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ستادیاخبار

)۰۷:۲۲-۹۸/۱۱/۲۹(شدهارائهذیصالحمراجعبهآبانجانباختگانآمارپزشکی/قصورافزایش

داد.خبرامسالماهه9درقانونیپزشکییزکرمکمیسیونبهارجاعیپروندههایافزایشازقانونیپزشکیسازمانرئیس

م کمیسیون ساختمان افتتاح مراسم در آرانی مسجدی عباس ایسنا، گزارش قانونییزکربه شهپزشکی در امروز صبح برکه غرب ارجاعیرک آمارهای به شد گزار

م کمیسیون قانونییزکربه درپزشکی گفت: و امسال9پرداخت و22ماهه شامل598هزار پروندهها این که است رسیده نتیجه به کمیسیونها در پرونده

پزشکی، قصور قانونیپروندههای باپزشکی مقایسه در آمار این که است قانونی روانپزشکی سال9و رسیده97ماهه نتیجه به پروندههای تعداد هزار21که

میداد.نشانرارصدیپنجرشدبود،مورد524و

در کرد: اظهار نیز پزشکی قصور آمار به اشاره با امسال9وی تبرعه7349ماهه به منجر که شده ارجاع کمیسیونها به پزشکی قصور پرونده مورد3876مورد

محکومیت در3473و پزشکی قصور پروندههای مجموع که قبل سال با مقایسه در آمار این که است شده و97ماهه9مورد هزار رشد805شش بود، مورد

میدهد.نشانرادرصدی11رشدبودهمورد3128که97سالماهه9بامقایسهدرنیزمحکومیتهامیزانحالعیندرمیدهد.نشانرادرصدیهشت

دیگ بخش در کمیسیونهایرمسجدی اهمیت به خود سخنان از قانونیی گفت:پزشکی و قانونیپرداخت قضاییهپزشکی قوه مهم ابراز و عدالت موضوع

کمک به ابهام موارد در که چرا دارند عهده بر مهمی بسیار نقش نیز کمیسیونها میان این در است. جرایم و حقیقت کشف برای قضایی محاکم پزشکیو

میکنند.بررسیدرستیبهرامواردوآمدهقانونی

ت با سأوی رسیدگی ضرورت بر کمترکید در باید میشود ارجاع کمیسیون به که پروندههایی کرد: اظهار کمیسیون به ارجاعی پروندههای به ممکنریع زمان ین

است.شدهانجامراستاهمیندرنیزکمیسیونجدیدساختمانافتتاحشود.رسیدگیدقتینرباالتو

سوی از آبانماه حوادث باختگان جان شمار اعالم درباره پرسشی به پاسخ در مراسم این حاشیه در همچنین آرانی قانونیمسجدی اینپزشکی اعالم گفت:

کند.اعالمرایرآماچنینکهنیستاینوظیفهاشوداردمشخصیوظایفکهاستتخصصیسازمانیکقانونیپزشکیاست.نبودهماوظایفازمسئله

موضوعات تمام در بلکه موضوع این در فقط نه البته دادهایم. ارائه صالح ذی مراجع به را آمارها نیز مورد این در ما داد: ادامه قانونیوی نتایجپزشکی

میدهد.ارائهذیصالحمراجعبهراخودبررسیهای

است.قانونیپزشکیاختیاردرآبانماهوقایعباختگانجانآمارکهبودکردهاعالمخوداخیریرخبنشستدرجمهوررئیسروحانیحسنایسنا،گزارشبه

پیامانتهای

گر،رکاوکار،24رویدادداغ،خبرشهروند،عصراکونومیست،ایرانآنالین،ایراناقتصادآنالین،جمجامنما،انتخاب،الف،ی،رساالمردماقتصاد،دنیایدیگر:منابع
ایران،عصرفرارو،خراسان،صبح،هفتپویا،اقتصادقدس،ایران،اسکناس،جم،جاماسرار،امروز،تماشاگرانیا،رآملی،آرمانممتازنیوز،نو،سالمجوان،نو،صبح

جیبایرانآنالین،یرساالمردمآنالین،اعتمادخبر،همتی،رفوخبرنیوز،سروشبازتاب،البرز،سبزخوزنیوز،یا،رآبازاراقتصادآنالین،فارس،اکونیوز،صراطپوش،رس
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)۱۱:۵۳-۹۸/۱۱/۲۹(کنفرانسویدئویقرطازقانونیپزشکیپرونده107بررسی

راهاندا گفت: کشور قانونی پزشکی سازمان آزمایشگاهی و پزشکی مدتزمعاون این در و شد انجام پیش ماه سه از کنفرانس ویدئو ویدئو107ی صورت به مختلف استانهای از پرونده
شد.گزارربقانونیپزشکییزکرمکمیسیونهایدرکنفرانس

م کمیسیون ساختمان افتتاح مراسم در امروز صبح مسجدی عباس دکتر پویا؛ خبرنگاران باشگاه حوادث خبرنگار گزارش قانونییزکربه بیانپزشکی با کشور،

مدی امروز مدیراینکه و نیست پایین به باال از دنیا در مدیریت امروز کرد: اظهار ندارد، جایگاهی عمومی همکاریت هم با همه اگر و است افقی داشتهریتها ی

هستیم.مثبتاتفاقاتبروزشاهدباشند،

سازمان قانونیرئیس همکاپزشکی مقابل در البته افزود: کارکشور "اهمال بحث جمعی، بگذری موضوعی هر کنار از اینکه یعنی دارد وجود نیز کهری" یم

برمیگردد.فردیهرشخصیتبهآنازبخشیوغلطالگوهایدلیلبهآنازبخشی

باشیم.بیتفاوتدادهرویاتفاقاتکناردرنبایدواستغلطینگاهیموضوعاتبهصدییاصفرنگاهکرد:خاطرنشانوی

کمیسیونهای مجموعه مسئول، مقام قانونیاین یکپزشکی اگر داد: ادامه و دانست اهمیت حائز بسیار قضائی دستگاه به کمک و مردم حقوق احقاق در را

شود.رسیدگیباید)رهمجوااستانوتجدیدنظر(بدوی،مرحلهچندینطیپروندهباشد،کاراهمالکارشناس

راهاندا به اشاره با مراسم این در نیز پاشا قادی مسعود مزدکتر کمیسیون در پروندهها بررسی برای کنفرانس ویدئو سیستم کرد:زکری اظهار قانونی، پزشکی ی

کنند.مراجعهتهرانبهطرفینپرونده،هردرکهنیستالزمومیشودیرگیوجلینهزهاتالفازکاراینانجامبا

سازمان آزمایشگاهی و پزشکی قانونیمعاون تصپزشکی سازمانرکشور با کارشناس هزار چهار حدود حاضر حال در کرد: قانونییح کشورپزشکی کل در

هستند.دانشگاههاعلمیهیئتاعضایازآنهااکثرکهدارندیرهمکا

در کمیسیونها پروندههای به رسیدگی فرآیند گفت: قانونی، پزشکی کمیسیونهای در پروندهها به رسیدگی مراحل درباره مراسم این در نیز سلحشور بابک دکتر

میشود.ختمتهراندریزکرمپزشکیکمیسیونبهنهایتدروشدهشروعاستانهاازکشورکل

است.حرمطپروندههابهرسیدگیکیفیتوسرعتبحثقانونیپزشکییزکرمکمیسیوندرافزود:کشورقانونیپزشکیکمیسیونهایادارهکلرمدی

حدود شاهد میانگین طور به کرد: خاطرنشان م140تا135وی کمیسیون به پرونده ورودی قانونییزکرمورد حدودپزشکی از600هستیم، نیز رسوبی پرونده

است.رسیدهگذشتهماهسهطیدرپرونده215تا210بهپرونده،105تا100ازپروندهخروجیحاضرحالدراماداشتیمکمیسیوندرقبلسالهای

تص مردادرسلحشور تا هستیم این پی در کرد: در99یح پاسخدهی زمان حداکثر و شود روزرسانی به پروندهها باشد، نمانده باقی قبل از پروندهای هیچ دیگر ،

رسید.خواهدروز45تا30بهپروندهها

کمیسیونهایرمدی اداره قانونیکل راهانداپزشکی بحث کرد: عنوان مدتزکشور این در و شد انجام پیش ماه سه از کنفرانس ویدئو استانهای107ی از پرونده

م کمیسیونهای در کنفرانس ویدئو صورت به قانونییزکرمختلف مراجعهربپزشکی از شده باعث و جل486گزار تهران به برایرگیونفر مهمی گام که شود ی

است.رجوعاربابیمرتک
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)۱۱:۵۳-۹۸/۱۱/۲۹(پزشکی""قصورپروندههایدرمحکومیتینربیشتدارایرشته4

داشتهاند.یرجاسالماه9درراپزشکیقصورپروندههایدرمحکومیتینربیشترشته4قانونی،پزشکیاعالمبراساس

سازمان توسط شده ارائه آمار اساس بر پویا؛ خبرنگاران باشگاه حوادث خبرنگار گزارش قانونیبه درپزشکی جا9کشور سال ورماه هزار پنج پرونده854ی،

کمیسیونهای در پزشکی، قصور به قانونیمربوط و(پزشکی هزار دو تعداد این از که شده بررسی رسیدگی) اول نوبت مابقی561در و محکومیت به منجر مورد

