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روابط عمومی معاونت درمان

و بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

1394

ی اعضا :          اهدا

ی زندگی اهدا



...چند سال بعد از اینکه

از دنیا می روید،

هیچکس بخاطر نخواهد آورد که

چقدر ثروتمند و زیبا بودید،

...اما همه یادشان خواهد ماند

که چه تاثیری روی دلها و ذهن ها 

.گذاشته اید



امرگ مغزی و پیوند اعض

 مرگ مغزی اصطالحی است که در نیمة دوم قرن بیستم  نوتنان و
تعریتتش هتتست استتت متترگ مغتتزی نزتترر  استتت ا  متترگ  یتتر قربتت  

کنرتکس، سرب کنرتکس و بصت )برگشت همه سلنل هری مغزی 
کته یتی  ن مرکتز اولیته تتونس یعوتی نتنرون هتری دمتی و (الوخرع

.بر دمی ا  بین رفمه و برنث قطع تونس می گردد 

تشخیص مرگ مغزی بحثی جسال برانگیز و مه  است چرا کته ایتن
س بیمرران یکی ا  اصلی ترین موربع ترمین نضن در دنیر هسمو

.به بسن انسرنى دیگر را پیننس نضن می گنیوسحینانیرانسرنبسنپیننس نضنى ا 

 .مغز اسمخنانوکلیهمعروف ترین برفت هریی که پیننس  دت می هننس نزررتوس ا 
نیز انجرم ... ونصب،انگشت،لن المعست،رودت،قرنیه،کزس،قلبولی پیننس
.می هند
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انواع پیوندها

مر مربتنی این ننع پیننس بیشت. یعوی پیننس ا  هخص به خندش: پیننس اتنگرافت-1
ن به برفت هری اضرفی بسن، یر برفت هریی است که قسر  بر ستر ی خندهتر

ا  پتری بیمترر ستیرهرگمث  پیننتسهری پنستمی یتر متثالد برداهتمن. را دارنس
.برای بر سر ی نروق کرونر قلب

واحتس یعوی پیننس نضتن یتر برفتت بتین دو جرنتسار ا  یت  گننته: پیننس  لنگرافت .۲
یشتمر ب. که ا  نظر ژنمیکی بتر هت  یکسترن نیستموس( مثالد انسرن به انسرن)

.پیننسهر ا  همین ننع است

یت  جتنر پیننتس  لنگرافتت استت بتر ایتن فترق کته دهوتست و: پیننس ایزوگرافتت .۳
. مسترنگیرنست ا  نظر ژنمیکی همسرن هسموس؛ مثالد پیننس بین دوقلنهری ه
.ی کوساین ننع پیننس ا  نظر پرسخ ایموی، مرنوس ننع پیننس اتنگرافت رفمرر م

ه ممنترو ؛ یعوی پیننس نضن یر برفت بین دو جرنسار ا  دو گننت: پیننس  یونگرافت .۴
.به انسرنخنکمثالد پیننس دریچه هری قلب



انتاریخچه پیوند اعضا در ایر

ران گرچه درننهمه هری بزرگرن و هخصیت هری برجسمه پزهکی قتسی  ایت
اهتترراتی وجتتند دارد کتته ا  جملتته حکتتی  ابتتن ستتیور و استتمرنی  جرجتترنی

ی میمنانس بعونان اولتین برداهتت متزه  ا  مستاله انماترل انضتر  برهتس ولت
ر نضتن پیننس انضر  به منهنم مسرن و کوننی  ن یعوی جریگزیوی ی  نضتن بت

بر انجرم پیننس قرنیه تنسط اسمرد صترحب1۳1۴مشربه دریب ایران درسرل 
نرم جراحی چش  و پریه گزار چش  پزهکی متسرن درایتران هتردروان دکمتر 

تهران انجرم هس----همس در بیمررسمرن 

به ازای 94آمار اهدای عضو از بیمار مرگ مغزی درجهان 

به ازای یک میلیون نفر است0/7یک میلیون نفر ودرایران 





پیوند در اسالم

برای حنظ جرن انسرن هر ار ش ویتهت ای مذهب اسالم 
قرئ  است و هر نملی را که درمرن و حنظ جرن انسترن 

