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ستادیاخبار
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)۰۹:۳۴-۹۹/۰۶/۲۵(نداردوجودخارجیاتباعبافتوکالبداهدایامکانآموزشی/اهدافبمنظور

داد.خبرجسدیکبافتازاستفادهبابیمار١٤٠درمانازقانونیپزشکیتحقیقاتکزرمعضووبافتسلول،بانکرییس

م عضو و بافت سلول، بانک رییس شاهحسینی» تحقیقاتر«سعید قانونیکز گفتپزشکی وودر کمی فعالیتهای توسعه با اینکه بیان با ایلنا خبرنگار با گو

م تحقیقاترکیفی قانونیکز مپزشکی بافت اهداء واحد آن، از حاصل علمی دستاوردهای تحقیقاترو قانونیکز ارتقاپزشکی عضو و بافت سلول، بانک به

خاموش معلمان عنوان به آن از که است آموزشی کالبد اهداء واحد آنها از یکی که است شده تشکیل واحد چند از عضو، و بافت سلول، بانک گفت: یافت،

میشود.یادنیز

تمایل ابراز خود حیات زمان در افراد این داد: ادامه شود، استفاده آنها پیکر از آموزشی اهداف راستای در فوت از بعد دارند تمایل که افرادی به اشاره با وی

از نیز افراد این فوت از پس شود. اهداء کشور پزشکی علوم دانشگاههای به آموزشی مقاصد یا و تحقیقاتی کارهای برای آنها پیکر فوت، از بعد که کردهاند

میشود.رضایتکسبآموزشیمقاصدبرایجسداهداءدرخصوصمتوفیاولیای

کالبداهداءفرایندیحرتش

م عضو و بافت سلول، بانک تحقیقاتررییس قانونیکز مپزشکی سامانه در عضویت چگونگی به اشاره تصربا آموزشی کالبد اهداء برای افرادرکز، کرد: یح

شماره با میتوانند خود حیات زمان م02155983149در سایت به میتوانند همچنین شوند. مرتبط آموزشی کالبد اهداء واحد به و کرده حاصل کزرتماس

قانونیتحقیقات نشانیپزشکی پhttp://ctob.lmrc.ir/EBDبه را کالبد اهداء فرمهای و کرده مراجعه تهران،ر/ پستی: آدرس به و کرده تکمیل گرفته، ینت

پا جنوبی پالکرضلع معراج، کوچه بهشت، خیابان شهر، پستی4ک کد اهداء، واحد سوم، طبقه ه1114785111، داشتن صورت در و کنند بارارسال سوال گونه

ارسال افراد این آدرس به تقدیرنامه یک همراه به و صادر آموزشی کالبد اهداء کارت افراد این برای نیز مراحل تکمیل از پس کنند. حاصل تماس ما کارشناسان

میشود.

پیکر انتقال از پس و شدهاست فوت فرد این میکنند اعالم و گرفته تماس ما مراکز با وی بستگان کننده، اهدا فرد فوت از پس کرد: خاطرنشان حسینی شاه

به انتقال و تغسیل جمله از مذهبی امورات انجام قانونیجهت هزیرکهپزشکی تمام مزک، طرف از تحقیقاترینهها قانونیکز شد.پزشکی خواهد پرداخت

اطالع متوفی خانواده به دفن محل از اطالع و کالبد تدفین امور انجام جهت کشور، مختلف دانشگاههای در آموزشی کار یافتن پایان با و سال چند از پس

میشود.داده

آموزشیمقاصدبرایاهداییپیکرازاستفادهنحوه

وارد وقتی متوفیات این داد: توضیح آموزشی مقاصد برای اهدایی پیکر از استفاده نحوه درباره قانونیوی پیکرهاپزشکی این از برخی میشوند. فیکس شدند

تز با میماند. باقی طبیعی شکل به جسد ظاهر روش این در میشوند. فیکس پالستینیشن مثل جدید روشهای از استفاده با بهرنیز کننده فیکس مواد یق

ندارد.وجودآنازاستفادهبرایخاصیزمانیمحدودیتومیشودماندگارطوالنیسالیانبرایپیکربافت،

م عضو و بافت سلول، بانک تحقیقاتررییس قانونیکز تشپزشکی جلسات در استفاده برای شده فیکس پیکرهای اینکه بیان درربا آناتومی دروس یح
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این تا میکنند کمک پزشکی علوم گروه دانشجویان آموزش به واقع در افراد این کرد: خاطرنشان میگیرند، قرار استفاده مورد کشور پزشکی علوم دانشگاههای

کنند.درمانرابیمارانیرکمتخطایبایاخطابدونآیندهدربتوانندوشدهآشناواقعیآناتومیبادانشجویان

تص شهرهاروی از برخی در اما باالست، نیز کالبد اهداء آمار است، بهتر آنجا در اهداء فرهنگ اینکه دلیل به استانها و شهرستانها از برخی در کرد: یح

آنها در نیز عضو اهداء موارد که هستند استانهایی همان کردهاند، آمادگی اعالم آموزشی کالبد برای افراد آن در که استانهایی حقیقت در است، کمتر آمار

دارند.راآموزشیکالبداهداءآمارینرباالتیزدورضویخراسانتهران،فارس،استانهایباالست.

