انًىقغ االنكخشوًَ.
يخى احببع ححذيثبث انًىاصفبث انًشبس انيهب فً انذالئم االسشبديت بصىسة حهقبئيت.

أ.
ة.
ج.
د.

جهست 7102/07/00


بخصىص ) CVC (centrally inserted not peripherallyأوCentral Line Catheter

حؼذيم قشاس انهجُت انًخخصت بخسجيم انًسخهضيبث انطبيت انسببق اصذاسِ بجهست  7102/01/07بخصىص  Central line catheterأو
) CVC (centrally inserted not peripherallyنيصبح كبالحً:
.i

ال يخى اسخقببل يهفبث حسجيم/اػبدة حسجيم  Central line catheterأو ) CVC (centrally inserted not peripherallyأو Infusion
 Catheterانخً ال يخىافش فيهب سشَجت يثقىبت  /ابشة يضدوجت انحقٍ /يًش أو فخحت جبَبيت فً اإلبشة نذخىل ال guiding wireورنك وفقب نقشاس
انهجُت انؼهًيت انًىسؼت ،ػهً أٌ يخى انؼشض ػهً انهجُت انؼهًيت انًخخصصت نهخخذيش فً حبنت ػذو انخًكٍ يٍ ححذيذ اسخيفبئهب نششوط انخسجيم نهبج
فيهب.

.ii

ايقبف انسيش فً اجشاءاث حسجيم/اػبدة حسجيم  Central line catheterأو ) CVC (centrally inserted not peripherallyأو
 Infusion Catheterانخً ال يخىافش فيهب انششط انىاسد ببنبُذ( )iوفقب ورنك وفقب نقشاس انهجُت انؼهًيت انًىسؼت.

.iii

ال يخى اسخقببل يهفبث يخغيشاث أٌ  central line catheterأو ) CVC(centrally inserted not peripherallyبغشض اضبفت/حغييش
أكىاد/يقبسبث/ػبىة ال يخىافش فيهب انششط انىاسد ببنبُذ(.)i

.i

 حؼذيم قشاس انهجُت انًخخصت بخسجيم انًسخهضيبث انطبيت انسببق اصذاسِ بجهست  7102/11/01بخصىص حسجيم Tracheostomy
 Tube / Endotracheal Tubeنيصبح كبالحً:
انًىافقت ػهً اسخقببل يهفبث حسجيم( انًقبسبث انخً حسخخذو نالطفبل أقم يٍ أو يسبوي Endotracheal Tube cuffed/uncuffed )5Fػهً
أٌ يخى ػشضهب ػهً انهجُت انؼهًيت انًخخصصت نهخخذيش وفقب نهقىاػذ انًخبؼت.

.ii

انًىافقت ػهً اسخقببل يهفبث حسجيم  Tracheostomy Tube cuffed/ uncuffedػهً أٌ يخى ػشضهب ػهً انهجُت انؼهًيت انًخخصصت
أليشاض و جشاحت األَف واألرٌ وانحُجشة وفقب نهقىاػذ انًخبؼت.

.iii

ايقبف انسيش فً اجشاءاث حسجيم Endotracheal Tube uncuffed >5F

.iv

ال يخى اسخقببل يهفبث يخغيشاث حخؼهق ببضبفت يقبسبث أو أكىاد أو ػذد انىحذاث لEndotracheal Tube uncuffed>5F
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 ح ؼذيم قشاس انهجُت انًخخصت بخسجيم انًسخهضيبث انطبيت انسببق اصذاسِ بجهست 7102/11/10انخبص بؼذو اسخقببل يهفبث حسجيم جذيذ/اػبدة
حسجيم سشَجبث بذوٌ ابش أو ابش فقظ نهحقٍ انىسيذي أو انؼضهً أو ححج انجهذ نيصبح كبالحً:

.i

ال يخى اسخقببل يهفبث حسجيم جذيذ/اػبدة حسجيم سشَجبث بذوٌ ابش نهحقٍ انىسيذي أو انؼضهً أو ححج انجهذ.

.ii

يخى اسخقببل يهفبث حسجيم جذيذ/اػبدة حسجيم سشَجبث Catheter Tip Typeوكزا االبش بذوٌ سشَجبث.

.iii

ايقبف انسيش فً اجشاءاث حسجيم/اػبدة حسجيم سشَجبث بذوٌ ابش نهحقٍ انىسيذي أو انؼضهً أو ححج انجهذ.

.iv

ال يخى اسخقببل يهفبث يخغيشاث حخؼهق ببضبفت يقبسبث أو أكىاد أو ػذد انىحذاث نسشَجبث بذوٌ ابش نهحقٍ انىسيذي أو انؼضهً أو ححج انجهذ.
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