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 (12) بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
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 رو(پيش اهيروند کنوني پيوند اعضا و چالش)
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 تعاليبسمه
 

روز ي آن روزهبون ثمرات بالندهاهي حياتي و اقتصادي و عمراني شد که ات اکن ي علم و فّناوري و ایجاد زریساختپيشران کشور رد عرصهربکات انقالب اسالمي موتور 
و غیره،  و کشاورزي و آب ونقل ...و سالمتاهي عمران و حملبنيان، هزاران طرح زریساختي و ضروري رباي کشور رد حوزهفراگیررت ميشود. هزاران شرکت دانش

محصول آن روحیه و آن حضور و آن احساس جمعي است که انقالب رباي کشور هب ارمغان آورد.
       

 ای(، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه22/11/1397بیانیه گام دوم،  
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 .است دهیبخش اتیبخشد مانند آن است که همه مردم را ح اتیرا ح یهر که نفس :  ٣٢ هیدر سوره مائده آ  ـ

 است.انجام شده  1314سال است که در بوده هیقرن وندیپ رانیعضو در ا وندیپ نیاول ـ 

 است.رشد و پیشرفت عمل پیوند عضو در ایران پس از پیروزی انقالب چشمگیر بوده  ـ

 هزار نفر در کشور در انتظار پیوند  ٣۰بیش از  /  .برمی گردد 68روند قانونمند شدن اهدا عضو در ایران به سال  ـ 

 دهند. جان خود را از دست می ؛ به دلیل نرسیدن عضونفر از افراد نیازمند به پیوند عضو ۱۰روزانه هفت تا   ـ

 در کشور گذشته است، وندیهزار پ ۵۰از مرز  هیکل یهاوندیتعداد پ /تسبافت انسانی افراد مرگ مغزی قابل اهدا  52هشت عضو و   ـ

  .میدر کشور دار هیر وندیمرکز پ ٣کبد و  وندیمرکز پ ۷قلب،  وندیمرکز پ ۹در حال حاضر   ـ

  انجام شده است. رانیقلب در ا وندیکبد و هزار پ وندیهزار پ ۶از  شیدر حال حاضر ب ـ 
 یاریدر نجات جان بس یاکننده رهیخ یکبد موفق، به رکوردها وندیهزار پ ۶از  شیکشور توانسته با انجام ب :بهداشت ریمعاون وزـ  

 .ابدیدست  ریسال اخ ٢۵ یاز مرگ ط یماریب نیا انیازمبتال

 ی.وندیکنندگان کبد پ افتیساله در ٢۰ یدر شانس بقا رانیا رینظیب رکورد ـ  
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  موارد شاخص پیوند اعضا در ايران

 
 

 مقدمه 

شد قریب به دو قرن می سان با موفقیت پیوند زده  ضوی از ان  از آن زمان تا به امروز. گذرداز زمانی که در تاریخ پزشکی ع

به ردفدر شرایطی که قابلیت ادامه کار نداشته باشند و خطر مرگ را برای اعضای بدن  با پیشرفت دانش پزشکی، از اهدای

 همراه بیاورند قابلیت تعویض و پیوند دارند. 

ضا در ایران 
ن پیوند اع

اولی

۱٣۷۱اولین پیوند موفق روده باریك در سال 
توسط دکتر ایرج فاضل در بیمارستان آیت  اهلل طالقانی 

۱٣۷٢اولین پیوند موفق کبد در ایران روز چهاردهم خرداد ماه 
د کبد توسط دکتر ملك حسینی در دانشگاه شیراز به عنوان یك مرکز موفق پیون

۱٣۷٢اولین پیوند موفق قلب در تیرماه 
تهران توسط دکتر حسین ماندگار در بیمارستان شریعتی دانشگاه علوم پزشكی

۱٣۷۹اولین پیوند موفق ریه درسال 
راندانشگاه علوم پزشكی ته( ره)توسط دکتر احمدی در بیمارستان امام خمینی

۱٣8۵اولین پیوند پانكراس در سال 
توسط دکتر نیك اقبالیان در دانشگاه شیراز با موفقیت انجام شد 

آیا می دانید؛ 

آیا می دانید؛ 

آیا می دانید؛

ریکا در شیراز قطب پیوند شبکیه و کبد در جهان بوده و  از آم•
پیوند کبد پیشتاز است؟  

د ساالنه چهار تا هشت هزار بیمار مرگ مغزي در کشور وجو•
. دارد که حدود نیمی از آن ها شرایط اهدا عضو را دارند

