
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 با ، مصاحبه پژوهشي

 یانجمن اهدا  سیرئ بینا  و سیرئ یقباد دیدکترام و زادهينجف ونیدکتر کتا

 انیرانیعضو ا

  (2)عضو اهداء در رگذاریتأث يفرهنگ يعوامل اجتماع

  عضو(اهداء  )اهميت فرهنگ سازي رد

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 عابدیمریم پژوهشگر: 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش
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 مقدمه 
 

؛ رضایت خود را در زمان حيات اعالم و عمل خداپسندانهاین انجام  یعضو برا یو اهدا یبا مرگ مغز ییافراد به واسطه آشنا یبرخ

ر خداپسندانه ام نیا انیافراد هم در جر نیا کانینزد یداالبته ب کنند.گيری را آسان تر می؛ شرایط تصميمعضو یکارت اهدا گرفتنبا 

  نشوند. ريعضو غافلگ یاهدا یفوت او، برا مانتا در ز رنديقرار گ

 دارد یميارتباط مستق یبا فرهنگ ساز موضوع پيوند اعضاء نیمختلف است؛ بنابرا یهاو فرهنگ هاتيقوم ؛فیبا طوا یکشور رانیا

وظیفه در این میان فرهنگ این عمل خداپسندانه در کشور است؛ که  کم رنگ بودنبزرگترین مانع بر سر راه اهداء عضو  و

نوشتار در در این  .به این امر خداپسندانه کمک کنند ؛سازی در این موردساز بسیار مهم است تا با فرهنگنهادهای فرهنگ

صورت گرفت؛ اهميت فرهنگ سازی در این زمينه  اهداء در محل انجمنکه  با دو تن از اعضای انجمن اهدای عضو ایرانيانگفتگو 

 بحث شد. سازی در این زمينه اهداء عضو و فرهنگ مختلفمسائل و درباره  ؛را جویا

 عًاـمِیـاسَ جَـیَا النََّ ـمَا أَحْـکَأَنََّـا فَـیَاهَ ـنْ أَحْ ـمَ
  ها را نجات داده است.د همانند آن است که جان همه انسانـهر کس جان یک نفر را نجات ده

 (مائده -۳۲آیه   )

 .تصادف است لیضربه به سر به دلعلت آن  نیکه مهمتر افتدیاتفاق م یهزار مرگ مغز ٨تا  ٥ساالنه  رانیدر ا -

 .شوندیعضو م یاهدا شانسومکیتعداد متاسفانه، تنها  نیز اا -

 نفر ٩٢٦حدود  ؛ 96در سال عضو  یآمار اهدا نیشتریب -

 عضوند. افتیهزار نفر در فهرست انتظار در٢٥به  کیشده، نزداعالم یبر اساس آمارها -

 .است یسازفرهنگ به دلیل ایعضو در دن یدرصد اهدا ٥٠  - 

 .رودیم نیچون ساعت به ساعت، ارگان از ب م،یدار اهداء عضو یبرا یزمان کم رانیدر امناسب به علت نبود امکانات  -

 دهد.میها را به خود اختصاص درصد مرگ کی یدرصد و مرگ مغز 99 یمرگ قلب م،یمرگ هست دو نوعشاهد یر پزشکد -

 .اقشار جامعه است نیدر ب یعضو، فرهنگ ساز یمقوله در اشاعه فرهنگ اهدا نیمهمتر -

 توانند کمک یهنرمندان و ورزشکاران م ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم د،یجرا ما،یفرهنگ ساز مانند صدا و س یهاها و ارگاندستگاه -

 .داشته باشندعضو  یفرهنگ اهدا یارتقا در یادیز
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         ی انجمن اهدای عضو ایرانیاناصل اهداف ـ

   
 انجمن اهدای عضو ایرانیان یاهداف فرع ـ

       
1 
 

 ؟شدتشکیل ي و چه کساني هدفبا چه  انیرانیعضو ا یانجمن اهداـ 1

 انیرانیعضو ا یانجمن اهدا سیرئ، زادهینجف ونیدکتر کتا
 

 شيپ یشد که ممکن است در وزارت بهداشت با کند ليتشک ییدر انجام کارها عیبا هدف تسرو  94در سال  انجمن نیا

