
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی جهرم

واحدفراهم آوري اعضا پیوندي

پروتکل شناسایی ، نگهداري واهدا عضو بیمارمرگ مغزي 

به واحدپیونداعضااطالع رسانی مرگ مغزي بیمار توسط متخصص مربوطه و پرسنل بخش .1

ودریافت علت منجربه مرگ مغزي وموارد مراقبتی بیمارصحبت با پزشکپرسنل واحد پیوند و بررسی بیمار،حضور .2

ه و شروع مراقبت الزم طبق پروتکل نگهداشت داري بهتر و ارائه مراقبت هاي ویژجهت نگهICUانتقال بیماربه بخش .3

بیماران مرگ مغزي

اعالم مرك مغزي بیمار توسط متخصص به خانواده بیمار.4

داشتن این موضوع که آیا بیمار مربوطه کیس مناسب پیوند می باشد یا انجام تست هاي تشخیصی و آزمایشگاهی براي.5

خیر 

ظر اعالم به واحد پیوند شیراز و ارائه جواب آزمایشات و هیستوري کامل بیمارپیوندي براي ایجاد آمادگی الزم و اعالم ن.6

خصوص تائید یا رد استفاده از اعضا متوفیز در واحد پیوند شیرا

پیوند شیراز اقدام اولیه جهت ایجاد بستر الزم در خانواده بیمار در خصوص پذیرش مرگ مغزي درصورت تائید واحد .7

ساعت که از مرگ مغزي گذشته باشد 24بیمارشان و زمینه سازي جهت اخذ رضایت بعد از 

و سپس اطالع به متخصصین مربوطه  جهت واحدپیونداي تشخیصی جهت تائید مرگ مغزي توسط پرسنل انجام تسته.8

تائیدیه نهایی

در بیمارستان یا گاها در حضور پرسنل واحد پیوند جهت اعالم قطعی مرگ مغزي و اخذ رضایت از وراث قانونی متوفی.9

منزل متوفی

واحد پیوند شیرازبه اعالم اخذ رضایت اهداء عضو .10



ن به واحد پیوند شیراز طبق تقاضاي انهاارسال نمونه خو.11

جهرم بھ برداشت عضو توسط واحد پیوند شیراز اعالم جراحان برداشت عضو و ساعت.12

برداشت عضوامادگی اتاق عمل جهت.13

انتقال بیمار به اتاق عمل با حضور پرسنل  واحد پیوند جهرم به اتاق عمل جهت برداشت عضو.14

برداشت عضو توسط جراحان اعزامی با همکاري پرسنل اتاق عمل و پرسنل واحد پیوند.15

سردخانه تقال جسد مرحوم به واحد ان.16

دریافت جوازدفن مرحوم ازپزشک قانونی توسط واحدپیوند.17

به زادگاهش توسط امبوالنس بیمارستان مرحوم انتقال  .18

پیوند در مراسم  ترحیم و تدفین شرکت پرسنل واحد.19

هت خانواده مرحومجگل ، بنر تسلیت ، لوح تقدیر ،سنگ قبرهتهی.20

مرکز صدا و سیماي فارس ، به دریافت اسامی گیرندگان عضو واطالع رسانی به روابط عمومی دانشگاه جهت اعالم .21

وهمچنین اطالع رسانی به روابط عمومی بیمارستان پیمانیهروزنامه خبر

پرداخت کلیه هزینه هاي بیمارستانی متوفی .22

بعدي خانواده متوفی به بیمارستان واحد پیوند در ارتباط با مراجعاتاعالم همکاري بیمارستان و.23

برپایی مراسم تقدیر از خانواده متوفی به صورت سالیانه و اهداء هدایا به آنها .24

متخصصین و پرسنل بیمارستان پیمانیه، یارمجدانه ریاست ، مدیریت سهمکاري ب.25

داخت تهیه وارسال لیست هزینه به معاونت درمان جهت پر.26

باتشکراز همه عزیزانی که مارا دراین امر خداپسندانه یاري می نمایند.




