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ماده واحده  .بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضاء ،پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت ،،ررمتاو و ومتوزز پزشت ی،
ّ
ُ
میتوانند از اعضای سالم بیماراو فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی وناو بر طبق نظر کارشناساو خبره مسلم باشتد ،بته شتر
ّ
وصی ،بیمار یا موافق ،ولی می ،جه ،پیوند به بیمارانی که ارامه حیاتشاو به پیوند عضو یا اعضای فتو بستت ی رارر استتهاره
نمایند.
تبصره  - ۱تشخیص مرگ مغزی توسط کارشناساو خبره رر بیمارستتانهای مجهتز رانشت ایهای رولتتی صتورت میگیترر .ایت
کارشناساو با ح م وزیر بهداش ،،ررماو و وموزز پزش ی به مدت چهار سال منصوب میشوند.
تبصره  - ۲اعضای تیمیای تشخیص مرگ مغزی نبایستی عضوی ،تیمیای پیوند کننده را راشته باشند.
تبصره  - ۳پزش او عضو تیم از جه ،جراحات وارره بر می ،مشمول ریه نخوایند گررید.
ویی نامه اجرائی ای قانوو به وسیله وزارت بهداش ،،ررماو و وموزز پزش ی و نماینده قوه قضائیه با یماین ی ستازماو نظتا
پزش ی جمهوری اسالمی ایراو و بنیار امور بیماریهای خاص ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ ای قتانوو تهیته و بته تصتویب ییت ت
وزیراو خواید رسید.
قانوو فو مشتمل بر ماره واحده و سه تبصره رر جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یهدیم فرورری ماه ی هزار و سیصد و یهتار و
نه مجلس شورای اسالمی تصویب و ت ییدیه شورای ن هباو رر مهل ،مقترر رر اصتل نتور و چهتار  )۹۴قتانوو اساستی واصتل
ن رریده اس.،
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ماده  .۱مرگ مغزی عبارت اس ،از قطع غیر قابل برگش ،کلیه فعالیتهای مغزی کورتی ال قشر مغز) ،ستاب کورتی تال هیته
زیر قشر مغز ) و ساقه مغزی به طور کامل.
تبصره  .شرایط احراز مرگ مغزی و ضوابط و معیاریای وو توسط وزیتر بهداشت ،،ررمتاو و ومتوزز پزشت ی طتی رستتورالعملی
ررچارچوب ای ویی نامه تعیی و ابالغ خواید شد.
ماده  .۲تشخیص و ت یید مرگ مغزی بر اساس ضوابط ای ویی نامه توسط چهار پزشک متش ل از یتک متخصتص نورولتو ی،
یک متخصص جراحی مغز و اعصاب ،یک متخصص راخلی و یک متخصص بیهوشی صورت میگیرر.
تبصره  . ۱متخصصاو فتو الترکر رر یتر یتک از رانشت ایهای علتو پزشت ی و ختدمات بهداشتتی ررمتانی استتانها کته رارای
بیمارستانهای مجهز باشند ،توسط وزیر بهداش ،،ررماو و وموزز پزش ی انتخاب و اح ا وناو بترای متدت چهتار ستال صتارر
خواید شد.
تبصره  . ۲یر کدا از پزش او صدرالرکر ای ماره جداگانه بیمار را معاینه نموره ،برگه مخصوص ای امر را ت میل ،امضتا و مهتر
مینمایند و رر صورت اتها ورا ،مرگ مغزی بیمار مسلم خواید بور.
تبصره  .۳ت یید پزشک قانونی رر حیطه وظایف و مسؤولیتهای مربو  ،ررزیر برگه مخصوص  .یارشده رر تبصره  )۲فو ضروری
اس.،
تبصره  . ۴برگه تعیی و ت یید مرگ مغزی توسط وزارت بهداش ،،ررماو و وموزز پزش ی تهیه و رر اختیار مراکز تشخیص رینده
مرگ مغزی قرار خواید گرف.،
تبصره  . ۵تشخیص قطعی مرگ مغزی باید رر بیمارستانهای مجهز رانش ایی رولتی انجا شور.
ماده  .۳اعضای تیمهای تشخیص و ت یید مرگ مغزی نباید عضو تیمیای پیوندکننده باشند.
ماده  . ۴کلیه بیمارستانهای کشور موظهند موارر وقوع مرگ مغزی را به مرکزمدیری ،پیوند و بیماریهای خاص وزارت بهداشت،،
ررماو و وموزز پزش ی گزارز ریند تا مراتب توسط تیم تشخیص رینده مرگ مغزی ت یید گررر.
ماده  . ۵پس از مشخص شدو مرگ مغزی ،مراحل بعدی ررصورت وصی ،بیمار یا موافق ،ولی می ،انجا خواید شد.
ماده  .۶وصی ،بیمار ررچارچوب قوانی مربو میتواند به روصورت کتبی یا شتهایی باشتد و بتا اعتال کتبتی یتک نهتر از وراث
قانونی قابل احراز اس .،رر حالتی که اصل وصیتنامه رر رسترس نباشد ،از وراث قانونی که وصی ،نتامبرره را مبنتی بتر اعطتای
عضو محرز بدانند ،طبق برگه تهیه شده ازسوی وزارت بهداش ،،ررماو و وموزز پزش ی ،باید صورتجلسه تنظیم و توستط افترار
مطلع امضا شور .
ماده  . ۷ولی می ،یماو وراث کبیر قانونی میباشند که میتوانند رضای ،خور را مبنی بر پیوند اعضا اعال نمایند .رضای ،کلیه
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وراث یارشده هز اس. ،
تبصره  . ۱موافق ،ولی می ،باید کتبی صورت گیرر ورر پرونده ضبط شور.
تبصره  . ۲احراز ولی می ،باید براساس مدارک مثبته باشد.
ماده  . ۸ایجار یماین یهای هز رر اجرای ای ویی نامه ،به عهده مرکز مدیری ،پیوند وبیمتارییتای ختاص وزارت بهداشت،،
ررماو و وموزز پزش ی میباشد.
تبصره  .انتخاب گیرندگاو و اولوی ،بندی وناو جه ،انجا پیوند ،طبق برنامه تنظیمیوتوسط مرکز فو الرکر انجا خواید شد.
ماده  . ۹وزارت بهداش ،،ررماو و وموزز پزش ی برای ت می یزینهیای مترتب بر امر پیوند اعضا ،یزینتهیای ، ICUانتقتال
متوفی ،تهیه و انتقال عضو و انجا عمل پیوند) و یمچنی انجا امور فرین ی ،پیشنهارات هز را به ستازماو متدیری ،و برنامته
ریزی کشور اعال و سازماو مرکور نیز اعتبارات هز را رریرسال تح ،عنواو رریهی خاص ررقانوو بورجه کل کشور پیشبینتی
مینماید.
ماده  . ۱۰وزارت بهداش ،،ررماو و وموزز پزش ی رر چارچوب قانوو مربتو و ایت ویی نامته ،ستایر رستتورالعملیتای هز را
صارر و به مباری ذی ربط ابالغ خواید نمور.

محمدرضا عارف  -معاوو اول رییس جمهور

→برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید ←

