
 فراهم آوری اعضاء پیوندی دانشگاه علوم پزشکی زنجانشناسایی و معرفی واحد 

32هرکس نفسی را حیات بخشد ، مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده است. سوره مائده آیه   

 

ماجرای اهدا عضو ماجرای عاشقی هست .داستان سیاه نرین لحظه شب که طلوعی در خشان در پی داشته .داستان 

ایثار خانواده هایی که با فلب های مهربانشان چنان خورشید ،روشنی به زندگانی تاریک هم نوعان نیاز مندشان 

کسانی که سربلند پشت راده وصف ناپذیر بخشیدندوالحق که چه دشوار است این تصمیم واین سخاوتمندی و چه ا

 سر می گذارند این آزمون الهی راچنان که گویی در آن لحظات عجیب در اوج وصلند .

  تاریخچه پیوند اعضاء 

   فتوای امام )ره( : در فرض مذکور چنانچه حیات انسان دیگری متوقف بر این باشد ، با اجازه صاحب قلب یا

 جایز است . اهدا عضو کبد و امثال آن

 .  با توجه به فتاوی روحانیون و علمای عظام مبنی بر مجاز بودن این امر بر اساس نیاز جامعه فعلی ، مجلس مجبور به تصویب آن در سال

 توسط ریاست مجلس پس از تصویب اعضای محترم شورای نگهبان ، ابالغ گردید . 1379گردید و در سال  1378

 در هیئت دولت مصوب شد . 1381اردیبهشت سال  25رایی این قانون تنظیم شده و در بعد از تصویب ، آئین نامه اج 

  و سه تبصره می باشدقانون ، مشتمل بر یک ماده واحده.  

  : بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضا ، پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی ، میتوانند از ماده واحده

لم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد به شرط وصیت بیمار یا موافقت اعضای سا

 . اده نمایدولی میت ، جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد ، استف

 : تبصره 

  ید ، توسط مقام عالی وزارت ، ابالغ دریافت می نمایند.پزشكان برای چهار سال جهت تیم تآی .1

تشخیص و تآیید مرگ مغزی بر اساس ضوابط آئین نامه توسط چهار پزشک  متشكل از متخصصین نورولوژی ،  .2

 تیم تآیید نباید جزء تیم پیوند باشند. -2حی مغزو اعصاب داخلی بیهوشی می باشدجرا

  ، توسط مقام عالی وزارت ، ابالغ دریافت می نمایند.پزشكان برای چهار سال جهت تیم تآیید  .3

 

  ماده واحده قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده ویا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است ، معاون محترم  3در اجرای بند

یه ای ارسال سالمت ضمن رعایت هماهنگی با دستگاههای مقرر طی دستورالعملی به کلیه دانشگاههای علوم پزشكی ابالغ

 نمودند که طی آن کلیه بیمارستانهای دولتی و غیر دولتی موظف به اعالم موارد مرگ مغزی شدند . 

 



 اهدا کننده مرگ مغزی فرایند فراهم آوری اعضای پیوندی از

 انتقال و ارجاع اهدا كننده -5 كنندهارزيابي اهدا  -4 اخذ رضايت خانواده -3      تشخيص و تاييد مرگ مغزي -2  شناسايي ) فعال و غير فعال (-1

 تخصيص اعضاي پيوندي -9 برداشت اعضا -8 اخذ مجوز قانوني از پزشكي قانوني -7 مراقبت و نگهداري اهدا كننده -6

 شروع كرد  و از ابتداي فعاليت تاكنون موفق به كسب 1387اين دانشگاه فعاليت خود را درزمينه شناسايي  موارد مرگز مغزي از سال 

200رضايت بيش از  گرديده كه منجر به اهداء بيش از مورد ازخانواده هاي مرگ مغزي در استان   780 رگان و نسوج به بيماران نيازمند ا

 عضو با همكاري بيمارستانهاي مسيح دانشوري ، امام )ره( و سينا  شده است.

 

معاون درمان وزار  بهداشت

ر ي  اداره پيوند و بيماريهاي خا 

كارشنا  پيوند

مس ول وا د فراه   وري
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معاون درمان دانشگاه
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 دانشگاه علوم پزشکی زنجان از ارسال پروتکل وزارت تاکنون عضوء اهم فعالیت هادر مورد اهدا

 تعيين مس ول وا د شناسايي، هماهنگ كنندگان شبكه ، رابطين و پرستاران شبكه و صدور ابالغ جهت ايشان  -1

از پنج گروه پزشكي  تعيين پزشكان تاييد كننده مرگ مغزي و معرفي ايشان جهت صدور ابالغ توسط مقام محترم وزار  وقت ، كه دو پزشك -2

 داخلي ، داخلي مغز و اعصاب ، جرا ي مغز و اعصاب ، بيهوشي و پزشكي قانوني بعنوان پزشكان تاييد كننده مرگ مغزي منصوب گرديدند .

 از استان برگزاري كالسهاي  موزشي جهت پرستاران بخشهاي مرتبط در سطح استان و اعزام نيروها به سمينارها و كالسهاي  موزشي در خارج -3

 شركت اعضاء شبكه وا د شناسايي در مجال  تر ي  اهداء كنندگان وسخنراني باهدف ارج نهادن به اين امرخداپسندانه و ترويج اين فرهنگ  -4



 فرهنگ سازي : -5

مديريت پيوند و بيماريهاي عضوگيري در شبكه با صدور كار  و راهنمايي متقاضيان جهت استفاده از سايتهاي معرفي شده از سوي مركز  –الف 

 خا  وزار  متبوع

 تهيه بروشور و پوسترهاي  موزشي در خصو  مرگ مغزي و اهداء عضو وتوزيع  نها در سطح شهر ، ادارا  و نمايشگاه هفته سالمت -ب

 چاپ مقاال  متعدد با موضوعا  مرتبط در روزنامه هاي كثيراالنتشار استان -ج

 در خصو  هر مورد اهداء از طريق جرايد استان و رسانه ملياطالع رساني به عموم مردم  -د

 برگزاري همايش علمي و فرهنگي مرگ مغزي و اهداء عضو و تجليل از خانواده هاي اهدا كننده  -6

،طبق مصوبه پرداخت مبلغ ده ميليون ريال ازمحل اعتبارا  مربوطه تحت عنوان كمك به اقشار ك  در مد خانواده  هاي محترم اهداء كننده  -7

 هيا  ر يسه دانشگاه . 2/5/1396مورخ  2بند

 راي زني با ومقام محترم شهردار استان درخصو  تقبل هزينه هاي كفن ودفن عزيزان اهداءكننده عضو.  -8

 