است.شدهتبرئهبهمنجر

و هزار دو آمار، این و243از هزار و بوده ارتوپدی و عمومی جراحی زنان، جراحی دندانپزشکی، رشتههای در پزشکی قصور به مربوط این174پرونده در مورد

است.شدهتبرئهبهمنجرنیزمابقیومحکومیتبهمنجررشتهچهار

بیشت قانونی، پزشکی آمار اساس باربر دندانپزشکی به مربوط ترتیب به پزشکی، قصور پروندههای در محکومیت مورد با481ین عمومی جراحی 277مورد،

است.بودهمورد127باارتوپدیومورد184بازنانجراحیومورد

***

نیوزفردادانشجو،دیگر:منابع

پرونده349وهزار7است؛داشتهرشددرصد8پارسالبهنسبتپزشکیخطایپروندههایپزشکیقانونیسازماناطالعاتاساسبر
)۲۱:۱۰-۹۸/۱۱/۲۹(ماه9درپزشکیخطای

میدهنداختصاصخودبهراشکایتمواردینربیشتعمومیجراحیوزایمانوزناندندانپزشکی،

در گذشته سال دو در که پروندههایی بررسی افزایشپزشکیقانونی[شهروند] از حکایت است، شده براساس8تشکیل دارد. کشور در پزشکی خطای درصدی

سازمان امسال9درپزشکیقانونیاعالم و7ماه مدت349هزار در درحالیکه شدهاند، ارجاع سازمان این پزشکی کمیسیونهای به پزشکی قصور پرونده

قبل سال و6مشابه در805هزار که پزشکی خطای پروندههای میزان میدهد نشان که بود شده تشکیل موضوع این با پرونده تشکیلپزشکیقانونیمورد

قبل سال مشابه مدت به نسبت سازمان8شده، رئیس گفته به است. داشته رشد تشکیلشده،9درپزشکیقانونیدرصد پروندههای میان از امسال هزار3ماه

و876و تبرئه و3مورد رشد473هزار قبل سال با مقایسه در محکومیتها میزان میدهد نشان آمارها این جزئیات بررسی شدند. محکوم درصدی11مورد

م کمیسیون ساختمان افتتاح برای دیروز صبح که مسجدیآرانی عباس است. درپزشکیقانونییزکرداشته نهتنها او گفته به کرد. اعالم را آمار این بود، رفته

م کمیسیونهای به که پروندههایی تعداد کلی، بهطور که پزشکی قصور مدت9درپزشکیقانونییزکربخش این «در است: رفته باال ارجاعشده، گذشته ماه

و22 پزشکی،598هزار خطای پروندههای شامل که رسید نتیجه به کمیسیونها در مشابهپزشکیقانونیپرونده مدت در آمار این بود، قانونی روانپزشکی و

دارد.»درصدی5رشدازحکایتکهبودمورد524وهزار21قبلسال

دندانپزشکانازشکایتهاینربیشت

زایمانوزنانمتخصصانو

سال و97در سازمان475یکهزار در پزشکی خطای موضوع با پرونده بیشتپزشکیقانونیمورد تعداد این از شد، بارتشکیل پزشکی خطای آمار 238ین
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با فارس استان تهران از بعد و بود تهران استان به مربوط با32مورد دندانپزشکی رشته گذشته سال پروندههای در گرفت. قرار باالت579پرونده ینرمورد

که بود داده اختصاص خود به را بخش این در شکایتها و370میزان انجامید محکومیت به آن بیشت209مورد دندانپزشکی از پس شد. تبرئه آن ینرمورد

بود.مورد261باعمومیپزشکانومورد290باارتوپدیجراحی،396موردباعمومیجراحیمورد،454بازایمانوزنانجراحیبهمربوطشکایتهامیزان

دلیل به زایمان و زنان رشته در پزشکی خطای آمار باالبودن دالیل از یکی میگویند همزمتخصصان دندانپزشکی بخش در است. مراجعات میزان یادبودن

ه باالبودن دالیل از هزیکی جبران برای بیمار نشود، انجام درستی به اقدامی که زمانی یعنی میشودزینههاست، گفته میکند. شکایت به اقدام پرداختی ینه

همکا میکند، استفاده آن از پزشک که وسایلی کیفیت پایینبودن شغل، به نداشتن تعهد بیتجربگی، دارو، اشتباه ندارندرتجویز کافی تخصص که افرادی با ی

باشد.پزشکیخطاهایمصادیقجزومیتواندجراحیعملهنگامپزشکیتیمعملسرعتپایینبودنو

مدی سلحشور، بابک این از سازمانرپیش کمیسیونهای امور رعایتنکردنرمهمتپزشکیقانونیکل را پزشکی خطای بخش در شکایتها افزایش دلیل ین

میدهد نشان «بررسیها کرد: اعالم درمانی کادر و پزشکان توسط حرفهای اخالق70تا60اخالق موضوع به پزشکی و درمانی کادر از شکایت دالیل درصد

و برخورد حرفهای اخالق رعایت با او همراهان یا بیمار با درمانی و پزشکی کادر صورتیکه در میرسد نظر به البته برمیگردد، درمان کادر پزشکی و حرفهای

حد تا درمانی کادر از شکایت کاهش زمینه کنند، صحبت آنها با خوبی به عارضه بروز از میزانزبعد رفتن باال او گفته به فراهمشود.» ازآیادی مردم گاهی

است.شکایتمیزانرفتنباالدالیلازیکیقضائیشانحقوق

که بود کرده اعالم بهداشت بهداشت25تا18وزارت وزارت ناخواسته وقایع کارشناس که شاهمحمدی معصومه میشوند. مواجه پزشکی خطای با بیماران درصد

گفت و کرد اعالم را آمار این امسال مرداد بیشت28است، تخت از سقوط که شده شناسایی درمانی مراکز در ناخواسته وقایع رارمورد پزشکی خطای آمار ین

راهاندا بهداشت وزارت در سامانهای هم پزشکی خطای ثبت برای او گفته به است. داده اختصاص خود ایزبه حال این با است. شده حری قائممقامرج یرچی،

است.200دریکبیمارستاندراشتباهاحتمالکهکیدمیکندأتبهداشتیرزو

کاروکسبدیگر:منابع

)۲۱:۱۱-۹۸/۱۱/۲۹(جانقیمتبهخطاهاییاست؛یافتهافزایشدرصد11پزشکیقصور98سالدرکشور،قانونیپزشکیآماراساسبر

نبود،شدهشناختهمردمبرایپیشسالچندتاکهاستموضوعیپزشکی،قصور

به که اشتباهی هم آن کنند اشتباه درمان کادر و پزشک اینکه عمومی باور در نبود، شده شناخته مردم برای پیش سال چند تا که است موضوعی پزشکی، قصور

اخبا هرازچندی و میچرخد مردم میان واژه این که است سالی چند اما نداشت وجود شود، تمام بیمار جان رفتن دست از مرقیمت درباره دلیلری به بیمار گ

قصور اما شود اشتباه دچار میتواند هم پزشک که گرفته شکل عمومی افکار در فرض این حاال میشود، دست به دست اجتماعی شبکههای در پزشکی قصور

مهمت از یکی عنوان به دنیا تمام در بلکه ایران در تنها نه مرپزشکی دالیل جهانی،رین بهداشت سازمان آمارهای اساس بر که جایی تا میشود شناخته میر و گ

از بیش ساالنه و میدهند دست از پزشک خطای یا قصور دلیل به را خود جان دنیا در نفر پنج دقیقه، هر اشتباهات138در دلیل به جهان در نفر میلیون

سازمان آمارهای اما نیست باال کشورها سایر با مقایسه در ایران در آمار این معتقدند کارشناسان حال این با میبینند. آسیب قانونیپزشکان روزپزشکی که

سال در که دارد آن از حکایت شد اعالم از98گذشته بیش که22تاکنون است شده تشکیل پزشکی کمیسیونهای در پزشکی قصور خصوص در پرونده هزار

جا سال در هم پزشکی قصور موضوع، این با شده تشکیل پروندههای آمار افزایش بر عالوه و داشته گذشته سال به نسبت درصدی پنج بهررشد نسبت ی

ماه9درشکیپزخطایپرونده349وارهز7شهروند:|خبرخبرادامهادامه
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است.کردهپیداافزایشدرصد11گذشته،سال

ایراندرپزشکیقصوروضعیت

حدود گذشته سازمان18تا17سال در پزشکی قصور زمینه در شکایت مورد قانونیهزار کهرمطپزشکی شده پزشکی50ح نظام دادسراهای در آنها درصد

سال در تنها دیگر سوی از است. گرفته قرار بررسی برای1396مورد و2، در746هزار وضعیت این شد، محرز پزشکی قصور قانونی، پزشکی به ارجاعی پرونده

که است که51حالی بوده تهران به مربوط پزشکی خطای پروندههای و40درصد میشود محرز قصور عباس60درصد میشوند. تبرئه هم پروندهها درصد

رییس قانونیمسجدی، درپزشکی کرد: بیان موضوع این درباره تازه آمار ارایه با گذشته روز امسال9کشور، و22ماهه به598هزار کمیسیونها در پرونده