گذاری و انجمن را پایه انجمن دور هم جمع شدند نیاعضا در ا ونديبنام اهدا و پ نياز متخصص یرو جمع نيبرود. از هم

 انجمن این وزارت بهداشت به فیاز وظا یسر کیآن  یبا وزارت بهداشت امضا شد که ط ییهانامهتفاهم ۹۶. در سال کردند

 1.واگذار شد

 

                                                           
 24/4/98در محل انجمن،  انيرانیانجمن اهداء عضو ا رانیمصاحبه با دوتن از مد. 1

ارتقای فرهنگ . 1
اهدای عضو    

حمایت از .  ۲
خانواده های اهداکننده 

آموزش اهدای .  ۳
عضو به تیم های 
درمانی و جامعه

حمایت از طرح های . ۴
پژوهشی مرتبط با 

اهدای عضو

ارتقای دانش مسئولین و پرسنل واحدهای فراهم آوری اعضای پیوندی در همه زمینه های اهدای عضو.  1

ارتقای دانش رشته های پزشکی و پیراپزشکی درباره مرگ مغزی و اهدای عضو.  ۲

ارتقای دانش سطوح جامعه درباره مرگ مغزی و اهدای عضو.  ۳

دسترسی راحت بیماران نیازمند به پیوند اعضا به ارگان های پیوندی.  ۴

شناسایی کامل افراد مرگ مغزی. ۵

جلوگیری از خاکسپاری ارگان ها. ۶

ارتقای کیفیت ارگان ها. ۷

ایجاد عدالت و مساوات در تخصیص ارگان ها. ۸

کمک به ایجاد شبکه تخصیص عضو کشوری انتقال ارگان ها و نسوج بین مراکز مختلف کشور. ۹

ایجاد خودکفایی در کشور و کاهش نیاز به ارجاع بیماران برای پیوند اعضا و نسوج به سایر کشورها. 1۰

رسیدگی به مشکالت خانواده های اهداکننده عضو افراد مرگ مغزی. 11

همراه نمودن خیرین . 1۲

ایجاد تعامل و تعاون با سازمان های ذیربط. 1۳
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 ی تا چه اندازه در امر اهدا عضو اهمیت دارد؟سازفرهنگـ 2

 انیرانیانجمن اهداء عضو ا سیرئ بینا ی،قباد دیدکترام
 

 کندیتالش م یدارد. نظام بهداشت یبستگ یسازو فرهنگ یعضو در هر کشور به دو عامل نظام بهداشت یاهدا شرفتيپ

را داشته باشد. همه موارد  تيفعال نیشود تا بتواند بهتر جادیکشور ا دورترین نقطهدر حتی اعضا  یفراهم آور یواحدها

 عضو برسد. یبه اهدا تینهاتا در  کندها صحبت و با خانواده آن ییرا شناسا یمرگ مغز

 ما،يفرهنگ ساز مانند صداوس یهاها و ارگاناست؛ دستگاه یسازفرهنگ نبودعضو،  یمعضل در خصوص اهدا نیتربزرگاما 

 عضو کنند. یفرهنگ اهدا یارتقابه  یادیتوانند کمک زیهنرمندان و ورزشکاران م ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم د،یجرا

 .تا رسيدن به نتيجه مطلوب راه طوالنی در پيش داریماما اند کمک کردهتاکنون  نهيزم نیمختلف در ا هایسازمان

 

 قدم شوند؟عضو کدام سازمان و افراد باید پیش برای ایجاد فرهنگ اهدایـ 3

 انیرانیعضو ا یانجمن اهدا سیرئ، زادهینجف ونیدکتر کتا
 

رهنگ را ف نیا ميتا بتوان میريکار گتمام تالش خود را به دیعضو در کشور وجود دارد و با یبهتر شدن فرهنگ اهدا یبرا طیشرا

رت وزا ما،يساز مانند صدا و سفرهنگ هایسازمان فهي. وظستيکار نظام درمان کشور ن یسازفرهنگ .میساز نهیدر کشور نهاد

یکی از  شود. نهیعضو در جامعه نهاد یتالش کنند فرهنگ اهدا دیها با... است. آن و ونيارشاد، هنرمندان، ورزشکاران، روحان