بر ایتن حسترب . محسنب هند منرد قزنل قرار می دهس
. اص  رضریت فرد دهوست ی  اص  مه  در استالم استت

.همچوین حنظ احمرام میت ی  هری ضروری است

ضتتمن بحتتث 1۳۴۳در ستترل ( رت)حضتتر  امتترم خمیوتتی 
مته جرلزی بعضی ا  ایرادهری اسرسی که بته پیننتس گرف

  هست را بر اسمسالل فاهی پرسخ دادت و نم  پیننتس را ا
.نظر اسالم مجر  و صحیح همردت است

ی نیز در این  میوه اجمرع قربت  قزتنلنلمری اه  تسون 
انجمن نلمری اه  سوت 1۹۸۲ا  جمله در سرل .دارنس

نیتز فمناهری دیگری.به مجر  بندن پیننس نضن فمنا دادنس
. در ایتتتتتتتتن  میوتتتتتتتته صتتتتتتتتردر هتتتتتتتتست استتتتتتتتت



قطع و برداشت عضو در حال حیات

ی برای جنا  برداهت انضر  بسن انسرن  نست، به  یرتی ا  قر ن و برخی احردیث، اسمسالل و دالئلت
: وردت هتتتتتتتتتتست کتتتتتتتتتته بتتتتتتتتتته صتتتتتتتتتتنر  مخمصتتتتتتتتتتر اهتتتتتتتتتتررت متتتتتتتتتتی هتتتتتتتتتتند

ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلطوت انستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترن بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند. 1
الوزی أولتی ”و نیز ( ۲۵سنرت مرئست،  یه )“ قرل ربی انی ال امل  اال ننسی و أخی”:  یر  مزررکه

. برای اثزر  این دلی  منرد اسمنردت قرار گرفمه انتس( ۶سنرت احزاب،  یه )“ برلمؤموین من اننسه 
ل الزمه اسمورد به این  یر  در رابطه بر سلطوت انسرن بر خند و ا  همه مهممتر در چگتننگی انمتر
. ن ا  نظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترع استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

فریتتتتتتتتتتتتتتتست تنتتتتتتتتتتتتتتتنی  کررهتتتتتتتتتتتتتتتری متتتتتتتتتتتتتتتؤمن بتتتتتتتتتتتتتتته ختتتتتتتتتتتتتتتند او. ۲
:ناتت  متتی کوتتس کتته فرمتتندت انتتس( ع)محمتتس بتتن یعاتتنب در ستتوسی منثتتص ا  حضتتر  صتتردق 

خسای نزوج  همه کررهری منمن را به خندش واگذار کردت است ولی به او اخمیرر نتسادت استت ”
“.کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند را ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنار کوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

بر این برخی ا  یرفساران پیننس انضر  ا  این روایت و روایر  مشربه دیگری اسمنردت کردت انس مزوی
ظرهر این روایر  گرچته . که توهر رضریت و اجر ت خند هخص برای جنا  هرنی نم  کرفی است

.نرم است و هرم  همه کررهری مؤمن می هند، ولی قطعرد به حک  نات  مایتس خناهوتس بتند

لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزوم انجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترم کررهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتری خیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر. ۳
وا یتت  بکت  ج جمیعتر ان ج*****ولک  وجهه هن منلیهر فرستمزانا الخیترا  أیتن  ” یه کریمه 

ه هر کسی را راهی است به سنی حص که بسان رات یربس، پس بشمربیس بت)“ نلی ک  هی  قسیر
الزمه خسا به هر چیتز . سنی خیرا  که هر کجر برهیس همه همر را خساونس به محشر خناهس  ورد

ستنرت مرئتست نیتز چوتین ۴۸ یته . بر لزوم پیشتی گترفمن در کررهتری خیتر داللتت دارد( تنانر است
خساونس ممعرل مر را به مسرنس  و پیشی گرفمن در کررهری خیر فرمترن دادت. معورئی را در بردارد

است و هکی نیست که حنظ جرن انسرن هر ا  مهممرین خیرا  است؛ چرا کته خساونتس ممعترل، 
.حنتتتظ جتتترن یتتت  انستتترن را برابتتتر بتتتر حنتتتظ جتتترن همتتته انستتترن هتتتر قتتترار دادت استتتت