پزشکی، قصور پروندههای شامل پروندهها این که است رسیده قانونینتیجه باپزشکی مقایسه در آمار این که است قانونی روانپزشکی سال9و که97ماهه

رسیده نتیجه به پروندههای و21تعداد در524هزار افزود: پزشکی قصور آمار به اشاره با وی میداد. نشان را رصدی پنج رشد بود، امسال9مورد 7349ماهه

تبرئه به منجر که شده ارجاع کمیسیونها به پزشکی قصور پرونده محکومیت3876مورد و قبل3473مورد سال با مقایسه در آمار این که است شده مورد

در پزشکی قصور پروندههای مجموع و97ماهه9که هزار نیز805شش محکومیتها میزان حال عین در میدهد. نشان را درصدی هشت رشد بود، مورد

میدهد.نشانرادرصدی11رشدبودهمورد3128که97سالماهه9بامقایسهدر

سازمان رییس قانونیاظهارات دیگرپزشکی کشورهای به نسبت ایران در پزشکی قصور آمار معتقدند کارشناسان که است حالی در ایزکشور نیست. جریاد

اتفاق کمتر کشورها سایر با مقایسه در ایران در پزشکی قصور گفت: «تعادل» به موضوع این درباره ایران، داخلی متخصص پزشکان جامعه رییس خسرونیا،

بیشت دقت عمل، هنگام ایرانی جراحان کارمیافتد، بر عارضهری با درمان اصوال که است این کرد، فراموش نباید که نکتهای اما، دارند. میدهند، انجام که ی

باشیم. ناگوار و ناخواسته اتفاقات منتظر باید دشوار، و سخت جراحی اعمال در است. خونزهمراه علت به بیمار که است ممکن قصورزیریرا کند. فوت ی

قبول نباید و ندارد را آن انجام برای کافی مهارت و تبحر که شود عهدهدار را درمانی اینکه یا باشد. بیمار بالین بر پزشک نرسیدن موقع به از ناشی میتواند

در اشتباهات قبیل این افزود: دارد، وجود پزشکی رشتههای تمامی در قصور که مطلب این بیان با او دانست. پزشکی قصور میتوان را موارد قبیل این کند.

و کم پزشکی، مختلف بهطوزرشتههای است. یکریاد وقتی شود. قصور دچار آندوسکوپی، یا دارو اشتباهی تجویز با میتواند داخلی متخصص یک که ی

رو جراح س6تا5یزپزشک یک شود.اما خطا دچار است ممکن میدهد، انجام جراحی جلرعمل و بینی پیش قابل درمانها عوارض از نیست.رگیوی ی

جراحی، اعمال اگر افزود: میافتد، اتفاق دنیا جای همه در درمان از ناشی خطاهای که مطلب این عنوان با ایران، داخلی متخصص پزشکان جامعه رییس

کمت عوارض قطعا باشد، دهند.رانتخابی قرار جراحی عمل تحت را بیماران همه که دارند اصرار پزشکان برخی که است حالی در این داشت. خواهد دنبال به ی

خطای اول کرد؛ جدا هم از ابتدا باید را مختلف مبحث دو موضوع، این بررسی در که است موضوع این به توجه کرد فراموش نباید آنچه کرد: بیان خسرونیا

دیگ و است خیر یا شود عارضه ایجاد باعث اینکه از اعم ناصحیح، درمان و نادرست تشخیص شامل که است قصوررپزشکی گیرد، قرار توجه مورد باید که ی

یا بیمار فرد یک برای مراقبتی و درمانی تشخیصی، بهداشتی، خدمات و اقدامات در پزشکی حرف شاغالن از یکی یا پزشک یک اگر اصوال است. پزشکی

میدهد.خرپزشکیقصورشودایجادآسیبیعدمرعایت،ایناثربرونکندرعایتدرستیبهراکارآنفنیوعلمیینزموامصدوم

جهانیبهداشتسازمانآماربهنگاه

مرآخ در مهم علت پزشکی قصور که دارد آن از حکایت جهانی بهداشت سازمان آمار هررین در سازمان این گزارش اساس بر است. جهان سراسر در میر و گ

از بیش ساالنه و میدهند دست از پزشک خطای یا قصور دلیل به را خود جان دنیا در نفر پنج پزشکان138دقیقه، اشتباهات دلیل به جهان در نفر میلیون

میکند.تحمیلجهاندرمانوخدماتسیستمبهدالرمیلیارد42حدودینهایزهدارونادرستتجویزبامرتبطاشتباهاتتنهادیگرسویازمیبینند.آسیب

بسیا که کرد اعالم خود اخیر بررسیهای در جهانی بهداشت کارسازمان از بسیاری در و ندارند را خود اشتباهات بیان جرات درمانی، مراکز ازرکنان مواقع از ی

داد. قرار پزشکی قصور و اشتباهات کنار در نباید را پزشکی خطاهای موضوع که است حالی در این کنند. پنهان را آن میدهند ترجیح مجازات، آنچهزبیم یرا،
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ناخود پزشکی خطای اینکه است استآمسلم ممکن قصد، بدون و شاملرگاه پزشکی اشتباه و قصور گرفت. نادیده نمیتوان را پزشکی اشتباه اما، دهد. خ

میشوند.محسوببیماراندیدنآسیباصلیدالیلازفاکتورسهاینواستداروهانادرستمصرفودرمان،وداروتجویزدراشتباهتشخیص،دراشتباه

که فقیر و کمدرآمد کشورهای به مربوط تنها پزشکی، قصور که دارد آن از حکایت جهانی بهداشت سازمان سوی از ارایهشده ارقام و آمار دیگر سوی 80از

هر از بیمار یک هم، پیشرفته کشورهای در بلکه نیست میدهند، تشکیل را جهان جمعیت نمونههای10درصد جمله از میشود. پزشکی اشتباهات قربانی بیمار

اشعههای و خون انتقال در اشتباه نادرست، شیوهای به داروها از استفاده به میتوان پزشکی یاXخطای بدن عضو یک اشتباه قطع فاجعهبارتر، موارد در و

کرد.اشارهدیگرطرفجایبهمغزطرفیکاشتباهجراحی

دارد؟موضعیچهپزشکاناشتباهاتبرابردرقانون

سال مصوب اسالمی مجازات قانون رعایت1392در و مهارت نبود و شده «بیمباالتی» و «بیاحتیاطی» شامل جزایی خطای همان یا پزشکی تقصیر مصادیق

عنوان به دولتی، نظامات اطرافیانزنکردن یا بیماران شکایات بیشتر که است حالی در وضعیت این میگیرند. قرار بیمباالتی و بیاحتیاطی از یرمجموعهای

از است. جراحی» عمل از بعد «مراقبتهای یا بیماران» درمان و معالجه در «بیمباالتی و «بیاحتیاطی» تشخیص»، در «خطا خصوص در پزشکان از آنها

سهلانگا شامل پزشکی تخلفهای قانون، برابر دیگر موارسوی نکردن رعایت وظیفه؛ انجام در بیمازی نوع و اسرار کردن افشا قانونی؛ و شرعی علمی، ی؛رین

است.گمراهکنندهتبلیغاتیقرطازبیمارجذبوپزشکیشؤونخالفاعمالانجام

)۰۷:۴۳-۹۸/۱۱/۲۹(کردهایماعالمذیصالحمراجعبهراآبانفوتیهایآمارقانونی:پزشکیسازمانرئیس

موضوع این رسمی اعالم برای سازمانی وظیفه و کردیم اعالم ذیصالح مراجع به اول روزهای همان در را ماه آبان فوتیهای آمار گفت: کشور قانونی پزشکی سازمان رئیس - ایرنا - تهران
یم.رندا
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گفت در شنبه سه روز آرانی مسجدی دستوعباس در ماه آبان حوادث شدگان کشته آمارهای که است کرده اعالم وی اینکه خصوص در ایرنا خبرنگار با گو

مصوبه گفت: کرده، اعالم را موضوع این امنیت شورای مصوبه اساس بر و است کشور وزارت طور همین و بادولت سازمانی ارتباط کشور امنیت شورای

میدهد.قراربررسیموردراهاپروندهواجسادقضاییدستوراساسبرومیکندعملتخصصیاًلکامقانونیپزشکییرازنداردقانونیپزشکیسازمان

به را پیکر و اجساد از تعدادی زمانی بازه یک در ذیربط مسئوالن داد: ادامه قانونیوی وپزشکی بررسی تخصصی کار که خواستند ما از آنها و دادند ارجاع

کردیم.اعالمراذیصالحمراجعبهنتایجاولیهروزهایهماندرشدانجامپیکرهااینرویتخصصیکاراینکهازبعدوشودانجامآنهارویشناسایی

سازمانی وظیفه عنوان هیچ به کرد: تاکید آرانی قانونیمسجدی همانپزشکی در آمارها این اما کند اعالم را ماه آبان حوادث به مربوط آمارهای که نیست

است.شدهاعالمذیصالحمراجعبهاولیهروزهای

سازمان قانونیرئیس وپزشکی هم مسئول که است کشور امنیت شورای مصوبه ماه آبان حوادث موضوع در همانزگفت: در را آمارها و است کشور یر