(  PMP)سال اخیر شاخص جهانی اهداي عضو 17در •
96در ساال 36/11به %  2در خانواده هاي ایرانی از

.رسیده است
ه ماد  بخش پیوند اعضاي بیمارستان نمازي شیراز ب•

ا، رتباه سه سال متوالی از نظر تعداد پیوند کباد در دنیا
نخست را به دست آورده است؟

ازرجخابهراکبدپیوندخدماتشیراز،اعضایپیوندمرکز•
،لبنانسوریه،عراق،:آسیاومنطقهکشورهایجملهازمرزها

توسعهیزن...وآذربایجانپاکستان،افغانستان،تاجیکستان،
است؟داده

بدکپیوندمراکزتاسیسدرشیرازاعضایپیوندمرکز•
است؟هکردایفاموثریبسیارنقشآسیاومنطقهکشورهای
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امروزه کار تا به آنجا پیش رفته که اخیرا پزشکککی به ناس جککرکیو کاناورو در ایتاایا ادعای امکان پذیر بودن پیوند جککر را 

جت! ایده ای کنجاای که ه شوخی می پندارند، با این مطرح کرده ا صان فعال آن را در حد یک  ص سیاری از متخ رچند ب

جال های آینده خبر می دهد شر در   یارگانها یبا اهدا تواندیم یآنکه هر فرد مرگ مغز الصهخ .حال از افق پیش روی ب

 ییرها تینفر را از معلوا 53تا  1بافت و نسکککوو خود  ینجات داده و با اهدا ینفر را از مرگ حتم 8تا1خود کان  یاتیح

 . خواهیم داشتاز ابتدا تاکنون  ایراننگاهی به وضعیت اهداء عضو در با این مقدمه در نوشتار زیر  بخشد.

 منظور از اهداي عضو چیست؟ 

ضاا ضو م یرا اهدا یو یزندگ تیفیبهبود ک ای ینجات زندگ یبرا گریفرد به فرد د کی ینتقال اع ضو  ی. اهداندیگویع ع

شرا یاز افراد مرگ قلب ایو  یاز افراد مرگ مغز ای تواند از افراد زنده یم انجاس  ژهیو داتیو تمه زاتیخاص و با تجه طیدر 

 1 شود.

 از گذشته تاکنون تاريخچه پیوند اعضاء در ايران 

با  1314پیوند اعضای بدن به مفهوس مدرن و کنونی آن یعنی کایگزینی یک عضو با عضو مشابه درطب ایران، درجال 

گذار چشم پزشکی مدرن در ایران در تهران انجاس شد و با آموزش انجاس پیوند قرنیه توجط شادروان دکتر شمس پایه

ل آن و با کمی فاصله دکتر خدا دوجت، اجتاد کراحی چشم دجتیاران و کراحان چشم دراین بخش ادامه یافت و به دنبا

  دانشگاه شیراز این کار را دنبال کرد و پیوند قرنیه را که مورد نیاز بسیاری از بیماران بود، انجاس داد. 

به انجاس شد که  دکترسنادی زادهدر بیمارجتان نمازی دانشگاه شیراز توجط  1347اواین پیوند کلیه در ایران به جال 

های دانشگاه تهران هم های درون مرزی پیدا کرد، این پیوند در بیمارجتانعنوان یک واقعه مهم بازتاب وجیعی در رجانه

  مورد پیوند کلیه انجاس شد. 80نزدیک به  1357تا  1347انجاس گرفت و از جال 

اهلل طااقانی انجاس شد. همچنین ن آیت توجط دکتر ایرو فاضل در بیمارجتا 1371اواین پیوند موفق روده باریک در جال 

توجط دکتر ملک حسینی انجاس شد و از آن زمان دانشگاه  1372اواین پیوند موفق کبد در ایران روز چهاردهم خرداد ماه 

های گسترده خود ادامه داده اجت. اواین پیوند موفق قلب در تیرماه عنوان یک مرکز موفق پیوند کبد به فعاایتشیراز به

توجط دکتر حسین ماندگار در بیمارجتان شریعتی دانشگاه علوس پزشکی تهران انجاس شد و درحال حاضر این عمل  1372

