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 5333بررسی شیوع اهدای عضو در بیماران مرگ مغزی بستری در بخش مراقبت ویژه سال 

 1، مجید حسن زاده 1عباس قدرتی تربتی

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ،تربت حیدریه ،ایران-1

گ مغزی بیمار فعالیت های قشر :ضربه مغزی یکی از عوامل شایع ترین دایل منجر به مرگ در حوادث می باشد.در مرمقدمه
و ساقه مغز خود را از دست داده و احتمال بازگشت وجود ندارد.تعداد پیوند اعضا د رکشور ما بدلیل کمبود اعضای اهدایی قابل 

 پیوند همچنین برخی باور ها ی نادرست، امار اهدای عضو در کشور ما بسیار پایین تر از اروپا و امریکا می باشد.

بیمار مرگ مغزی بستری شده در بخش مراقبت ویژه مغز و اعصاب  1۰این تحقیق از نوع توصیفی مقطعی بر روی  : روش کار
انجام گرفت. در پایان اطاعات با استفاده از نرم   1۹۳۹بیمارستان نهم دی تربت حیدریه که طی فروردین تا اسفند ماه سال 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  spssافزار 

، سن   %۴2/0۴سال  2۲تا  2سال بود. افراد سن  0۴سال و بیشترین سن  2کمترین سن  2۹/2۲: متوسط سن افراد  ه هایافت
بود که از   GCS = 4( %۰6/11و ) GCS = 3( %2۹/۴۴بود. میزان )  %۰6/11 0۲و سن باای  %۲1/2۳سال  0۲تا  2۲بین 

 %۴۴/0هیسترکتومی و  %۴۴/0سکته مغزی هموراژیک ،  %۰6/11،  ترومای مغزی %۰6/11مولتی تروما ،  %۰۲/6۲این تعداد 
 منجر به اهدای عضو گردیدند.  %۰6/11پریتونیت بودند که از این میان 

: بر اساس یافته های این پژوهش با توجه به اینکه در بیماران مرگ مغزی احتمال بازگشت وجود ندارد،  نتیجه گیری
ه اهدای عضو، باید با آموزش و فرهنگ سازی بیش از پیش باعث از بین رفتن باورهای همچنین نیاز مبرم دیگر بیماران ب

 نادرست افراد جامعه نسبت به اهدای عضو گردید.

 : اهدای عضو، بیماران مرگ مغزی، بخش مراقبت ویژه کلمات کلیدی
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