دیدگاه مراجع

:حضرت آیت هللا العظمی صافی گلپایگانی

جایز به نظر اینجانب برداشتن عضو مسلمانی که هنوز فوت نکرده و لو مرگ مغزی او مسلم باشد،
.نیست

:حضرت آیت هللا العظمی خامنه ای

شوند که بر اثر آن همه بطور کلی اگر این افراد دچار ضایعات مغزی غیر قابل درمان و برگشت 
روند به نحوی که باعث فقدان های مغزی آنان از بین رفته و به حالت اغمای کامل فرو فعالیت

گردد، چنانچه که استفاده از و از دست رفتن هر نوع شعور و احساس و حرکتهای ارادی می
در مرگ و قطع حیات آنان اعضای بدن چنین بیمارانی برای معالجه بیماران دیگر باعث تسریع 

.بگیرد شود جایز نیست، در غیر این صورت اگر عمل مزبور با اذن قبلی وی صورت  یا نجات .
.نفس محترمی متوقف بر آن عضو مورد نیاز باشد اشکال ندارد

حضرت آیت هللا العظمی سیستانی
قطع عضو مسلمان مرده، مانند چشم و دستش براى پیوند زدن به بدن زنده جایز نیست، و اگر 

ولى اگر پیوند زد . آید و دفن آن عضو قطع شده واجب استکسى چنین کند، بر او دیه الزم مى
و کسى که از نظر مغزى مرده است در . اى از بدن شد، قطع آن واجب نیستو عضو زنده

دهند میت شمرده حالى که قلب و ریه ی او هر چند به کمک دستگاه وظیفه خود را انجام مى
شود و قطع اعضاى او براى الحاق به نمى .زنده به هیچ وجه جایز نیست.

حضرت آیت هللا العظمی مکارم شیرازی:

.اشکالی ندارد

حضرت آیت هللا العظمی نوری همدانی:
.در صورت احراز مرگ، با فرض وصیت میت به اهدای عضو، پیوند مذکور بال مانع است



افرپیوند اعضا مسلمان به ک

فاهری هیعه:

و در گروهی ا  فاهری هیعه معماسنس که پیننس نضن مسلمرن به کرفر جریز استت
.این مساله ا  حیث کرفر بندن محذوری پیش نمی  یس

فاهری اه  سوت:

کستترنی کتته پیننتتس نضتتن مستتلمرن بتته مستتلمرن را جتتریز دانستتموس پیننتتس نضتتن 
.مسلمرن به کرفر را نیز جریز می دانوس به هریی که کرفر حربی نزرهس



برای اهدای اعضا پس از مرگ کافی است؟ ” کارت اهدای عضو”آیا داشتن

در زمان پیوند اعضا رضایت ولی بیمار الزامی است حتی با ثبت نام و دریافت 
.کارت پیوند اعضا قبل از مرگ مغزی توسط خود فرد



چرا اهدای عضو؟؟؟

امرو  مر در جرمعه ای  نسگی می کوی  که هزاران بیمترر محمترع نضتن 
ختند پیننسی بر رنج بسیرر در انمظرر دريرفت نضن پیننسی، رو هری نمتر

د و را سپری می کووس و هر رو  نیز بر تعساد اين بیمرران افزودت می گترد
در بعلت کمزند انضری اهسايی ، ممرسنرنه درصس  يردی ا  اين بیمترران

ايتن در حترلی استت کته همته رو ت بتر . لیسمهری انمظرر فن  می کوتس
مناردی ا  مترگ مغتزی در بیمررستمرنهری سراستر کشتنر مناجته متی 
و هني  که ي  مرگ  یرقرب  برگشت متی برهتس و بتر نگهتساری قلتب
فی تونس بیمرر بر دسمگرت، سیسم  درمرنی ممحم  هزيوته هتری اضتر

ه می هند و خرننادت بیمرر گرفمرر مشکال  نسيست می گردد، در حرلیکت
انضری بسن ايتن بیمترران متی تنانتس برنتث نجتر  جترن بیمترران  يتردی 

.گردد

؟؟با خود بیندیشیم براستی وظیفه ما چیست؟