وزارت آموزش و  یکتب درس فيمعاونت تال یهمکار پرورش است که به حول و قوه الهی و باوساز آموزشهای فرهنگدستگاه

 یفرهنگ ساز یاقدام بزرگ برا نیامروز ما شاهد او  ؛آموزان وارد شددانش یدرس یهاعضو در کتاب یموضوع اهدا ؛پرورش

 . اما این کافی نيست مهستيله ئمس نیا

 یکه با هر شغل و سمت دهستن یداوطلب مردم یروهاين ا،يعضو در تمام نقاط دن یاهدا یسازارکان فرهنگ نیتراز مهم یکی 

 طرح .ندینمایعضو م یاهدا یفرهنگ مقدس و معنو یبا انجمن وقف ارتقا یاز اوقات فراغت خود را با همراه یکه دارند بخش

 ءچند مرحله ارتقا یبعد ط یهاو اجرا شده و در سال یزیربرنامه ۱۳۸۴در سال  رانیبار در ا نينخست زيعضو ن یاهدا رانيسف

 داده شد.

 چه مشکالت فرهنگي بر سر اهدا عضو در کشور ما وجود دارد؟ 

ز نوع عرضه و تقاضا، ا نيب ادیز اريو فاصله بس یونديعضو پ هيمشکالت مربوط به ته رانیدر کشور ا نکهیبا توجه به ا

قرار  ريمس نیکه در ا یاز موانع یاريبرداشتن بس انيم و از ونديتوسعه پ ريهموار کردن مس یاست، برا یفرهنگ یاجتماع

 .شناخته شود یدرست به رگذاريتأث یفرهنگ ،یعوامل اجتماع دیدارند، با

 اعضاء  وندیدر امر پ رگذاریتأث يفرهنگ ،يعوامل اجتماع 
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 یعموم یآگاهـ 1

بهتر و  ابد،یمردم ارتقا  یهایگفت هر چه سطح آگاه توانیم کهی برخوردار است؛ به طور ییبسزا تياز اهم یعموم یله آگاهئمس

 یاز گستردگ زيعضو ن یموضوع اهدا رامونيو اطالعات پ هاید. البته آگاهکررا حل  ییاهدا یله کمبود اعضائمس توانیتر مآسان

شد مورد داشته با ییسزا به نقش تواندیعضو م یاهدا شیآنها که در افزا نیو مهمتر نیمؤثرتر دیبرخوردار است. لذا، با یادیز اريبس

 مردم قابل فهم گردد. یشود تا برا داده حيتوض حیدرست و صر دیبا یارتباط، مرگ مغز نی. در ارديتوجه قرار گ

  ی مستمرآموزش و اطالع رسان ـ 2

فراد ا یبند. لذا، دستهدانست افراد جامعه یمخاطبان آن را تمام دیبا یغيو تبل یآموزش یهااست که در برنامه یاعضاء موضوع ونديپ

کردن نقاط  دايو پ یو سطح آگاه یو اجتماع یفرهنگ یهاهیاز سرما یمندبهره زانيمختلف جامعه با توجه به فرهنگ، مذهب، م

دود اعضاء مح ونديکه پ ییشفاف و ساده، ضرورت دارد. از آنجا یاطالع رسان یبرا جامعه افراد یاشتراک و استفاده از مشترکات تمام

 یاز تمام ريگيو پ مستمر به صورت دیخاص باشد، بلکه با یمحدود به زمان دینبا زيو آموزش ن یاطالع رسان شود،ینم خاص یبه زمان

 .شود یريمختلف جامعه، بهره گ سطوح موضوع و یبا توجه به گستردگ ،یآموزش و اطالع رسان نهيدر زم مناسب هایابزار

 اعضاء وندینگرش به موضوع پ ـ 3

 رندهيدربرگ زيعضو ن یبه اهدا نگرش رایز ،استعضو  یاهدا نييعامل جهت تب نیو مؤثرتر نیاعضا مهمتر وندينگرش به موضوع پ

 اینوع نگرش )مثبت  نینگرش، مقدم بر اقدام به اهدا است، بنابرا نیو ا ستنسبت به موضوع اهدا افراد یهایرياز سوگ یامجموعه

