
بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی در خصوص  ارتدستورالعمل وزپنج 

  عضومرگ مغزی کاندید اهدای  افراداز مراقبت  شناسایی و

 324کد 
 

ارستانهای کشور الزم االجرا بوده و مدستور العمل ذیل برای بخش های مراقبت های ویژه و اورژانس تمامی بی

   :داشت  پی خواهدبرخورد قانونی را در  شده و ن تخلف محسوبآعدم اجرای همه جانبه و دقیق 

فراهم  شناسایی و مرکزبه    GCS =3 با افرادفوری   اطالعو    GCS <6کلیه بیماران  روزانه معرفی لزوم  -1

 آوری اعضای پیوندی آن دانشگاه

 در تمامی ساعات شبانه روز مرکزتلفنی شناسایی کارشناس همکاری کامل با  -2

 ها تست وبرای انجام معاینات  یکوردیناتورتیم بیمارستان ها با  پرستارانپزشکان و  ،کلیه مسئولینهمکاری  -3

فراهم نمودن محیط مناسب برای گفتگوی  و ارگان ها کارکرد ،مرگ مغزی  تایید و تشخیص الزم جهت وآزمایشات

 کوردیناتور با خانواده

، در جهت کوردیناتوری واحد مراقبت دقیق و مطابق با دستورات تخصصی دارویی تیم انجام آزمایشات و لزوم -4

حفظ الکترولیت ها، فعالیت کلیه ها، قلب، ریه ها، و پایدار نگه داشتن عالیم ) حیاتی فرد مرگ مغزی حفظ ارگان های

 حیاتی(

باشد و  و پزشکان مقیم آن بیمارستان میفرد  پزشک عهده بر مغزی مرگ افراد حیاتی های ارگان عملکرد و حیاتی عالئم حفظ مسئولیت – 1-4

مرگ مغزی وظیفه مراقبت از وی را به تیم فراهم آوری اعضای آن فرد الزم است در صورت نداشتن تجربه کافی در مراقبت از  پزشکان مذکور

 دانشگاه بسپارند.

 .و از زمان بروز مرگ مغزی ضروری است ندارد فرد با تشخیص مرگ مغزی خانواده از رضایت به ارتباطی مغزی مرگ فرد از صحیح مراقبت – 2-4   

اهدای عضو آن دانشگاه در مورد آن دوره های  تیم کوردیناتوریدرخواست اهدای عضو امری تخصصی است که  -5

 ده و تنها وضعیت الزم را گذرانیده اند و پزشکان و پرسنل بیمارستان الزم است از انجام این درخواست خودداری نمو

 به خانواده اطالع دهند ) مرگ مغزی ( رابیمار بازگشت ناپذیر بودن 

 

 

     دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان شناسایی و فراهم آوری اعضای پیوندی واحد