اواین پیوند موفق ریه توجط دکتر احمدی در بیمارجتان اماس خمینی)ره(  1379شود. درجال مرکز پزشکی انجاس می 5در 

کرد. اواین پیوند پانکراس هم توجط دکتر نیک اقباایان در جال دانشگاه علوس پزشکی تهران انجاس گرفت و ادامه پیدا 

 2 در دانشگاه شیراز انجاس شد و با موفقیت ادامه یافت. 1385

  چه مراحلی را طی کرده است؟ روند قانونی پیوند اعضا در ايران  

رحله دو م دیشده با یفرد مرگ مغز یعضو مطرح شد، برا یانقالب که موضوع اهدا لیدر اوا :رانیعضو ا وندیپ پدر ،دکتر فاضل -

شخص  یاعضا یکه اهدا شدیموضوع حل م یاز نظر شرع دی. ابتدا بامیاو را اهدا کن یاعضا میکه بتوان میکردیم یرا ط

 . شدیم بیعضو تصو یقانون اهدا دیبا یاز نظر قانون و نیزشده از نظر اجالس اشکال ندارد.  یمرگ مغز

کننده و بسیار مهم اماس خمینی)ره( در پاجخ به ای که در مورد پیوند اعضا در ایران اتفاق افتاد فتوای تعیینمهمترین مسأاه -

 بود. 68نامه دکتر ایرو فاضل برای اجتفاده از اعضای مبتالیان مرگ مغزی در جال 

                                                           
 ؛ بدون تاریخ  https://www.sbu.ac.ir/Aدر باره اهدای عضو بیشتر بدانیم؛   - 1

  26/1/98؛ خبرگزاری کمهوری اجالمی ایران؛پیوند اعضاء در ایران کایگاه ویژه - 2
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و پیگیری حضرت  با وجاطتاما مرتبه جوس  د شدجه بار ر یعضو از افراد مرگ مغز یقانون اهدا یاجالم یدر مجلس شورا -

 ۶۸)ره( در جال ینیاماس خم  یخیتار ی. فتوادیرج بیبه تصوبا مجلس و شورای نگهبان  بزرگان ای و دیگراهلل خامنهآیه

 شده انجاس شود. یکه دچار مرگ مغز یعضو از افراد یموکب شد که اهدا

رجد و درهمان جال پروتکل مرگ مغزی توجط وزیر بهداشت این الیحه در مجلس شورای اجالمی به تصویب می 79در جال  -

شکل گرفت که با پیگیری و تصویب آیین نامه  80شود و مرکز مدیریت پیوند در جال درمان و آموزش پزشکی ابالغ می

واحد فراهم آوری مرگ مغزی  30ر جیستمیک در حال حاضر رجمیت پیدا کرد به طو 81اکرایی در هیات دوات در جال 

 1.درصد موارد از اهداکنندگان مرگ مغزی و کمتر از دهنده زنده باشد  60در کشور وکود دارد که باعث پیوند کلیه در 
 

 

 اعضا از نظر اجالس چه حکمی دارد؟پیوند  توصیه حضرت امام به اهدای عضو:

  2نجات یک نفر از موت بشود به حسب شرع مانع ندارد.در صورتی که پیوند، اجباب  ک 
 

 

                                                           
 31/2/96؛ ایسنا، رانیعضو ا وندیپدر پ تیعضو به روا یاهدا یصدور فتوا یماکرا.  1

 1358 /2/ 7اجتفتاء  زمان143، ص 7صحیفه اماس؛ و.  2
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 6/5/95؛ ایرنا، کنندهبیمار با اعضای یک اهداء 8نجات .  1

تان امام خمینی پیوند ریه انجام شده است که بیشترین تعداد آن در بیمارستان مسیح دانشوري و بقیه در مراکز بیمارس14تعداد -
.مورد پیوند روده هم در شیراز انجام شده است2تعداد . تهران و منتصریه مشهد بوده است

ریه مشهد و پیوند پانکراس انجام شده است که بیشترین آن در شیراز و بقیه در مراکز بیمارستان امام خمینی تهران، منتص19-
.لبافی نژاد بوده است

انشوري انجام عمل پیوند قلب در مراکزبیمارستان شهید رجایی، بیمارستان امام خمینی و بیمارستان مسیح د146حدود 1396در سال 
.شده است

