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مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان گفت: 
»سال 99 با شاخص اهدای عضو 14.3، رتبه 
نخست آسیا را داشتیم که این آمار با شیوع 
کرونا افت شدید پیدا کرده و تا شاخص 7 

نیز رسیده است.«
به گزارش سپید، کتایون نجفی زاده در گفت وگو 
با سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه نخستین 
پیوند قلب و کبد ایران در حالی در سال 137۲ 
بیماران  از  اهدای عضو  قانون  انجام شد که 
مرگ مغزی سال 1379 در مجلس تصویب 
شد، اظهار کرد: »اهدای عضو از بیماران مرگ 
مغزی دستاورد انقالب اسالمی است که به دنبال 
فتوای حضرت امام )ره( و آیت اهلل خامنه ای 
)مدظله العالی( آغاز و همین امر منجر شد که 
بیشتر  که  خود  همسایه  کشورهای  از  ایران 
آن ها مسلمان نیز هستند، جلوتر باشد و رتبه 
اول آسیا را در زمینه اهدا عضو بیماران مرگ 

مغزی کسب کند.«
وی افزود: »سال 99 با شاخص اهدای عضو 
14.3رتبه نخست آسیا را داشتیم که این آمار با 
شیوع کرونا افت شدید پیدا کرده و تا شاخص 
7 رسید، البته در سال گذشته دوباره به رتبه 
1۰ رسیدیم که این میزان کم است و همچنان 

باید افزایش پیدا کند.«
وی در پاسخ به این سوال که شائبه هایی در 
خصوص اهدای عضو از افراد مبتال به کرونا 
شنیده می شود، اذعان کرد: »افراد شایعه ساز 
همواره تب و تاب در جامعه ایجاد می کنند 
که اهدای عضو از افراد مبتال به کرونا یکی 
از این موارد است در حالی که کار تیم های 
پیوند در این دو سال سخت تر شد و به هیچ 
عنوان از افراد مبتال به کووید19 اهدای عضو 
بیماری های  این فوق تخصص  نشد.«  انجام 
ریوی در خصوص اهدای عضو از افراد دارای 
دارای  »افراد  کرد:  بیان  زمینه ای  بیماری های 

بیماری های زمینه ای نظیر دیابت، فشار خون یا 
حتی سرطان های خاص نیز می توانند اهداکننده 
عضو باشند و نکته قابل توجه این است که 
تشخیص اعضای قابل اهداء از یک بیمار مرگ 

مغزی، برعهده متخصصان تیم اهدا است.«
نجفی زاده در خصوص سن اهدای عضو گفت: 
»مطلوب ترین شرایط اهدا برای قلب و ریه، 
در  نیز  باالتر  در سنین  اما  است  ۵۵ سالگی 
صورت نیاز، قلب و ریه اهدا می شود. کبد و 
کلیه می توانند تا سن 79 سالگی اهدا شوند و 
این موضوع بسته به کیفیت ارگان ها متفاوت 
است؛ تاکنون فرد 79 ساله در ایران کبد و فرد 
1۰3 ساله در جهان قرنیه اهدا کرده است، طبق 
مطالعات انجام شده در برخی پیوندها نظیر 

پیوند قلب، در صورت متفاوت بودن جنسیت 
گیرنده و اهداکننده، احتمال کاهش اندکی از 
کیفیت پیوند وجود دارد اما این کاهش به قدری 
ناچیز است که بهتر است در نظر گرفته نشود.«
وی در پاسخ به این سوال که رضایت خانواده 
فردی که دچار مرگ مغزی شده است تا چه 
اندازه در اهدای عضو موثر است، اظهار کرد: 
»بیمار مرگ مغزی با دستگاه تنفس می کند و 
ضربان قلب دارد، خانواده گاهی فکر می کند که 
فرد زنده است و در صورت نداشتن رضایت 
خانواده، تأثیری منفی بر جامعه ایجاد می شود 
لذا نه تنها در ایران بلکه در بیشتر کشورهای 
جهان مانند اسپانیا که رتبه اول اهدای عضو 
از بیمار مرگ مغزی دارد؛ درصورتی که فرد 

دارای کارت اهدای عضو یا حتی وصیت نامه 
رسمی باشد اما خانواده مخالفت کنند، اهدای 

عضو انجام نمی شود.«
در  ایرانیان  عضو  اهدای  انجمن  مدیرعامل 
خصوص کارت اهدای عضو خاطرنشان کرد: 
»کارت جنبه فرهنگ سازی دارد و دریافت آن 
با ارسال کد ملی به 343۲ و مراجعه به سایت 
ehdacenter.ir امکان پذیر است، همچنین 
افراد می توانند در قالب یک ویدئو خواسته قلبی 
خود را در سامانه اهدای عضو ثبت کنند. همچنین 
طرح خانواده اهدای عضو نیز در دستور کار 
قرار داشته که در آینده اجرا می شود و افراد 
می توانند به صورت خانوادگی کارت اهدای 

عضو داشته باشند.«

آمار اهدای عضو با شیوع کرونا افت شدید پیدا کرده است
بههیچعنوانازافرادمبتالبهکووید19اهدایعضوانجامنمیشود

شماره ۲۰۵7 ۲88 مهر 14۰۰

بنابر اعالم وزارت بهداشت، از روز یک شنبه تا دوشنبه 
۲۶8 بیمار جدید کووید19 در کشور شناسایی شدند 
و متاسفانه هفت نفر نیز به دلیل این بیماری جان خود 

را از دست دادند.
به گزارش سپید، از روز یک شنبه تا دوشنبه ۲ خردادماه 
14۰1 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۶8 
بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی و 

۶8 نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید19 در کشور به 7 میلیون و ۲3۰ 

هزار و 3۲1 نفر رسید.
متاسفانه 7 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 

و مجموع جان باختگان این بیماری به 141 هزار و 
۲81 نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون 7 میلیون 3۵ هزار و 798 نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.

۶49 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۲ میلیون و 31 هزار و 78۵ آزمایش تشخیص 
کووید19 در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۰ شهرستان 
در وضعیت نارنجی، ۲۵۵ شهرستان در وضعیت زرد و 

193 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

تا کنون ۶4 میلیون و 494 هزار و 84۲ نفر 
دوز اول، ۵7 میلیون و 79۰ هزار و 8۶۵ نفر 
دوز دوم و ۲7 میلیون و 444 هزار و 44 
نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا را در کشور 

تزریق کرده اند.
بر این اساس مجموع واکسن های تزریق 
شده در کشور به 149 میلیون و 7۲9 هزار 

و 7۵1 دوز رسید.
همچنین از روز یک شنبه تا دوشنبه 3۰ هزار 
و 7۵۶ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق 

شده است.

۷ فوتی و شناسایی ۲۶۸ بیمار جدید کرونا در کشور