ستند و جوانان جوانان ه یاکثر اهدا کنندگان از گروه سن نکهیتوجه به ا با کنش مذکور باشد فيکم و ک کننده نييتع تواندی( میمنف

 ه،یسرما نیز اا شتريب یمندبهره یعضو برخوردارند، برا ینسبت به اهدا ییباال لیاز تما ،یتيشخص یهایژگیو و اتيخصوص ليبه دل

 عضو از مدارس آغاز شود. یفرهنگ اهدا جیبهتر است ترو

 اعضاء وندیپ دهیو پد یمردم در مورد مرگ مغز یآگاه شیافزا ـ 4

جهت  یعرصه مناسب دیداد تا شا شیافزا جامعه را یاطالعات و آگاه دیاست. با یمردم یهایآگاه شیافزا ازمندين ؛از جسد ونديپ شیافزا

مردم  یآگاه شیاند که افزاگردد. پژوهشگران نشان داده جادیا افراد در رفتار نانيو قابل اطم ینگرش مثبت منطق کی افتنی تينيع

 است. دهیدرصد اهداکنندگان گرد شینگرش و افزا رييمنجر به تغ ،اعضا ونديپ دهیو پد یدر مورد مرگ مغز

 یاعتماد به حرفه پزشکضرورت  ـ 5

مهم بر  یمانع پزشکان، و یبه نظام پزشک یاعتمادیدارد، ب یاهداکنندگ نييدر تب یاسهم عمده ،یاعتماد به حرفه پزشک گرید از طرف

ز و مراک وندياعضا )مراکز پ ونديمرتبط با پ ینهادها تيگفت ماه توانیکه م ی. به طوررودیعضو به شمار م یسر راه تحقق اهدا

 است. در صورت عدم وجود یتخصص یهانظام نیاعتماد به ا یهاسميوابسته به مکان قا  يعم رانیا ( دریونديپ یاعضا یآورفراهم

 1.شودیعضو م یاهدا منجر به عدم ت،یو در نها رديگیقرار م یبدگمان یکردهایرو ريتحت تأث یاهداکنندگ ندیفرا اعتماد،

 

 

 

 

                                                           
معاصر، سال دوم/شماره  یمجله جامعه شناس؛ "شهروندان منطقه کاشان نيعضو در ب یدر اهدا یو فرهنگ ینقش عوامل اجتماع"ی؛ رازيمحمد ش و محسن  ؛یازين.  1

 1389بهار  دوم/ 
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       سخن آخر 

 جهيدر نت شود؛یدر کشور محسوب م یعلت مرگ مغز نیترعیکه شا افتدیاز تصادفات اتفاق م یهزار مرگ ناش ۱۶ساالنه 

 یاهدا تيهزار نفر قابل ۳حدود  یعنیاز آنها  یميکه ن کنندیفوت م یهزار نفر در سال به علت مرگ مغز ۸تا  ۵حدودا  

عضو  یدر صف اهدا ایهنوز  یو مابق رسندمیکمتر از هزار نفر به اهدا  هاتعداد در سال گذشته تن نیاما از ا .عضو دارند

 و رفتند. دنديبخش شیرا به لقا شیعطاهم؛  یاند و برخمانده

سازی ما باید به مقوله فرهنگ ؛2017در سال  37 رتبه به 2016در سال  26 رتبه از ایران رتبه اهدای عضو تغييربا توجه به 

رای ب. در این زمينه است ساز کشورفرهنگضعيف نهادهای عملکرد  ؛آن لیاز دال یکی .در این حوزه بيشتر توجه کنيم

 عضو در کشور و یفرهنگ اهداای از آن غافل نشویم تا و لحظهسازی مستمر باشد نهادینه کردن این مقوله، باید فرهنگ

درصد  5به زیر  97اما این رقم در سال ؛  96 تا 94های عضو در سال یرغم باالبودن آمار اهداه ب. بين مردم نهادینه شود

 را بيش از پيش نشان نهيزم نیدر ا کيستماتيو اقدامات س یسازفرهنگ این تغيير در اهدای عضو ضرورت است. هرسيد

  دهد.می


