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|| የአእምሮ  መሞት  (Brain Death)   
ምን  ማለት  እንደሆነ  || 

አንዳንድ  ቤተሰብ  የሰው  አእምሮ  “ሞተ” ማለት  ምን  ማለት  እንደሆነ  ጥያቄ  አላቸው።  ይህ  ጽሁፍ  ሌሎች   ሰዎች  ጠቃሚ  ሆነው  ያገኟቸውን   
ሃሶቦች  በውስጡ  ይይዛል።   ሃኪሞች  በአእሞሮ  መሥራት  አለመስራት  ላይ  ተመስርተው  አንድን  ሰው  ሞቷል  ብለው  እንደሚደመድሙ  
እንዲገባዎት  ልንረዳዎት  እንፈልጋለን  

አእምሮ  ሞተ  (ስራ  አቆመ) ማለት  ምን  ማለት  ነው? (What  is  brain  death?)  
የአእምሮው  መሞት  አንድን  ሰው  ሞተ  ብሎ  ለመናገር  ህጋዊ  ትርጉዋሜ  ይሰጠዋል።  ይህም  
ማለት  ጨርሶ  ወደ  ሁዋላ  የማይመለስና  ያለቀለት  የአእምሮ  (ብሬይን  ስተም  ተብሎ  
የሚታወቀውም  ጭምር) ሁሉንም  ስራ  ማቆም  ነው  ።   
አንድ  ሰው  አእምሮው  ሞተ  ማለት  የደረሰባቸው  አደጋ   ወይም  በሽታ  በጣም  ከፍተኛ  ነው  
ማለትና  ጨርሶ  ተመልሶ  የማይድን  ነው  ማለት  ነው።  በዚህ  ደረጃ  ራሳቸውን  ችለው  መተንፈስ  
አይችሉም  ማለት  ነው።  መተንፈስ  የሚችሉት  ቨንቲሌተር  በሚባል  መሳርያ  ነው።  ግራ  
የሚያጋባ  ነገር  ሊሆን  ይችላል   ምክንያቱም  ልብ  ደግሞ  መምታቱን  አላቀመም።  ስናያቸው  
የተኙ  መስለው  ሊታዩ  ይችላሉ።ልብ  መምታቱን  የማያቓርጥበት  ምክንያት  መሳሪያው  አየር  
በሳንባው  ውስጥ  ስለሚያመላልስ  ነው።  
ለቤተሰብ  ሬሳውን  መመልከት  ከባድ  ሊሆን  ይችላል።  ተኝተው  ነው  ብለው  ራሳቸውን  ለማሳመን  
ይመርጡ  ይሆናል  ።  ግን  መሳርያው  (ቨንቲሌሽን) ሲጠፋ  ትንፋሽ  ይቆማል።   ከዚህ  በሁዋላ  የልብ  
ምትም  ወዲያው  ይቆማል።  

አንድ  ሰው አእም ሮው  መሞቱን  ሃኪሞች የሚ ያረጋግጡት  እንዴት  ነው?  
ሃኪሞች  የአንድ  ሰው  ጭንቅላት  ክፉኛ  መጎዳቱን  የሚገመግሙበት  አንዱ  መንገድ  የጭንቅላቱን  
የመስራት  ችሎታ  በመፈተን  ነው።  ቀላል  ትዕዛዞችን  መከተል  መቻሉን፤  እጁን  ወይም  እግሩንን  
በማንቀሳቀስ  ይገመግማሉ።  እንዲሁም  መሰረታዊ  አእምሮ  የሚቆጣጠራቸውን  እንደ  ዐይን  
ማርገብገብ፣  ቕቅ  ማለት፤  መሳልና  አይኖቹ  መብራት  ሲያዩ  የሚያደርጉት የመ ልስ  እንቅስቃሴ  
ይገመግማሉ።   
የሚከተሉት  ሁኔታዎች  ሁሉም  ሲኖሩ  ሃኪሞች  አንድ  ሰው  አእምሮው  ሞቷል  ብለው  ይደመድማሉ፥  