مورد و 516مورد عمل پیوند، دانشگاه تهران با 843دانشگاه شیراز با : سال گذشته3دانشگاه هاي برتر در زمینه پیوند اعضاء در-
. مورد پیوند رتبه سوم را به خود اختصاص داده است445دانشگاه شهید بهشتی با 

بخش پیوند روده در کشور در حال 1بخش پانکراس و4بخش ریه، 3بخش قلب، 9بخش کبد، 7بخش کلیه، 30در حال حاضر-
فعالیت هستند

مورد پیوند کلیه 112در بیمارستان  هاشمی نژاد /  مورد پیوند قلب یک مورد پیوند قلب و کلیه  19در بیمارستان شهید رجایی -

. پیوند کلیه انجام شده است180در بیمارستان لبافی نژاد /  مورد پیوند کلیه  142در بیمارستان مدرس -

. مورد پیوند کلیه انجام شده است25در بیمارستان فیروز گر هم /  مورد پیوند کلیه 8مورد پیوند کبد و 30در بیمارستان طالقانی -

مورد پیوند ریه 5مورد پیوند قلب و 15دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم در بیمارستان مسیح دانشوري -

.  مورد پیوند کلیه انجام شده است105مورد قلب و در بیمارستان سینا هم 6مورد پیوند کلیه و 82در بیمارستان شریعتی -

19مورد، پیوند قلب 3مورد کلیه، پانکراس 50مورد پیوند کبد،155دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان امام خمینی هم -
. مورد هم قلب و ریه داشته است1مورد و 

مورد 9پیوند کلیه، 239پیوند کبد، 458نشان می دهد که تاکنون در دانشگاه علوم پزشکی شیراز حدود 1397ماه اول سال 10-
. مورد پیوند قلب انجام شده است6مورد پیوند پانکراس و 3پیوند پانکراس و کلیه، 

پیوند 1048پیوند کبد، 5584پیوند کلیه، 46779عمل پیوند انجام شده است که از این تعداد 53880حدود 96تا پایان سال 
. مورد هم پیوند روده انجام شده است54پیوند پانکراس و 261پیوند ریه، 154قلب، 

.ساله است50اولین عمل پیوند کلیه در کشور انجام شد و امروزه عمل پیوند داراي سابقه 1347در سال 
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 وندیپ یـ متخصص جراح يروزآبادیف يدیدکتر رضا سعاز نگاه  رانياعضا در ا وندیپ رويشیپ يهاچالش

 
 

   شاخص نگاهی بهPMP   

در  و( محاجبه تعداد اهداء عض PMP)  یپاسیپ :وزارت بهداشت یهایماریو درمان ب وندیاداره پ سیرئ شادنوش یمهد

 زانیم ۹۶در جال  کنند. سهیکشورها مقا گرینفر اجت تا بر اجاس آن تعداد اهداءکنندگان عضو هر کشور را با د ونیلیمکی

PMP تاکنون از رشد  تیاز آغاز فعاا زانیم نیبوده اجت، گرچه ا ۱۱.۶( برابر تیبه کمع ی)نسبت اهداکنندگان مرگ مغز

اجت.  مدنظر PMP ۴۰کشور عدد  یونیلیم ۸۰ تی. با توکه به کمعستین یبرخوردار بوده، اما نقطه مطلوب یبرابر ۶۰۰

 تواند مناجب باشد.   یشاخص م نیهم در ا ۳۰به عدد  دنیاابته رج

 .اجت یقابل قبوا زانیم باًیدرصد بوده اجت که تقر ۱۱.۲۶، 97 ماهه آخر جال ۷عضو( در  ی)شاخص اهدا PMP زانیم

 ۱۱.۵از  شیداشته و اکنون به ب یتوکه ابلمستمر و ق شیجال گذشته افزا ۱۸( در PMP) رانیعضو ا یشاخص اهدا

    1اجت.  شیدر پ ی، راه طوالنیبه حد مطلوب کهان دنیاجت. گرچه تا رج دهیرج

از آنان  یمین یدهد که طبق آمار کهان یدر کشور رخ م یاعالس شده جاالنه پنج تا هشت هزار مرگ مغز یبراجاس آمارها

 رجند. یعضو م یشده به اهدا ادیچهارس موارد  کیکه جاالنه کمتر از  یعضو داشته باشند در حاا یتوانند اهدا یم

