
اخالق پزشکی در پیوند اعضاء



اخالق پزشکی در پیوند اعضاء :
در ســال هــای اخیــر علــم پزشــکی پیشــرفت هــای بســیاری داشــته اســت کــه 
از آن جملــه میتــوان بــه امــکان پیونــد بافــت و اعضــای انســانی اشــاره نمــود. با 
گســترش پیونــد اعضــاء در دهــه هــای اخیــر هــزاران انســان زندگــی، ســامت 
و افزایــش عمــر خویــش را مدیــون پیشــرفت در ایــن شــاخه ی پزشــکی بــوده 
ــای  ــت ه ــه بســیاری از محدودی ــن زمین ــه در ای ــه آن اســت ک ــل توج اند.قاب
قبلــی از بیــن رفتــه و بســیاری از اعضــاء کــه در گذشــته امــکان پیونــد آن هــا 
وجــود نداشــت قابــل پیونــد شــده و یــا دربــاره امــکان پیونــد آنهــا مطالعــات و 
بررســی هــای بســیاری در حــال انجــام اســت. بــا پیشــرفت ایــن مقوله،مســائل 
و معضــات قانونــی بســیاری نیــز خــود را نمایــان ســاخته اند.مســائل اخاقــی 
ــر  ــه در آن تاثی ــددی ک ــی متع ــل اجتماع ــبب عوام ــه س ــاء ب ــد اعض در پیون
مــی گــذارد بســیار پیچیــده اســت.از جملــه ایــن عوامــل میتــوان بــه مذهــب، 
فرهنگــو ســنت هــای جامعــه اشــاره نمود.نــکات اخاقــی و حقوقــی جــدا کردن 
عضــو از بــدن انســان زنــده و اجســاد تعریــف مــرگ مغــزی ،شــرایط اخاقــی و 
قانونــی دهنــده و گیرنــده پیونــد و نحــوه ارتبــاط مالــی بیــن آنــان و بســیاری از 
مســائل دیگــر جــزء مــواردی در ایــن مقولــه هســتند کــه شــاید پاســخ صریحی 
بــرای آنــان وجــود نداشــته باشــد ولــی توجــه بــه آنــان بایســتی مــد نظــر اهــل 

فــن در ایــن زمینــه هــا قــرار گیــرد.

جنبه های اخالقی پیوند اعضاء :

ــد  ــه نحــوی کــه عملکــرد آن محفــوظ بمان ــا عضــو ب انتقــال ســلول، بافــت ی
ــرد  ــدی در ف ــتقرارعضو پیون ــاس اس ــد براس ــت. پیون ــه اس ــام گرفت ــد ن پیون

ــود: ــیم میش ــته تقس ــه دو دس ــده ب گیرن

1- اتوتوپیک: 
عضــو پیونــدی در محــل طبیعــی آناتومیــک خــود قــرار مــی گیــرد مثــل قــرار دادن 
قلــب یــا کبــد در محــل اصلــی آناتومیــک خــود در فــرد گیرنده )بــرای قلب در قفســه 

صــدری و بــرای کبــد در ســمت راســت و بــاالی حفــره شــکمی(

2-هتروتوپیک:
 قرارگیــری عضــو پیونــدی در محلــی غیــراز محــل آناتومیــک طبیعــی خــود در 

فــرد گیرنــده مثــا قــرار دادن کلیــه در حفــره لگنــی فــرد گیرنــده.

در این زمینه مسائل متعددی مد نظر قرار می گیرد  که از جمله آن می توان به موارد زیر 
اشاره نمود:

• میزان اختیار فرد در برابر اعضای خود و اهداء آن به دیگران چه مقدار است
• مسائل اخاقی مرتبط با مرگ مغزی )بعنوان یکی از منابع تامین بافت پیوندی(

• اخذ رضایت از دهنده 
• نحوه انتخاب فرد گیرنده و اولویت بندی آن 

• حقوق مادی و معنوی فرد دهنده و تامین سامت وی 
• کمبود عضو و بافت پیوندی و راه های اخاقی حل این معضل
• ارتباط مالی فرد دهنده و گیرنده و راه های قانونی کنترل آن

مسائل اخالقی مربوط به پیوند از فرد زنده و جسد:

در هرگونه تصمیم گیری اخالقی توجه به چهار اصل ضروری است:
1- احترام به اختیار فردی)اتونومی(

2- سودمندی
3- ضرر نرساندن 

4- عدالت 
بــر ایــن اســاس در مــوارد انجــام پیونــد عضــو یــا بافــت بایســتی اوال بــه فــرد دهنــده 
و گیرنــده اطاعــات الزم و کافــی داده شــده و عــوارض و خطــرات ناشــی از پیونــد را 
بــه طرفیــن توضیــح دهنــد و پــس از تصمیــم گیــری طرفیــن، بــرای انتخــاب آنــان 
احتــرام قائــل شــوند و ســعی نکننــد بــا توضیحــات اغــزاق آمیــز و زیر فشــار گذاشــتن 
آنــان نتیجــه دلخــواه را بــه دســت آورنــد )اتونومــی( و ثانیــا بایســتی نفــع و ضــرر وارده 
بــه طرفیــن را ســنجیده و درنهایــت تصمیــم را اتخــاذ نماینــد کــه بیشــترین ســود و 

کمتریــن زیــان را بــه طرفیــن بــه همــراه داشــته باشــد.
      در مــوارد پیونــد عضــو از جســد بــه نظــر مــی رســد علمــای اســام بــا دیــد مثبت 
تــری )نســبت بــه پیونــد از فــرد زنــده ( برخــورد نمــوه انــد ولــی آن را منــوط بــه اخــذ 
رضایــت )رضایــت قبلــی متوفــی، رضایــت فــرض شــده، پرســش از بســتگان متوفی در 

خصــوص برداشــت عضــو جهــت پیونــد( دانســته اند.