کنند.صحبتمردمباواعالمراآمارهاتوانندمیبدانندصالحخوداگروکردهایماعالمآنهابهاولیهروزهای

عهده بر را آمارها اعالم که هستیم شاهد موارد برخی در چرا اینکه به پاسخ در قانونیوی داشتهپزشکی قضاوتی نمیتوانم خصوص این در گفت: میگذارند،

ماه آبان به مربوط آمارهای در تنها نه است سازمانی روال آنچه اما دیگباشم آمار هر در اعالمرکه ذیصالح مقامات به است محرمانه ما آمار اینکه دلیل به ی

کنند.میاعالمراآمارهابدانندصالحخوداگرآنهاومیکنیم

جمهوبه رییس روحانی حسن والمسلمین االسالم حجت ایرنا، جارگزارش هفته یکشنبه روز خبری نشست در نیویوری خبرنگار پاسخ در ابهاماتری درباره کر

ماه آبان حوادث جانباختگان غگفت:شمار و عجیب مبالغه و اغراق خارجی های رسانه حادثه این غردر و عجیب عددهای و کردند کردند.ریبی اعالم یبی

کرد.عبورهمهزارازتابردندباالصدنفرنفرصدراعددروزانههمینطورنشدگفتهیزچیآنهابهبعدکردنداعالمراعددییکاول

مردم یا انتظامی و بسیجی و خودی نیروهای از که آنهایی شود مشخص زمینه این در بودم گفته هم ابتدا از است. نادرست کامال اعداد این داد: ادامه وی

عاب یا هستند مرعادی یک به که آنهایی و شود مشخص کامال شدند کشته که است بوده عبور حال در که مردمری به شود تفکیک آنها کردند تهاجم نظامی کز

شود.اعالم

جمهو اختیارررییس در آن آمار شدند کشته نفر چند که این گفت: قانونیی برایپزشکی اگر است قانونیکشور درپزشکی قاعدتا که است روشن ابعاد همه

دا اطالع تاکنون آنچه واقعی آمار ولی نیست. مشکلی و کنند اعالم را مساله این میتوانند آنها باشد روشن مدت آماراین با شده اعالم و رسانههاریم در که ی

دارد.یادیزخیلیفاصلهمیشوداعالم

است.)همااخیر(آبانحوادثجانباختگانتعداداعالممسئولامنیتشورایبود:گفتهنیزخودیرخبنشستهفدمیندرقضاییهقوهسخنگوی

باختند.جانتعدادینتیجهدروگرفتصورتهایاعتراضماه،آباندرسوختبندیسهمرفعوینزبنقیمتافزایشاعالمپیدر

امسجدی هواپیما حادثه شدگان کشته بستگان برخی که سوال این به پاسخ در عوآرانی پیکر که کردهاند اعالم خودزکراین دیزان اینکهررا یا اند نکرده یافت

سویمث از اشیایی قانونیاًل درپزشکی اینکه مثل دهند می انجام روانی عملیات نظام علیه همیشه نظام دشمنان گفت: شده، برداشته آنها اجساد بقایای از

که بودند گفته ماه آبان حوادث به مربوط قانونیمباحث اجسادپزشکی تحویل کام۲۰۰برای که میگیرد تومان موردمیلیون یک حتی و بود محض کذب اًل

کند.ثابتراآننتوانستفردیهم

سازمان هواپیما سقوط به مربوط مباحث در داد: ادامه قانونیوی نیستپزشکی ما وظیفه و شویم حاضر حادثه صحنه در اینکه و نداشت مشکلی هیچ

وسایل حادثه محل در حضور با و هستند بحران با مرتبط که این دلیل به شود می حاضر انتظامی نیروی اولیه جرم صحنه در جمعآوبلکه ورجانباختگان ی

است.شدهصورتجلسه

سازمان قانونیرئیس سازمانرتصپزشکی در که میکنم اعالم کرد: قانونییح شناساییزچیپزشکی برای و نشده گم های۱۷۶ی هیات که زمانی جانباخته

دهایمکراعالمذیصالحاجعمربهارآبانفوتیهایآمارقانونی:شکیپزمانسازرئیسایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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بودند.متعجبماکارکیفیتوسرعتازآمدندقانونیپزشکیبهبازدیدبرایخارجی

هواپیما سقوط حادثه در باختگان جان هویت تعیین و شناسایی برای کرد: اعالم قانونیوی باالتپزشکی بهراز همچنین و کردیم استفاده استانداردها ین

است.هویتتعیینوشناساییبرایاستانداردحدینرباالتکهکردیماستفادههایکیتازهستیممواجهیکارآمظالمانههاییمرتحبااینکهرغم

ا هوایی خطوط هواپیمای روزویک فرودگاه۱۸چهارشنبهکراین از برخاستن از پس ماه خمینی(ردی موردهامام عمد غیر بصورت و انسانی خطای اثر بر (

باختند.جانایرانیمسافر۱۴۷جملهازخدمهومسافر۱۷۶حادثهایننتیجهدروگرفتقراراصابت

نوسالمآنالین،55یا،رآبازارامین،آنالین،ایراناقتصادآنالین،آنالین،شروعمثلثآنالین،آنالین،اتحادپوش،رسجماران،دیگر:منابع

بارهدرخودوظیفهبهقضاییهقوهاگرنیست؛ینزبنگرانیبهاعتراضهاکشتهشدگانآمارازیرخبآبان،وقایعازماه3گذشتبا
)۰۷:۵۰-۹۸/۱۱/۲۹(کنداعالمملیامنیتعالیشوراینمیکند،عملآبانقربانیاناعالم

اعالم را نهایی آمار ملی، امنیت شورای در خود وظیفه و نقش بر تکیه با میتواند رأسا رئیسجمهور میکند، عمل امنیت شورای مصوبه خالف یا نمیداند مسئول را خود قضائیه قوه اگر
باشد.آماراینانتشاربرایارادهایاگرالبتهکند؛

خب آبان، وقایع از ماه سه گذشت با : بنرآفتابنیوز گرانی به اعتراضها کشتهشدگان آمار انتشار از خارجی،زی رسانههای در که است حالی در این نیست. ین

بینرآما هزارو300ی خب500تا و شده منتشر درگزارکشتهشده اساس بر کشتهشدگان تعداد است کرده عنوان گزارشی در رویترز مقامری سه از آمار یافت

است.شهر190درنفر500هزاروحدودنشود،فاشنامشانخواستهاندکهایرانکشوروزارت

ه و کردهاند اکتفا نیست، مقدار این کشتهشدگان تعداد که توضیح این به فقط ادعاها، این تکذیب با کشور دیگرمسئوالن به را دقیق آمار انتشار حوالهریک ی

کمیسیون به مسئول مقامهای کرد: اعالم دیماه اواخر در که است مجلس نماینده کواکبیان، کرده، صحبت کشتهشدگان آمار درباره که مقامی تنها میدهد.

است.نشدهتکذیبیاتأییدرسمیمقاماتیقرطازنیزکواکبیاناعالمیآمارشدهاند.کشتهنفر170آبان،اعتراضهایدردادهانداطالعملیامنیت

خب نیویورنشست خبرنگار پرسش به پاسخ در او که بود آمار این اعالم برای مناسبی فرصت رئیسجمهور، اخیر «درری گفت: آبان کشتههای تعداد بر مبنی کر

عجیبوغ مبالغه خارجی رسانههای حادثه نیروهایراین از که کسانی بودم گفته هم ابتدا از کردند. رد را نفر هزار تا بردند باال نفر صد نفر، صد کردند؛ یبی

آمار این شوند. مشخص کردند، تهاجم نظامی مراکز به و بودند معترضین جزء که آنهایی و شوند مشخص بودند، عابر و عادی مردم انتظامی، بسیج، خودی،

دارد».یادیزفاصلهرسانههادرآمارباواقعیآمارنیست.مشکلیوکننداعالممیتوانندآنهااست؛کشورقانونیپزشکیاختیاردر

قانونیپزشکیتوضیح

مسجدیآرانی، عباس راستا، همین در است. دولت اختیار در نهایی آمار و نیست قوه این عهده بر آبان کشتهشدگان آمار انتشار گفته بارها قضائیه قوه البته

قانونیرئیس نداپزشکی رابطه این در نکتهای ما کند، اعالم را آمار این باید دولت است: گفته رئیسجمهور سخنان به واکنش در ایلنارکشور، با که او یم.

