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  سخني با همكاران

  

  * ايرج فاضل دكتر

 ءاكي در محافل پزشكي مطرح شد حاكي از آن كه مرد جواني زماني كوتاه پس از عمل جراحي كه براي اهدانرددچندي پيش خبر 
ـ ايـن  . بدليل خونريزي شديد و غيرقابل كنترل جان خود را از دست داده است ،شده بودانجام  وكليه بر روي ا دايـره  ر گرچـه وارد  خب

پزشـكي   و جامعـه هاي علمي حرفه است  هاي عمومي نشد، ولي تكان دهنده و در خور تأمل و واكاوي و قطعاً قابل طرح در رسانه رسانه
  .تفاوت از كنار آن بگذرد نبايد بي

بيمـاري كـه    اي نيست و با توجه به عوامل بسيار از جمله حال عمومي و وخامـت  گرچه مرگ بيمار پس از عمل جراحي مسأله تازه
اي و سن بيمـار و عوامـل خطـر متعـدد      هاي مختلف زمينه گيرد، وسعت عمل جراحي، وجود بيماري بخاطر آن عمل جراحي صورت مي

هاي  ولي داستان مرگ اين جوان با همه اين مرگ ،اي گريزناپذير است و با درصد اندكي در اعمال جراحي مختلف پذيرفتني است واقعه
كند و به منظور رهايي از   زيرا در تمام موارد پيش گفته افراد به دليل خطر مرضي كه زندگي آنها را تهديد مي .رددا فاحشديگر تفاوت 

بسـيار بـاالتر از   گيرد كه خطر وضع موجود براي بيمـار   گيرند و جراح هنگامي تصميم به عمل مي خطر آن مورد عمل جراحي قرار مي
ي ناشـي از عمـل   لتماحفرد خطر او سالمت ن استدالل از يك موازنه مطلوب به نفع تندرستي بنابراي .ناشي از عمل جراحي باشد خطر

  .شود جراحي پذيرفتني مي
اي در كـار   موازنهچنين   دريافت مبلغ اندكي حاضر شده است از يك كليه خود بگذرد، واژگون بختي كه در قبالجوان اما در مورد 

در اين مورد . دگي او قبل از چنين عملي وجود نداشته است تا به خاطر رفع آن عمل شودنيست و هيچگونه تهديدي براي سالمت و زن
و اطمينان از سالمت كامل فرد شرط اصلي براي پـذيرش او بـه   (برخالف تمام موازين پزشكي فردي كه از سالمت كامل برخوردار است 

گيرد، به خاطر داشته باشيم  ودي فرد ديگري مورد عمل قرار مينه براي تأمين سالمت خود، بلكه با هدف بهب) استدهنده كليه عنوان 
به برادر دوقلوي مشـابه او پيونـد   كه كليه يك برادر  1945در سال  Murrayكه پس از انجام اولين پيوند كليه موفق در آمريكا توسط 

زيرا  .چند دهه ادامه دارده هنوز هم پس از اي شروع شد ك هاي تكان دهنده شد، با وجود رابطه فاميلي بسيار نزديك، سر و صدا و بحث
پزشكي داشته باشد، به خاطر تأمين سالمت ديگري در معرض خطـر عمـل    تا آن زمان هرگز سابقه نداشت فردي را بدون آنكه مشكل

مترادف با زيـر  برادر اهداكننده  رويجراحي قرار داده باشند و بسياري از متفكرين معتقد بودند انجام چنين عمل جراحي غيرضروري 
هاي انساني تـا   هاي منطقي و جنبه اين بحث به دليل پايه. شود اي جراح محسوب مي پزشكي و تعهدات حرفه قخالاپا گذاشتن موازين 

همين امروز به اشكال مختلف در ادبيات اخالق پزشكي جهان ادامه دارد و گرچه با گذشت زمان دهندگان فاميلي بـه دليـل قرابـت و    
ن هم با انگيزه مـادي  آولي مقوله دهنده زنده غيرفاميل  ،اند پذيرفته شدهمختلف نزديكي عاطفي و اهداف انساني به تدريج در جوامع 

  .شود مردود و امري خالف اخالق پزشكي محسوب مي ،ستندهكه درگير انجام پيوند اعضاء  كشورهاييدر اكثريت قريب به اتفاق 
يژه پيوند كليه كه نقش قابل سـتايش و بـه يـاد    به وهاي جراحي پيوند مملكت ما  رسد هنگام آن فرا رسيده است كه تيم بنظر مي

عبرت انگيز اخيـر و مـوارد احتمـالي مشـابهي كـه      اند با توجه به مورد   ماندني در بسط و گسترش اين شيوه پيش رفته درماني داشته
يـا بـه عنـوان يـك امـر      فاميل را مانند همه جوامع پيشرفته دن غير زندهدهندگان  عضاءاستفاده از ا ،شود نميمتأسفانه هرگز گزارش 
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ترين راه، سعي و اهتمـام   دار تلقي كنند كه از نظر موازين اخالق پزشكي جاي حرف و بحث بسيار دارد و به جاي استفاده از آسان شبهه
زنـده  جمعي را در راه بسط و توسعه هرچه بيشتر استفاده از اعضاء قربانيان مرگ مغزي بكار برند و حتي المقدور از پذيرفتن دهندگان 

  .خودداري كنند ،گذارند ميغيرفاميل كه تقريباً همگي به دليل تنگدستي و بينوائي پا در اين راه پرمخاطره 
مختلف آمار و ارقام مرگ و مير ناشـي از تصـادفات بسـيار     ه دالئلدر حاليكه سوگوارانه به اين واقعيت آگاهيم كه در مملكت ما ب

ي روح شـاد به مردم آگاهي دهيم تا چنانچه عزيزي را از دست دادند به خاطر  ،و مذهبي جامعهبا تكيه بر عواطف غني انساني . باالست
او و رضايت خداوند اجازه دهند تا اعضاء گرانبهاي عزيز از دست رفته به جاي متالشي شدن و از بين رفتن با طراوت و شـادابي هرچـه   

ه كار خود ادامه دهند و آنان را از مرگ رهايي بخشند و به دامان جامعه و دردمند و دست از زندگي شسته بتر در پيكر چند بيمار  تمام
  .شان برگردانند تا دعاي خير آنان بهترين ره توشه سفر آن عزيزان به ديار باقي باشد دهاخانو

ـ بديهي است اعتقاد و عزم و اراده راسخ مسئولين بهداشت و درمان مملكت و اهتمام جدي در تقويـت   از اعضـاء  بكه اسـتفاده  ش
  .زم شرط اصلي دسترسي به اين هدف انساني استهاي مالي ال و حمايت مغزي قربانيان مرگ