مسائل اخالقی مرتبط با مرگ مغزی:

ــز  ــر فعالیــت مغ ــای از دســت رفتــن کامــل و برگشــت ناپذی ــه معن مــرگ مغــزی ب
ــی  ــت یاب ــع دس ــرگ در واق ــد از م ــف جدی ــن تعری ــت. ای ــز اس ــاقه مغ ــه س از جمل
ــد همــواره نمــوده و در واقــع  ــرای عمــل پیون ــر و بیشــتری را ب ــه اعضــای ســالم ت ب
بســیاری از مشــکات تامیــن عضــو را کاهــش داده اســت. نکتــه در اینجاســت کــه آیــا 
تســت هــای تشــخیصی جهــت مــرگ مغــزی همــواره و در کلیــه مراکــز مطابــق بــا 
اســتانداردهای موجــود و بــا در نظــر گرفتــن شــرایط اســتاندارد انجــام مــی گــردد؟ آیا 

بــه نحــوی رضایــت جهــت برداشــت عضــو پیونــدی اخــذ  گردیــده اســت؟

قوانین مربوط به پیوند :
ــددی  ــی متع ــن حقوق ــر قوانی ــای اخی ــال ه ــت در س ــد و باف در خصــوص پیون
تنظیــم گردیــده اســت کــه ایــن  قوانیــن بــا وجــود داشــتن مشــترکاتی دارای 
تفــاوت هایــی نیــز بــا یکدیگــر هســتند بــر ایــن اســاس ایــن نظــام هــا را در ســه 

دســته مهــم جــای مــی دهنــد:

ــا دارای  ــات اخــذ شــده و ی ــگام حی ــرد در هن ــت ف ــه : رضای ــت آگاهان رضای
کارت اهــدای عضــو اســت یــا تمایــل خــود را بــه هــر نحــو دیگــری اعــام نمــوده 

اســت.
درخواســت الزامــی : در ایــن نــوع رضایــت کادر درمانــی موظفنــد از بیمــار 
یــا بســتگان یــا وارث وی در خصــوص تمایــل بــه اهــداء عضــو پرســش نماینــد.

به طور کلی در تمامی قوانین برخی اصول رعایت می گردند از جمله آنکه : 
•  مرگ توسط پزشکان غیر وابسته به تیم پیوند تایید شود.

• قانون حق امتناع از اهدای عضو پس از مرگ را برای افراد محفوظ می دارد.
• خانواده و بستگان متوفی برای جلوگیری از برداشت عضو از جسد حق قانونی 

دارند.
 

در مــورد دهنــدگان زنــده نیــز کشــور هــای مختلــف قوانیــن متفاوتــی دارنــد ولــی در ایــن 
زمینــه مشــترکاتی نیــز وجــود دارد کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:

معمــوال محدودیــت هایــی بــرای اهــداء عضــو داوطلبانــه وجــود دارد بــه عنــوان مثــال در 
کشــور هــای غربــی اهــدای عضــو بایســتی در درجــه اول از ســوی خویشــاوندان و در مرحلــه 
بعــد از ســوی غیــر خویشــاوندای نظیــر همســر اجــازه داده شــود، همچیــن در جوامعــی کــه 
امــکان ایجــاد ســوء اســتفاده وجــود دارد، ممنوعیــت هاییــی قائــل شــده انــد. برای مثــال در 
کشــور هنــد کــه خریــد و فــروش عضــو، مشــکات اخاقــی فراوانــی را ایجــاد نمــوده اســت 
قانــون مبنــی برممنوعیــت خریــد و فــروش اعضــای پیونــدی تصویب شــده اســت. بــه عاوه 
در اکثــر جوامــع، قوانیــن، جبــران هزینــه هــای ناشــی از اهــدای عضــو را تضمین مــی نماید 
کــه حتــی در برخــی کشــورها شــامل غیبــت از کار در زمــان بعــد از عمــل نیــز مــی شــود 

اخــذ رضایــت نیــز در تمامــی کشــور هــا در چارچــوب قوانیــن صــورت مــی پذیــرد.

قوانین پیوند در ایران :

جهــت تبییــن جنبــه هــای شــرعی و قانونــی پیونــد اعضــاء در ایــران شــورای عالــی پیونــد 
اعضــاء تشــکیل شــده اســت. الیحــه پیوند اعضــاء و مــرگ مغــزی در ســال 1378 در مجلس 

شــورای اســامی مطــرح گردیــد و بــه تصویــب رســید.
     از دیــدگاه فقهــی در کشــور مــا در بیــن فقهــا و مجتهدیــن معاصر برخی مراجــع از جمله 
ــد.  ــد اعضــاء داده ان ــر جــواز پیون ــوا ب ــه ای فت ــه خامن ــت ال حضــرت امام خمینــی)ره( و آی
تصویــب قانــون پیوند اعضــاء نیــز بــر مبنــای همین احــکام فقهی امــکان پذیــر گردیده اســت.

) برگرفته شده از کتاب اخاق پزشکی نوین (