کند.اعالمراآماراینکهاستدولتوظیفهملی،امنیتشورایمصوبهاساسبراست:دادهتوضیحکرده،گووگفت

تهراناستاندارتوضیح

آبان کشتهشدگان تعداد درباره بهمن سیزدهم تهران، استاندار محسنیبندپی، انوشیروان که است حالی در ت98این قطعاأبا کشتهشدهها تعداد اینکه بر کید

شود.اعالمنهادهادیگروقانونیپزشکیسویازکشتهشدههاتعدادشدهقراربود:گفتهاست،نفر500هزاروازکمترخیلی
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ه دولت و قضائیه قوه که دیگرزمانی متوجه را مسئولیت ملی،ریک امنیت شورای رئیس بهعنوان رئیسجمهور که است این انتظار حداقل میداند، ی

اینکه توجیه با آنهم مسئولیت، این از طفرهرفتن و بگیرد عهده بر را کشتهشدگان تعداد اعالم مستقیم قانونیمسئولیت نهپزشکی آمارهاست اعالم مسئول

تکیه با میتواند رأسا رئیسجمهور میکند، عمل امنیت شورای مصوبه خالف یا نمیداند مسئول را خود قضائیه قوه اگر نیست. عمومی افکار مطلوب دولت،

باشد.آماراینانتشاربرایارادهایاگرالبتهکند؛اعالمرانهاییآمارملی،امنیتشورایدرخودوظیفهونقشبر

روزنونیوز،بویرفارس،خلیجتیک،،24ساعتدیگر:منابع

کنداعالمملیامنیتلیعاایشورنمیکند،عملآبانقربانیاناعالمهباردرخودوظیفهبهقضاییهقوهگرانیوز:آفتاب|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۷:۰۲-۹۸/۱۱/۲۹(یمرداانسانینیروی92میشود/انجامکرمانشاهقانونیپزشکیدرکشورغربژنتیکآزمایشات

میبرند.بهرهکرمانشاهاستانژنتیکبخشآزمایشاتازایالمولرستانهمدان،هایاستانگفت:کرمانشاهاستانقانونیپزشکیکلمدیر

گفت در امروز خانی وظایفوسلیم خصوص در کرمانشاه در فارس خبرنگار با قانونیگو وپزشکی اجساد معاینات داشت: اظهار قضایی، مقامات به نسبت

م علت مرتشخیص وقوع در موثر عوامل همچنین و مرگ وقوع و زمان تعیین الزم،رگ؛ آزمایشگاهی و هویتی تشخیصی اقدامات تمام انجام حقیقی، گ

همچنین و آنها کننده ایجاد عوامل و آن ضایعات نوع تعیین میگیرند، قرار شتم و ضرب مورد نزاع در که کسانی و دیده حادثه مجرمان و مصدومان معاینه

پیشگی راستای در که اقداماتی و روانی مجرمان معاینه و بررسی دیه، میزان تعیین آن، ایجاد دررزمان شود انجام است الزم اجتماعی آسیبهای از پزشکیی

میگیرد.قراربحثموردقانونی

گرم سالح از ناشی حوادث کار، حوادث تصادفات، شتم، و ضرب در بانوان و آقایان مایعنات کرد: اضافه قانونی، پزشکی مایعنات واحد وظایف توضیح در وی

میشود.انجامواحدایندرو...استخدامافتادگی،کارازاستعالجی،گواهینامهبررسیسن،تعیینجسمانی،رشدتعیینسرد،و

کل قانونیمدیر کیفپزشکی مسؤولیت تعیین مالی، امور اداره قدرت تعیین عضو، اهدا استخدام، حضانت، فرزندخواندگی، داد: ادامه کرمانشاه ی،راستان

میشود.بررسیقانونیپزشکیروانپزشکیقسمتدرو...روانیوذهنیعقبماندگیضربه،ازناشیعواملافتادگی،کارازجنسی،هویتاختاللت

گفت: قانونیوی بهپزشکی نزدیک حاضر حال در که92استان دارد نیرو با25نفر و هستند رسمی یا قراردادی صورت به مابقی و پزشک تعداد این از نفر

هستیم.ارتباطدرسازمانیچارت250ازبیش

افزود: قانونیخانی سالپزشکی دادگست1370در در کل اداره یک صورت سالربه در و داشت وجود مقامات1371ی سواالت به علمی جوابگویی راستای در

شد.سازمانیکبهتبدیلوروزرسانیبهحقیقتکشفبرایقضایی

آزمایشگاه پیشرفتهای راستای در قانونیوی وقوعپزشکی جهت بررسی هویت، تعیین راستای در قسمت این در مجرب و باسواد همکارانی گفت: استان،

پاتولو آسیبشناسی همچنین و شناسی سم بخش در فوت علت تعیین هستیمژجرم، کشور مجهز آزمایشگاههای از یکی و هستند فعالیت به مشغول و... ی

میدهیم.پوششراایالمولرستانهمدان،استانهایژنتیکبخشدرکه

میشود.انجامتستاینباشند،داشتهنامهقضاییمقاماتیقرطازاگرکرد:خاطرنشان،DNAتستانجامخصوصدرخانی

از کمتر االن که بود زمانبر ماه پنج قبال سمشناسی آزمایشات جواب گفت: مسؤول پاتولو20این جواب و است گذشتهژروز در که هم به6ی اکنون بود، ماه

بود.خواهیمجوابگوروز20ازکمترنیزپزشکیکمیسیونهایوروز45ازکمترفوتعلتخصوصدرورسیدهروز40ازکمتر

بهرهبردا با سال ابتدای از داد: ادامه تشروی سالن چهار از سری شهرستانهای در رجوعریح ارباب مراجعات کاهش به منجر کنگاور و هرسین صحنه، پلذهاب،

شدند.قانونیپزشکیصاحبامسالفجردههنیزغرباسالمآبادوپاوهشهرستانهایکهشدهایماستانکزرمبه

مراکز تعداد قانونیخانی راپزشکی مرم13استان باباجانی ثالث شهرستان در تنها داد: ادامه و کرد عنوان قانونیکزرکز ازرنداپزشکی هستیم صدد در که یم

شود.یزراهانداآیندهسالواعتبارتامینیراستاندایقرط

کل قانونیمدیر برایپزشکی را بهینهای گامهای هستیم تالش در گفت: پایان، در کرمانشاه قانونیاستان برداپزشکی خوبراستان کنون تا گامها این یم،
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همکا و همدلی فضای به نیاز نیست کافی ولی داربوده بودجه تامین همچنین و مراکزری از نیز استان شهرستانها تمامی آینده سال در تا و پزشکییم

شوند.بهرهمندقانونی

پپیام/انتهای

خبرنگارانباشگاهدیگر:منابع

)۰۷:۰۶-۹۸/۱۱/۲۹((تهران)شیادیتادرمانازسنتیطبسنتی؛طبقصورپروندههایبهقانونیمرجعورود

از24ساعت اگر حتی معتقدند؛ افراد این اغلب آوردهاند. رو سنتی طب همان یا گیاهی درمانهای به و شدهاند خسته و ناامید شیمیایی درمانهای از روزها این که افرادی نیستند -کم
نابجای درمانهای گفتهاند صراحت به نیز سنتی طب متخصصان برخی حتی که است حالی در این نمیآورند، وارد خود بدن بر جدیدی آسیب الاقل نگیرند، نتیجه سنتی درمانهای

طو به کند. وارد آسیب بدن بر گیاهی داروهای اشتباه مصرف و باشد دربرداشته ناخوشایندی عوارض میتواند هم دررسنتی که حدود10ی گذشته درخصوص32ماهه کمیسیون
است.مدعیاینتأییدخودکهشدهتشکیلقانونیپزشکیدرسنتیطبمدعیانقصوربهرسیدگی

تعداد به هنوز سنتی طب عضو پزشکی جامعه اعضای شمار و است نوپایی رشته سنتی طب اینکه به توجه با اینکهزگرچه به توجه با نیز و است نرسیده یادی

قصور بنابراین است مراقبتی و دارویی درمانی، بیشتر و نبوده تهاجمی پزشکی، نظر از موارد این مدیرزاکثر دیروز حال این با ندارد؛ وجود رشته این در یادی

قانونیکل سازمانپزشکی ورود از تهران قانونیاستان پزشکیپزشکی سازمان وظایف از یکی گفت: فروزش مهدی داد. خبر سنتی طب قصور پروندههای به

قاعدت و است پزشکی قصورهای از ناشی پروندههای و شکایات به رسیدگی طقانونی، از اگر موضوعی هر ارجاعرًا پزشکی کمیسیونهای به قضایی مراجع یق

نیست.مستثنیمجموعهاینازهمسنتیطبمیانایندرواستبررسیقابلشود

قانونیکلرمدی آزمایشهایپزشکی در سنتی طب داروهای بلندمدت تأثیرات آیا اینکه خصوص در تهران قانونیاستان خیرپزشکی یا شد خواهد مشخص

مشک فوت اگر ظاهوگفت: معاینات در و بیافتد اتفاق مواردرکی بررسی فوت موارد پنهان علت تعیین راههای از یکی نشود پیدا آن برای علتی کالبدگشایی و ی

است.آسیبشناسیوسمشناسیآزمایشگاهی

میگوید؟چهایرانسنتیطب

مد طب پاسخگویی عدم و نقصان شاید است کرده محبوب مختلف گروههای بین در را سنتی طب روزها این بیمارآنچه از برخی در حالیرن در این یهاست.