• አእምሮ ላይ የደረሰው አደጋ የማይድን ሲሆን 

• አዕምሮ ምንም አይነት ተግባሩን ለማከናወኑ ማስረጃ የሌለ ከሆነ (የብሬይን ስተም) ተግባርን ጨምሮ 

• የሰውነት ሙቀት መውረድ የድረግ (መድሃኒት)ጉዳይ እዚህ ውስጥ የሌለ ከሆነ 

የሚጠበቀው  ምንድነው  (What to  Expect)  
አንድን  ሰው  አእምሮው  ምቷል  ብሎ  ለመወስን በህ ክምናው  ላይ  ተጨማሪ  የህግ  ተደራሽነት  ቦታ  አለው።  ሁለት  የተለያዩ  ሃኪሞች  ሁለት  
በተለያሁ  ጊዜያት  መርመረው  መስማማት  ይኖርባቸዋል።  እነዚህ  ሀኪሞች  የአእምሮን  መሞት  ለማረጋገጥ  ልዩ  ስልጠናና  እውቀት  ያላቸው  መሆን  
አለባቸው።  
ሃኪሞቹ  ህጉ  የሚጠይቀውን  ሁሉ  አስፈላጊ  የህክምና  ምርመራዎችን  ያደርጋሉ።አንድ  ሰው  አእምሮ  ሞቷል  ብሎ  ለመወሰን  ሁለቱም  ሃኪሞች  ከዚህ  
በታች  ያሉት  ሁኔታዎች  መኖራቸውን  ማረጋገጥ  አለባቸው:- 

በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ይህች የማብራሪያ 
ጽሁፍ ትጠቅማለች ብለን ተስፋ 
እናደርጋለን። 

https://healthonline.washington.edu
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ይህ ስእል ብሬይን ስተም፣ ሰረቤለምና 
ሰረብረም የሚባሉትን የአእምሮ ክፍሎች 
ያሳያል። ብሬይን ስተም እንደ መተንፈስ፣ 
መዋጥ የልብ ትርታ እና ደም ግፊት ያሉትን
መሰረታዊ የሰውነት ተግባራትን 
ይቆጣጠራል። እንዲሁም እምሮን ከመቅኔ 
( ስፓይናል ኮርድ) ያገናኛል። 
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• ህመም የሚስከትሉ ሁኔታዎች (ሞተር ፈንክሽን) የማያሳምሙት ሆነው ከተገኙ፣ ሃኪሞቹ 
ህመም የሚያስከትሉ (ሞተር ሪስፖንስ) ሙከራዎችን ያደርጋሉ። ለምሳሌ የጉትቻ ማንጠልጠያ 
የጆሮ ክፍል ወይም ትከሻ ላይ ቆንጠጥ ማድረግ፤ (የስፓይናል ኮርድ) መቅኔ ቅጽበታዊ እንቅስቃሴ 
ወይም የጡንቻ መኮማተር ሊኖር ይችላል እነዚህ ግን (ሞተር ሪስፖንስ) ተብለው አይቆጠሩም። 

• የብሬይን ስተም (የታችኛው የአእምሮ ክፍል) ቅጽበታዊ እንቅስቃሴ ከሌለ፣ መብራቱ 
ለሰውየው እንደሚታወቀው ለማረጋገጥ ሃኪሞቹ በሰውየው አይን መብራት ያበራሉ ። 
እንደሚያርገበግብ ለመረዳት አይኑንም ይነኩታል። ቓቅ ሊለው እንደሚችል ለማረጋገጥ ደግሞ 
ውስጥ ጉሮሮውን ይነኩታል። ሌላው ምርመራ ደግሞ የበረዶ ውሃ ጆሮው ውስጥ ጨምሮ 
የአይኑን እንቅስቃሴ መከታተል ነው። 

• በቨንቲሌተር ካልሆነ በቀር ራሱን ችሎ መተንፈስ የማይችል ከሆነ፡- ለአጭር ጊዜ ረስፓራቶሪ 
ቴራፒስቱና ሃኪሙ የካርቦን ዳዮክሳይድ ደም ውስጥ መከማቸት ሰውየውን ለመተንፈስ ይገፋፍው 
እንደሆነ ለማወቅ (ከቨንቲሌተሩ) ከመተንፈሻ እርዳታው ቱቦ ያላቅቃሉ። 