به  ، نگاه ها نسبتیمردس با مفهوس مرگ مغز شتریهر چه ب ییصورت گرفته و آشنا یجاز با فرهنگ ریاخ یدر جااها اابته

 عضو مثبت تر شده اجت. یاهدا

دهه گذشته در کشورمان حدود پنج  کیدر  یعضو از افراد مرگ مغز یاهدا یخانواده ها برا تیرضا زانیآمارها م براجاس

 اجت. دهیدرصد رج 70اکنون به حدود که تدرصد بود 

 

 

 

                                                           
 15/2/98  ست؛یاکونوم رانیا شود؛یاضافه م یزیااید مارانینفر به تعداد ب ۷۰۰۰جاالنه  - 1

نبود قوانین ملی پیوند / نبود نظام منسجم پیوند 

نبود بانک ملی اطالعا  در زمینه اهداي عضو و پیوند 

نیاز به فرهنگ سازي و توسعه اهداي عضو در سطح ملی 

نبود مراکز مجهز در تمامی زمینه هاي پیوند 

نبود برنامه ریزي براي تربیت نیروي انسانی کافی و ماهر 

منابع مالی و پوشش بیمه اي کافی

از دست رفتن زمان طالیی پیوند
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  سخن آخر 

ضو مقواه ای پیچیده بوده و نیاز  جان،  اهدای ع شنا ضو اگر در زمان حیات فرد انجاس به اعتقاد کا جازی دارد.  اهدای ع به فرهنگ 

گیرد بسیاری از مشکالت پیش رو را می تواند حل کند، ثبت ناس و دریافت کارت اهدای عضو از جوی افراد کامعه در صورت همه 

 بهترین راهکار اجت. ؛ گیر شدن و تبدیل به فرهنگ حاکم

جتبا وکود آنکه این مهم در حال رواو   جان اقداس گسترده ای در ترویج  ؛ا اما می بایست نهادهای پزشکی و ارگان های اطالع ر

این اقداس نیکو انجاس دهند. همچنین روش های برخورد و تعامل با خانواده افراد مرگ مغزی برای ترغیب و رضکککایت کهت اهدای 

 عضو بیمار نیز امری مهم می باشد که می بایست مورد توکه قرار گیرد. 

های اخیر کارهای خوبی در ارتباط با فرهنگ جازی در جال معتقد اجت کهدکتر قبادی، نایب رییس انجمن اهدای عضو ایرانیان 

جت  جت به د شده اما باید د ضایت اطرافیان افراد دچار مرگ مغزی انجاس  ضو و  ر و افزایش ثبت ناس برای دریافت کارت اهدای ع

 د اعضا و ثبت ناس با رضایت خود برای این منظور هر چه بیشتر آگاه کنیم. اهمیت پیون ههم داده و مردس را ب

مهم ترین کار در اهدای عضو، فرهنگ جازی اجت و باید در این امر خیر کلیه متوایان فرهنگی، ائمه کمعه و کماعات و مسئوالن 

 .ندبکوشاجتانی و رجانه ها ایثارگرانه وارد عمل شده و در ترویج فرهنگ اهدای عضو 

 یاهدانش آموزان، هنرمندان، ورزشکاران، گروه ان،یدانشجو ،یو اجتان یکامعه از کمله دانشمندان مل رگذاریراجتا افراد تاث نیا در

 نهیمز نیوالن در ائو مس یفرهنگ یواحدها دیبا موثر باشند. اریعضو بس یاهدا قیو تشو بیتوانند در ترغیم ونیمرکع و روحان

خصوص  نینقش مهم خود را در ا زیمردس نهاد ن یو جازمانها رانیخ ،یامور اکتماع یوارد عمل شوند و اابته خانواده ها و معاونت ها

انجاس  ریمس نیدر ا یاقدامات جازنده ا میتوانآجان تر مردس به اطالعات،  یو دجترج یمجاز یاجتفاده از فضا همچنین کنند. فایا

اعالس  98 ماه جال نیفرورد را مربوط بهعضو  یآمار اهدا نیشتریب 98ن اخبار مربوط به اهدا عضو در جال اگرچه مرور آخری داد

  کرده که این امر نشان دهنده رغبت روزافزون مردس به این امر خداپسندانه اجت.