کند.اغوارافردیهرمیتواندکهمیرسدنظربهینهزکمهوسادهچنانراهحلهاوداردوجودسؤالهاتمامجوابسنتیدرمانگریکمحضردرکه

این در است. ایران سنتی طب شعار روانی و روحی حاالت تعادل و اندازه به استراحت و کافی فعالیت و صحیح تغذیه و سالم هوای از اعم زندگی روش

کنت و گیاهی داروهای از استفاده پایه بر درمان بسیارطب که است اخالط و مزاج اساس بر زندگی روش بهرل عالقه این هستند. عالقهمند آن به ایرانیان از ی

راهاندا کشور دانشگاههای از برخی در پزشکان برای تخصصی دکترای قالب در نیز سنتی طب تحصیلی رشته قبل دهه یک از کمتر در که بوده وزحدی شد ی

کرد.آغازراخودفعالیتبهداشتوزارتمکملوایرانیطبدفترکلرمدی

سنتیطبمخالفانومدافعان

کمه و ارزان روند یک را سنتی طب درمانهای عدهای و بیثمر و شیادی را آن گروهی دارد. هم سرسختی مدافعان و مخالفان رشته این تلقیزاما درمان ینه

میزنند.پسراآنمالیوشخصیمنافعخاطربهنوینطبطرفدارویرسرمایهدایانرجکهمیکنند

مد پزشکی کنار در کشورمان در که سالهاست حال این مطربا سنتی» «طب عنوان با طبی بسیارن، فرودهای و فراز از پس و است سرح از که امروزری گذراند
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بسیا و میگیرد قرار استفاده مورد شده شناخته و رایج طبی نظام یک عنوان ازربه درمان جای به گاه و دارند اعتماد آن درمانی روشهای و طب این به ی

مدرط پزشکی روشهای مطریق از پس و میان این در اما میگیرند، هم نتیجه حتی برخی و میکنند استفاده سنتی طب درمانی روشهای از شدنرن ح

دیگ طبهای از سخن کشورمان، در سنتی مطرطب نیز ... و اسالمی طب ایرانی، طب تحتعنوان وری مناقشه آنها بودن معتبر و موثق سر بر که شد ح

دزبحثهای باریادی برخی میشود سبب و میکند آماده نابلد افراد سوءاستفاده برای را زمینه سنتی طب روشهای معتقدند برخی دلیل همین به و گرفت

بیافتد.خطربهجانشانوبگذارندکنارراروزرایجدرمانهایطباینبهواهیامیدهای

راسخت اعتقاد سنتی طب به گذشته در که م رفت.رعلیرضا. سنتی طب سراغ به بود گرفته که وعدههایی با داشت. سرطان نزدیکانم از یکی میگوید: داشت ی

ع فوت از بعد که حالی در نرفتیم. نوین روشهای سراغ به بود کرده امیدوار سنتی روشهای با درمان در را ما خیلی مربوط درمانگر که حالی متوجهزدر یزمان

است.داشتهوجودمشکلششدنحلاحتمالدرمانیشیمیوجراحییکباونبودهشدیدسرطانششدیم

در کند. وارد آسیب بدن بر گیاهی داروهای اشتباه مصرف و باشد دربرداشته ناخوشایندی عوارض میتواند هم سنتی نابجای حدود10درمانهای گذشته ماهه

استمدعیاینتأییدخودکهاستشدهتشکیلقانونیپزشکیدرسنتیطبمدعیانقصوربهرسیدگیدرخصوصکمیسیون32

اسالمیوسنتیطب

مد پزشکی و سنتی طب میان مناقشه از دیگرجدای مناقشه جرن، در اسالمی طب با بسیاری حتی و است عنوانریان تحت طب سنتی، طب حامیان از ی

سال که هستند خود طبی شیوه تبلیغ به مشغول حالی در اسالمی طب به موسوم طب متولیان و طرفداران نمیدانند. قبول مورد را اسالمی 1396طب

مدی خدادوست، ترمحمود گفتگویی در بهداشت وزارت سنتی طب دفتر چیأکل که کرد ندازکید اسالمی طب نام به فاری داردریم. وجود طبی چنین اینکه از غ

درمانگ به اسالمی طب نام به درآمد کسب و سودجویی قصد به عدهای میان این در است، قابلاعتماد چقدر اینکه و نه هریا و میپردازند جانزی گاه و ینه

میکنند.ضایعرامراجعهکنندگان

یزغربستیروحیهوسنتیطب

غربستی نگاه نتیجه اخیر دهه در سنتی طب گرفتن رونق معتقدند، برخی البته میان این بهزدر حتی گاه و میشود ترویج نهادها برخی سوی از که است ی

میانجامد.همپزشکیعلممرجعکتابیکزدنآتش

مدی صحبتهای به نباشد بد شاید گمانه این تأیید اساسیردر گامی سنتی طب «احیای بود: گفته که کنیم اشاره بهداشت وزارت مکمل و ایرانی طب دفتر کل

حداکث تأمین و مستحکم دانش به دستیابی بهرهگیردر و مردم آحاد برای سالمت اینری از برخاسته ملی نفس به اعتماد از پرثمر و افزایش به رو یهای

بود».خواهدکترح

بود: گفته اردکانی شمس اینرمحمدرضا که دارند اذعان پزشکی غربی مورخان که آنجا تا میرسد قبل هزارههای به ایران سنتی طب غنی مکتب یشههای

دادهاند.تعلیمیونانیانبهشده،نامیدهیونانیطبکهرایزچیآناصولایرانیانواستداشتهوجودیونانیطبازقبلمکتب

سنتیدرمانهایدردقتنظر

در متخصص افراد میگوید: ایرانی» «توسعه به دارد عوارضی نیز گیاهی داروهای از نابجا استفاده اینکه بیان با ایرانی طب متخصص رضاییپور، ناصر دکتر

ت داروهای باید گیاهی داروهای غیرحوزه و نادرست استفاده که چرا بفروشند را عطارکیبی و باشد مضر افراد برای میتواند داروها این از تنهارکارشناسی یها

کنند.عرضهیانرمشتبهکیبیرغیرتومفردهاقالممیتوانند

حاضر حال در میدهد: ادامه است، نشده اجرایی هنوز اما شده، تنظیم سنتی طب داروخانههای در متخصصان به مجوز اعطای آییننامه اینکه به اشاره با او

امیدوا و دارند ایرانی طب داروهای عرضه داروخانههای هستند ایرانی طب تخصصی خدمات ارایه مراکز که سالمتکدهها برایرتنها داروخانههایی مجوز که یم

زودیبهنیزایرانیطبداروهایعرضه
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شود.اعطا

چون که شود تصور چنین نباید و کنند نسخه را آن ایرانی طب متخصصان باید شود عرضه نیز عادی داروخانههای در داروها این باشد قرار اگر میگوید: او

داروسا دانشآموخته باید اینکه ضمن کرد، عرضه آزاد صورت به را آن میتوان است گیاهی داروهایزدارو حوزه در نیز داروها این عرضه برای ایران سنتی ی

باشد.داشتهراالزمدانشوتخصصایرانیطب

دا اسالمی و سنتی طب ما چه عطاراگر نیست، ساختارمند اما دادهریم؛ سامان باید هستند مردم سالمت خدمت در و بوده ما سنتی طب از بخشی که یها

میرسانندآسیبمردمبهکههستندیهاییرکجرفتادارایآنهاازبرخیونداشتهسامانکهچراشوند

شه داریارحسینعلی اسالمی و سنتی طب ما چه اگر میگوید: باره این در نیز بهداشت کمیسیون عضو عطاری، نیست، ساختارمند اما ازریم بخشی که یها

کجرفتا دارای آنها از برخی و نداشته سامان چراکه شوند داده سامان باید هستند مردم سالمت خدمت در و بوده ما سنتی مردمرطب به که هستند یهایی

میرسانند.آسیب

تخصص اخذ نیازمند خود نوبه به هم اقدامات این واقع در میکنند، انداختن زالو یا بادکش حجامت، انجام به مبادرت عمومی پزشکان برخی او گفته به

جمله از فعالیتهایی انجام و طبابت به مبادرت میتوانند دوره یک گذراندن با فقط عمومی پزشکان که داشت توجه باید است، آموزشی دوره گذراندن و

اس در باید و هستیم سنتی طب زمینه در فراوان شیادیهای شاهد جامعه در او گفته به کنند. و... بادکش خاطیرحجامت، افراد این فعالیت جلو وقت ع

شود.گرفته

ایرانیتوسعه

)۰۷:۲۰-۹۸/۱۱/۲۹(یافتکاهشبویراحمدوکهگیلویهدردرمانیسقطمراجعان

مدی ایرنا- گفت:ریاسوج- بویراحمد و کهگیلویه قانونی پزشکی مقایسه۵۸کل در که شده صادر استان قانونی پزشکی کل اداره در تاکنون امسال اول از درمانی سقط مجوز صدور گواهی
است.یافتهکاهشدرصد۳۹گذشتهسالمشابهمدتبا

شنبه سه روز امینی جاکامروز سال ابتدای از داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت تعدادردر تاکنون اداره۱۰۳ی این در درمانی سقط موضوع با پرونده مورد

است.شدهپذیرشکل

.استداشتهدرصدی۲۰.۷کاهشقبلسالمشابهمدتبامقایسهدرآماراینافزود:وی

قانونیکلرمدی بویراحمدپزشکی و تعدادرتصکهگیلویه این از کرد: مدا۵۸یح بررسی با شدهرمورد طبی سقط مجوز صدور به منجر نیاز، مورد مستندات و ک