አንዳንድ  ጊዜ  ሌሎች  ምርመራዎችም  አስፈላጊ  ይሆናሉ።  የታማሚው  ዘመድዎ አእም ሮ  ሞቷል  
ተብሎ  የተወሰነው  እዴት እንደ ሆነ  እንዲያብራሩልዎት  ይጠይቁ።  

 
አንድ  ሰው አእም ሮው  ሞቷል  ተብሎ  ከተወሰነ  በሁዋላ  ምን  ይደረጋል?  
አንድ  ሰው  አእምሮው  ከሞተ  ሰውየው  ሞተ  ማለት  ነው።  የአእምሮ  መሞት  ቓሚ  ነው።  ሊመለስ  
አይችልም።  ሊድን  አይችልም።  
አንድ ሰው ሞተ ተብሎ ከተወሰነ በሁዋላ ቨንቲሌተሩ ካልተነቀለ ልቡ ምቱን ሊቀጥል ይችላል። 
አእምሮ ግን ትንፋሽ እንዲቀጥል መልእክት ማስተላለፉን አቁሟል። ካለ ቨንቲሌተሩ ሰውነቱ 
መተንፈስ አይችልም፣ ልብም መምታቷን ወዲያው ታቆማለች። 

በህጉ  መሰረት  አንድ  ሰው  ሞተ  የሚባለው  ሃኪሙ  አእምሮው  ሞቷል  ብሎ  ከወሰነ  በሁዋላ  ነው።  
ሰውየው  የሞተበት  ሰዓት  ቨንቲሌተሩ በተነ ቀለበት  ሰዓት  አይደለም  ።ሃኪሙ  አእምሮ  ሞቷል  ብሎ  
ከወሰነ፣  እንደ  ልብ  ሳንባና  ሌሎች  አካላት  እንዲንቀሳቀሱ  የሚያደርጉትን  መሳሪያዎች  ማላቀቅ  

እንጀምራለን።   
ሟቹ የአካላት ለጋሽ ሆኖ ተመዝግቦ ከሆነ አእምሮው ሞቷል ተብሎ ከተውሰነ በሁዋላም ቨንቲሌተሮቹን ሳይነቃቀሉ እንዲቆዩ እናረጋለን። 
ከአካላት ልገሳ ተቅዋም የሚመጡ ሰራተኞች ሰለአካል ልገሳው ገለጻ ያደጋሉ። እነዚህ ሰራተኞች የሆስፒታሉ ሰራተኞች አይደሉም። 

የአእምሮ መሞት ድምዳሜ ላይ የደረሱት ሃኪሞች የአካል ልገሳ ድርጅት አባል አይደሉም። ሃኪሞቹ የአካል ልገሳ የሚጠባበቁ ታካሚዎች 
የሌላቸው መሆን አለባቸው። 

እኛ  እዚህ  ያለነው  ለመርዳት  ነው  (We  Are  Here  to  Help)  
አእምሮው የሞተን ሰው መሰናበት በጣም አስቸጋሪ ነው። ታማሚው ዘምድዎ ቨንቲሌተሩ ሳንባቸው በኦክስጅን ሞልቶት እያለ ሲነኩዋቸው 
ሰውነታቸው ሞቃት ሊሆን ይችላል የፊታቸውም ቀለም እንዳለ ሊሆን ይችላል። 

ቨንቲሌተሩ ሲላቀቅ እርሶና ሌሎችም ዘመዶች ክፍሉ ውስጥ ልትቆዩ ትችላላችሁ። እባክዎን መቆየት የምትፈልጉ ከሆነ ለነሶቹ ይንገሩ። አብዛኞቹ 
የቤተሰብ ባህልና የጸሎት ስነስርዓት ሊከናወኑ ይችላሉ። ከሆስፒታሉ መንፈሳዊ አጋልግሎት ሰው እንዲገኝልዎት ከፈለጉ ለነርስዎ ይንገሩ። 