است.شدهبایگانیمراجعانیرپیگیعدمدلیلبهنیزمواردبرخیدرومجوزصدورعدمبهیامابقیو

است.داشتهدرصدی۳۹کاهشقبلسالمشابهمدتبامقایسهدرآماراینداشت:ابرازامینی

آما سالنامه اساس بر کرد: عنوان سازمانروی قانونیی سالپزشکی در بویراحمد و کهگیلویه استان سال۹۶کشور، نسبت میزان۹۵به کاهش۳۰به درصد

است.داشتهراطبیسقطمجوزصدور

قانونیکلرمدی ظرفپزشکی کرد: تاکید بویراحمد و های۲کهگیلویه پرونده تعداد در کاهشی به رو روند اخیر بویراحمدسال و کهگیلویه در درمانی سقط

شود.میمشاهده

به درمانی سقط متقاضیان موقع به مراجعه بر قانونیامینی مهمتپزشکی از یکی که کرد دررتاکید درمانی سقط مجوز صدور شروط قانونیین سنپزشکی
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شود.انجاممعتبرگرافیهایوسوناساسبرهفتگی۱۹یاماهگیچهارازقبلبایدقانوناساسبرکهاستیرباردا

ناهنجا وجود جمله از شرایط سایر فوق شرط وجود صورت حردر و عسر موجب که جنین در بیماری یا و شود مادر باردارج ادامه که مادر باری او برای را ی

میگیرد.قراربررسیموردمیکند،توأمجانیخطر

دهند.قرارنظرمدرافوقزمانیمحدودیتبایدقانونیپزشکیاداراتبهموقعبهمراجعهمورددرمادرانوباردارمادرانموقعبهارجاعمورددرپزشکان

نیوزبشارجماران،دیگر:منابع

)۰۹:۱۳-۹۸/۱۱/۲۹(کشاندگرمکامبهراسمنانی۱۲قشدگیرغاستان:قانونیپزشکیکلرمدی

باختند.جانقشدگیرغاثردرامسالآذرپایانتافروردینابتدایازاستانایندرنفر۱۲گفت:سمناناستانقانونیپزشکیکلرمدیایرنا-سمنان-

نورو مدتزمهدی در گذشته سال داشت: ابراز ایرنا با گو و گفت در سهشنبه روز آذ۹ی پایان تا فروردین ابتدای (از غ۲)رماه اثر بر استانرنفر در شدگی ق

یافت.افزایشقشدگیرغگذشتهسالدرمشابهمدتبهنسبتامسالکهباختندجانسمنان

و دامغان در نفر یک شاهرود، در نفر چهار سمنان، در نفر یک امسال آذر پایان تا فروردین ابتدای از داد: ادامه گرمسار۶وی در غنفر اثر جانربر شدگی ق

باختند.

است.امسالفروردینسیلاثربرشهراینجنوبیروستاهایبهمربوطسمنانشهردرشدگیقرغموردیک

قانونیکلرمدی کرد:پزشکی خاطرنشان سمنان غ۲استان زمانیرمورد بازه گذشته سال در شدگی بوده۹ق گرمسار و دامغان شهرستانهای به مربوط ماه

است.

تص امسالروی آذر پایان تا فروردین ابتدای از کرد: و۱۵یح در۶۸هزار بالینی معاینه قانونیمورد گذشتهپزشکی سال به نسبت که شده ثبت سمنان استان

است.یافتهکاهشمراجعاتمشابهمدتدر

بیشتزنورو شد: یادآور بهری بالینی معاینات برای مراجعات قانونییم کمتپزشکی و شاهرود شهرستان به بهرمربوط مربوط بالینی معاینات برای مراجعات ین

است.مهدیشهرشهرستان

قانونیکلرمدی ادارهپزشکی داشت: اظهار سمنان قانونیاستان بهرهبرداپزشکی به امسال مرمهدیشهر این در بالینی معاینات صرفا و است رسیده انجامری کز

میشود.

امسال آذر پایان تا فروردین ابتدای از کرد: خاطرنشان مشابه۵۲۹وی مدت در گذشته سال و در۴۸۶جسد قانونیجسد معاینهپزشکی مورد سمنان استان

گرفت.قرار

قانونیکلرمدی امسالپزشکی آذر پایان تا فروردین ابتدای از شد: یادآور سمنان سمنان،۱۹۸استان در شاهرود،۱۵۸جسد در و۸۸جسد دامغان در جسد

گرفت.قرارقانونیپزشکیمعایناتموردگرمساردرجسد۸۵

مرآتجماران،دیگر:منابع

یافتکاهشاحمدبویروکهگیلویهدرمانیدرسقطاجعانمرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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قصوربهدرمانیکادر35محکومیتقانونی/پزشکیکمیسیوندرپرونده175بررسیداد؛خبرشمالیخراسانقانونیپزشکیکلرمدی
)۰۹:۳۴-۹۸/۱۱/۲۹(شمالی)خراسان(پزشکی

در استان قانونی پزشکی کمیسیون در گفت: شمالی خراسان قانونی پزشکی کل امسال10مدیر گذشته175ماهه سال در آن مشابه مدت با مقایسه در که گرفت قرار بررسی مورد پرونده
است.داشتهرشددرصد11آنهاتعداد

کل مدیر محمدزاده، حسن ؛ دانا راه رسانی اطالع شبکه گزارش قانونیبه اتپزشکی عصر خبرنگار با گو و گفت در شمالی دررخراسان کرد: اظهار ک

قانونیمجموعه هایپزشکی بررسی همچنین ها آسیب وقوع از برخی علل بررسی پزشکی، امور در اجحاف علت به مردمی های شکایت بررسی بابت

شود.میگزارربپزشکیروانوپزشکیکمیسیونجلساتروانپزشکی

در باره، این در افزود: گذشته10محمدزاده سال در157ماهه و نیز10پرونده امسال رشدی175ماهه با به11پرونده قانونیدرصدی بررسیپزشکی برای استان

گرفتند.قراربررسیموردبودندکهشدهارجاعهایشکایتعلل

در راستا، همین در داد: ادامه بابت10وی گذشته سال ارجاعی157ماهه و22پرونده ار580هزار درزمورد و کارشناسی بابت10یابی نیز امسال 175ماهه

شد.انجامکارشناسییابیزارمورد834وهزار24ارجاعیپرونده

در کرد: عنوان از19وی گذشته سال کمیسیون157ماهه به ارجاعی قانونیپرونده قانونی،28استانپزشکی پزشکی روان کمیسیون به مربوط 46پرونده

کمیسیون به مربوط قانونیپرونده پزشکی83وپزشکی قصور زمینه در که بودند پزشکی قصور به مربوط و44پرونده تبرئه درمانی درمان39کادر کادر

شدند.محکوم

در کرد: بیان همچنین از10محمدزاده نیز امسال کمیسیون175ماهه به ارجاعی قانونیپرونده قانونی،31استانپزشکی روانپزشکی به مربوط 34پرونده

بودند.پزشکیقصوربهمربوطنیزپرونده110وقانونیکمیسیونپزشکیبهمربوطپرونده

شدند.محکومنفر35وتبرئهدرمانکادر75پزشکی،قصورزمینهدرافزود:وی

اند.بودهزایمانوزنانهایجراحیویژهطوربهوزایمانوزنانزمینهدراستانپزشکیقصورینربیشتکرد:نشانخاطراستانقانونیپزشکیکلمدیر

کراتعصردیگر:منابع

)۰۴:۳۰-۹۸/۱۱/۳۰(شمالی)خراسان(پزشکیقصورهایپروندهتاانتخاباتیرگزاربدرنفرهزار18کترمشااز

بخوانید.اینجادررااستانپزشکیقصورهایپروندهسومدوتبرئهتامجلسانتخاباتیرگزاربدرنفرهزار18کترمشااز

خب گزارش مرگزاربه صداوسیما خبری مجلس دوره پنجمین میاندوره و اسالمی شورای مجلس انتخابات دوره یازدهمین ستاد دبیر شمالی، خراسان گانرکز

دارند.برعهدهاستاندرراانتخاباتازدورهاینیرگزاربامنیتیوبازرسینظارت،اجرایی،عاملهزار18گفت:استانیررهب

*************

اراضیازهکتارهزار19دریرآبخیزدا

اجراست.حالدراستاناراضیازهکتارهزار19دریرآبخیزداحرطامسالگفت:استانیروآبخیزداطبیعیمنابعکلادارهمعاونفرامرزمحمد
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است.شدهتهیهیرآبخیزدامطالعاتیحرطشمالیخراسانمساحتازدرصد30برایتاکنون

*************

پزشکی.قصورهایپروندهسومدوتبرئه

مدی قانونیکلرمحمدزاده امسالپزشکی ماه ده گفت: شمالی که110خراسان شد تشکیل پزشکی قصور و75پرونده تبرئه آن، محکوم35مورد نیز مورد

شدند.

*************

شمالیدرخراسانماهیتنهزاردوتولید

آب و شیالت امور مدیر مصباحی کشاورزمحمدعلی جهاد سازمان سالزیان از ماهی تولید گفت: استان هزارو92ی از هزارو210تاکنون دو به ُتن250ُتن

یافت.افزایش

لی)شمااسان(خرشکیپزقصورهایپروندهتاانتخاباتیارگزبردرنفرارهز18کتمشارازسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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)۰۵:۰۲-۹۸/۱۱/۳۰(مازندراندرکارحوادثازناشیمیروگرمدرصدی۹افزایش

داشت.افزایشدرصد۹پارسالمشابهمدتبامقایسهدرکهباختندجانمازندراندرکارحوادثعلتبهامسالماه۱۰درنفر۸۴گفت:مازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

کل مدیر عباسی قانونیعلی هایپزشکی استان گروه خبرنگار با گو و گفت در مازندران جواناستان خبرنگاران گفت:رساازباشگاه ، حوادث۸۴ی اثر بر نفر

بودند.نزهمنفریکومردنفر۸۳کهدادنددستازراخودجاناستاندرامسالماه۱۰درکار

م اینکه بیان با پارسالراو مشابه مدت با مقایسه در امسال کار حوادث از ناشی میر و مراکز۹گ آمارهای اساس بر افزود: داشت، افزایش پزشکیدرصد

درقانونی سا۱۰استان شهرستان ترتیب به امسال بارماه میاندرود و با۱۵ی آمل با۱۲، نور بیشت۹و بیشترمورد فوتی با شهرهای و تنکابنرین شهرهای، و ین

داشتند.راکارحوادثازناشیگرممواردینرکمتفوتی،مورد۲باکدامهرآبادمحمودو

م دالیل عمده گفت: بارعباسی بلندی از سقوط به مربوط کار حوادث در افراد ب۳۵گ بارنفر، گرفتگی با۱۸ق سخت حسم اصابت موارد۱۷، سایر و سوختگی و

دادند.قراربعدیرتبهدرمورد۷باکدامهر

کل قانونیمدیر باپزشکی مرداد ماه تفکیک اساس بر افزود: با۱۳مازندران اردیبهشت با۱۲، آبان بیشت۹و بارمورد فروردین و فوتیرموردکمت۴ین آمار ین

رسید.ثبتبهآندر

داشتند.راآمارینرکمتفوتییکباسال۲۰ازکمتروفوتیینربیشتیردامورد۲۶باسال۴۰تا۳۱سنینگفت:او

فوتی از اینکه بیان با تعداد۶۹عباسی افزود: هستند، مجرد بقی ما و متاهل امسال۵نفر ماه ده در کار حوادث شدگان فوت از ایرانینفر غیر ملیت دارای

هستند.

قانونیکلرمدی مراکزپزشکی آمار اساس بر گفت: قانونیمازندران تعدادپزشکی (۷۹۸استان بقیه۷۵۳نفر ما و کارزمرد حوادث از ناشی مصدوم ن)

داشت.افزایشدرصد۳قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکهکردندمراجعهقانونیپزشکیبه

بیشت اینکه به اشاره با رعایتراو کار، در ایمنی برنامه داشتن انسانها، جان به نهادن ارزش افزود: است، ساختمان بخش در کار از ناشی حوادث ین

مهمت از را افتاده اتفاق که حوادثی از عبرت و رسانی اطالع نظام ایجاد و آموزش مربوطه، قوانین و ناشیراستانداردها حوادث کاهش راستای در راهکارها ین

دانست.کاراز

/۹۸/۱۱(کارحادثهارناشیمصدوماندرصدی3افزایش/گرفتمازندراندررانفر84جانشغلیحوداثی؛رسالجاماه10در
۳۰-۰۵:۵۰(

سالجا ماهه ده :در گفت مازندران استان قانونی پزشکی کل تعدادرمدیر دادند(84ی دست از را خود جان استان در کار حوادث اثر بر یک83نفر و مدتزمرد با مقایسه در ن)،که
داشت.افزایشدرصد9قبلسالمشابه

خب گزارش سارگزاربه از ایلنا عمومیری روابط از نقل به قانونیی مراکزپزشکی آمارهای اساس بر گفت: خبر این اعالم با عباسی علی دکتر پزشکیمازندران

سالجاقانونی ماهه ده در ساراستان شهرستان ترتیب به باری میاندرود و با15ی آمل با12، نور بیشت9و شهرهایینرمورد بیشتباو شهرهایرفوتی و ین

داشتند.راکارحوادثازناشیگرممواردینرکمتفوتی،مورد2باکدامهرآبادمحمودو،تنکابن
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م دالیل عمده گزارش این اساس بر افزود: باروی بلندی از سقوط به مربوط کار حوادث در افراد ،ب35گ بارنفر گرفتگی با18ق سخت حسم اصابت و17،

دادند.قراربعدیرتبهدرمورد7باکدامهرمواردسایروسوختگی

کل قانونیمدیر باپزشکی مرداد ماه تفکیک اساس بر گفت: با13مازندران اردیبهشت با12، آبان بیشت9و باینرمورد فروردین فوتیرموردکمت4و آمار ین

رسید.ثبتبهآندر

داشتند.راآمارینرکمتفوتییکباسال20ازکمتروفوتیینربیشتیردامورد26باسال40تا31سنینافزود:وی

فوتی از اینکه بیان با تعداد69عباسی گفت: هستند مجرد بقی ما و متاهل سالجا5نفر ماه ده در کار حوادث شدگان فوت از ایرانیرنفر غیر ملیت دارای ی

هستند.

مراکز آمار اساس قانونیبر تعدادپزشکی بقی753نفر(798استان ما و بهزمرد کار حوادث از ناشی مصدوم قانونین) درپزشکی رقم این که کردند مراجعه

داشت.افزایشدرصد3قبلسالمشابهمدتبامقایسه

کل قانونیمدیر بیشتپزشکی اینکه به اشاره با برنامهرمازندران داشتن ، انسانها جان به نهادن گفت:ارزش میباشد ساختمان بخش در کار از ناشی حوادث ین

مهمت از را افتاده اتفاق که حوادثی از عبرت و رسانی اطالع نظام ایجاد و آموزش ، مربوطه قوانین و ها استاندارد رعایت ، کار در راستایرایمنی در راهکارها ین

دانست.کارازناشیحوادثکاهش

/۹۸((اصفهان)امسالماهه10درجنینسقطمجوزمتقاضیاندرصدی2.5افزایشخبرداد؛اصفهاناستانقانونیپزشکیکلمدیر
۱۱/۳۰-۰۵:۳۳(

مدی دررایسنا/اصفهان گفت: اصفهان استان قانونی پزشکی جا10کل سال د616یرماهه برای کهرنفر کردند مراجعه استان قانونی پزشکی مراکز به درمانی سقط مجوز از486یافت نفر
اند.کردهیافترددرمانیسقطمجوزآنها

د متقاضیان آمار افزایش به اشاره با ایسنا، با گو و گفت در سلیمانپور دررعلی درمانی سقط مجوز قانونییافت درپزشکی اصفهان جا10استان سال ی،رماهه

است.داشتهافزایشدرصد2.5قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرومدتاینطیدرمانیسقطیافتردمتقاضیانآمارکرد:اظهار

به نزاع دلیل به مراجعان آمار افزایش به اشاره با قانونیوی جا10درپزشکی سال دررماهه کرد: خاطرنشان جا10ی، سال و36یرماهه به344هزار نفر

است.یافتهافزایشقبلسالمشابهمدتبامقایسهدرتعداداینکهکردندمراجعهاصفهاناستانقانونیپزشکیمراکزبهنزاعازناشیصدماتدلیل

کل قانونیمدیر نزاع،پزشکی مراجعان کل از اینکه بیان با و12استان وزنفر653هزار و23ن قبل691هزار سال مشابه مدت در گفت: اند، بوده مرد 35نفر

بودند.مردنفر586وهزار23ونزنفر209وهزار12کهکردندمراجعهاستانقانونیپزشکیمراکزبهنزاعدلیلبهنفر795وهزار

در کار حوادث از ناشی فوت آمار کاهش به جا10سلیمانپور سال دررماهه داد: ادامه و کرد اشاره اصفهان استان در جا10ی سال تعدادرماهه همگی(نفر75ی

مراکز در کار حوادث از ناشی فوت دلیل به قانونیمرد) قبلپزشکی سال مشابه مدت با مقایسه در تعداد این که اند گرفته قرار معاینه مورد اصفهان استان

است.داشتهکاهشمرد)همگی(نفر77

بیشت اینکه بیان با مصدومانروی آمار مدت این در همچنین گفت: است، بوده بلندی از سقوط و سخت جسم برخورد به مربوط کار حوادث در فوت علل ین

با کار حوادث از (2248ناشی وز145مورد که2103ن قبل سال مشابه مدت به نسبت (2338مرد) وز151مورد بوده،2187ن داشته3.8مرد) کاهش درصد

کارحادثهارناشیمصدومانصدیدر3ایشافز/فتگرانمازندردرارنفر84جانشغلیحوداثایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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است.

پیامانتهای

(اصفهان)امسالماهه10درجنینسقطمجوزمتقاضیانصدیدر2.5ایشافزایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۸/۱۱/۳۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰
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	اخبار استانی
	آزمایشات ژنتیک غرب کشور در پزشکی قانونی کرمانشاه انجام میشود/ 92 نیروی انسانی داریم (۹۸/۱۱/۲۹-۰۷:۰۲)
	ورود مرجع قانونی به پروندههای قصور طب سنتی؛ طب سنتی از درمان تا شیادی (تهران) (۹۸/۱۱/۲۹-۰۷:۰۶)
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