አንዳንድ ቤተሰብ አእምሮ ሞቷል እንደተባለ ወደ ቤታቸው ለመሄድ ይወስናሉ። ለቤተስብዎ ምን እደሚስማማ የሚወስኑት እርስዎ ነዎት። እኛ 
ደግሞ ድጋፍ እንሰጥዎታለን። 

እርሶና ቤተሰብዎ ምን እንደምትፈልጉ እባክዎን ለነርሶቹ ይንገሩ። እኛ እዚህ ያለነው ለመርዳት ነው። 

አንዳንድ  ቤተሰቦች  ከዚህ  ቀደም ያቀረ ቡዋቸው  ጥያቄዎች  
ታማሚው  ኮማ  ውስጥ  ወይም  ቨጀቴቲቭ  ስቴት  የሚባለው   ሁኔት  ውስጥ  ሆኖ  ሊሆን  ይችላል?  
አይችልም። (ብሬይን ዴዝ) የአእምሮ መሞት ኮማ ወይም ቨጀቴቲቭ ስቴት አይደለም። ኮማ ውስጥ ያለ ሰው አማሮው ስራውን ይሰራል ። 
ቨጀቴቲቭ ስቴት የሚባለው ደግሞ (ብሬን ስተም) የታችኛው የአንጎል ክፍል መተንፈስ የሚያስችል ስራ ይሰራል። አንዴ አእምሮ ከሞተ ግን 
ሁሉም የአእምሮ ስራ ይቆማል። 

https://healthonline.washington.edu
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ጥያቄ  አለ?  
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የለም። የአእምሮ መሞት ቓሚ ነው። አንድ ሰው አእምሮ ከሞተ በሁዋላ ድኗል ከተባለ መጀመሪያውኑ ሞቷል የተባለ በስህተት ነበር ማለት 

ሌላ  ሊደረግ  የሚችል  ነገር  አለ?  

የአእምሮ መሞት ከመረጋገጡ በፊት በኑዛዜያቸው ያስቀመጡትን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የታማሚው ዘመድዎን ህይወት ለማዳን 
የምንችለውን ሁሉ እንደርጋለን። ከአእምሮ ሞት በሁዋላ ምንም የመዳን እድል የለም። 

የጤና   ኢንሹራንሶች  አእምሮ  ው  ሞቷል  ወደሚለው  ድምዳሜ  ለመገፋፋት  ተጽእኖ  አላቸው?  

የላቸውም። የአእምሮ መሞት ምርመራና ውሳኔ ከእንሹራንስና ከገንዘብ ነክ ነገሮች ተጽእኖ ነጻ ነው።ታካሚው ሲሞት ሞቷል ብሎ በርግጠኝነት 
መመስከር የሃኪሙ ብቻ ሃላፊነት ነው። 

ሃኪሞቹ  ከሃይማኖታችን  ወይም  ከባህላችን  ጋር  የማይስማማውን   ተግባርር  ፈጽሙ  ካሉን  ምን  ማድረግ  እንችላለን?  

ከሃኪምዎ፣ ከነርሶ ከሶሻል ዎርከሮ ከሀይማኖት አባት ይነጋገሩ። ከሆስፒታል ቲሙ ሲነጋገሩ የሀይማኖት አባትዎን ወይም የሚያምኑትን 
ጉዋደኛ/ዘመድ ማምጣት ይችላሉ፤ አንዲሁም ከሆስፒታሉ መንፈሳዊ አጋ 

አገልግሎት ሶዎች ጋር መነጋገር ይቻላል። 

እባክዎን ያለዎትን ጥያቄዎች ሁሉ ይጠይቁ። 

ጥያቄዎችዎ በጣም ጠቃሚዎች ናቸው። 
ጥያቄ ወይም ሌላ የሚያሳስብዎት ነገር 
ካለ ሃኪምዎን ወይም ሌላ የጤና 
እንክብካቤ የሚያቀርብን ሰው ደውለው 
ይጠይቁ። . 

https://healthonline.washington.edu
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