نداردوجودآموزشیکالبداهداکنندگانبراینیزسنیمحدودیت

م عضو و بافت سلول، بانک تحقیقاتررییس قانونیکز جسمیپزشکی سالمت یا و سنی محدودیت آموزشی کالبد اهداء برای آیا که سوال این به پاسخ در

تقرمط و است کم حداقلها این اما باشد، دارا را جسمانی سالمت حداقل باید روش این در فرد گفت: است، شرح پروسه این در میتوانند افراد همه کتریبا

ندارد.وجودآموزشیکالبداهداکنندگانبراینیزسنیمحدودیتوکننداقدامآموزشیکالبداهداءبرایوکرده

دیگ بخش در حسینی فراهمآورشاه واحد در که اقدماتی از دیگر یکی گفت: متوفی فرد از بافت اهداء درباره خود صحبتهای از میشود،ری انجام بافت ی

بیما درمان برای بافت از بیماراستفاده درمان برای آنها بدن اعضای بافت از اینکه برای میتوانند افراد نیز روش این در است. قبلریها شود، استفاده یها

م مراز سایت در نیز افراد این کنند. آمادگی اعالم تحقیقاترگ قانونیکز دارندپزشکی تمایل داوطلب عنوان به میکنند اعالم و کرده طی را ثبتنام مراحل

م از مرپس از پس شود. استفاده آنها بدن بافتهای از استفادهرگ بیماران درمان و بافت اهداء برای متوفی فرد بدن از خانواده از رضایت اخذ از بعد نیز گ

میشود.

م از پس بالفاصله فرد بدن اعضای اینکه به توجه با داد: توضیح نیز روش این درباره متوفیروی فرد بدن از بافت اهداء برای میکنند، طی را فساد مراحل گ

دارد.وجودبیماراندرمانبرایآنبرداشتوبافتازاستفادهامکانفوتازبعدساعت24تابافتنوعبهتوجهباونداردوجودیادیززمان

میشوداستفادهیهاربیمادرماندروشدهیرفرآواجسادبافتهای

م عضو و بافت سلول، بانک تحقیقاتررییس قانونیکز فراهمآوپزشکی واحد در اقدامات این کرد: دررخاطرنشان قبلی، روال مانند و میشود انجام بافت ی

س یک متوفی پیکر از باشند داشته رضایت اولیاء که درصورتی پوست، استخوان، مانند بافتها بافتهاری این میشود. برداشت تاندونها و قلب یچههای

بیمارفرآو درمان در و شده بیماری مانند مختلف بیماریهای استخوانی، سرطانهای ارتوپدی، استفادهریهای دندان و دهان دیابت، مانند داخلی یهای

میشوند.منتفعبیمار١٤٠حدودشودبرداشتبافتهاحداکثررضایتاخذباپیکریکازاگرمتوسططوربهومیشود

فرد بافتهای از بتوانیم اینکه برای الزم مشخصات داد: ادامه باشد، داشته شرایطی چه باید فرد بافت، اهداء برای که سوال این به پاسخ در حسینی شاه

بیشت محدودیت دارای کنیم، استفاده بیمارمتوفی دلیل به نباید یا و بوده مبتال سرطان به نباید فرد یعنی است خودری جان عفونی یا و خودایمنی یهای

مختلف بافتهای برای زمان این نیست. استفاده قابل و ندارد را الزم کارآیی اهداء نوع این در پایین سن و باال خیلی سن همچنین دادهباشد. دست از را

نیست.استفادهقابلمنظوراینبرای(بانوان)سال55و(آقایان)سال٦٥ازبیشفردبافتهایمعمولطوربهامااست،متفاوت

تص است، کم بافت اهداء بحث در استقبال اینکه بیان با فرهنگساروی با بافت اهداء خوشبختانه کرد: البتهزیح است، افزایش حال در گرفته، صورت که ی

فرآو با نتوانیم ما اگر و کنیم برطرف را کشور نیاز کل نتوانستیم هنوز بیمارما بافتها همین از راری موارد این باید بهداشت وزارت الجرم کنیم، درمان را یها

یم.رنداوارادتیبافتهایازدقیقیاطالعاتخیلیاینکههموشودتامینآنبراییادیزارزبایدهمکهکندتامینکشورازجرخااز

نداردوجودخارجیاتباعبافتوکالبداهدایامکان

م عضو و بافت سلول، بانک تحقیقاتررییس قانونیکز برایپزشکی هم و آموزشی مقاصد برای هم یعنی صورت دو هر در کشور قوانین مطابق کرد: تاکید

نمیشود. انجام برداشت آنها از هم باز باشد، هم غیرایرانی اتباع رضایت اعالم با حتی اگر و میشود استفاده کشورمان اتباع پیکر از فقط درمانی مقاصد
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آن از و هستیم کشور قوانین تابع نیز ما دهد تغییر قانونگذار را قانون این آینده در اگر حال میشود استفاده ایرانی اتباع برای فقط بافتها این از همچنین

میکنیم.پیروی

م از پس دارند، تمایل که کنند انتخاب میتوانند افراد اینکه بیان با درروی داد: ادامه درمانی، مقاصد برای یا و شود استفاده آموزشی مقاصد برای آنها پیکر گ

مراکز اینکه دلیل به استانها همه در آموزشی کالبد اهدای برای البته دارد. وجود انتخاب امکان صورت دو قانونیهر وجودپزشکی نیز امکان این دارد، وجود

ط از باشد کشور شهرستانهای از یک هر در فردی اگر قانونییقردارد سپسپزشکی و میشود انجام آموزشی کالبد اهداء برای الزم کارهای مربوطه استان

میشود.انجامقانونیپزشکیهمکارانتوسطکزیرکهکزرمبهپیکرانتقال

م عضو و بافت سلول، بانک تحقیقاتررییس قانونیکز تصپزشکی نیز بافت اهداء به اشاره درربا اقدامات همه حاضر حال در نیز بافت اهداء برای کرد: یح

قانونیواحد تبزیرکهپزشکی واحد تا هستیم تالش حال در و است شده افتتاح تیرماه از مشهد و شیراز مراکز البته میشود. انجام نزدیکرک آینده در را نیز یز

کنیم.یزراهاندامنظوراینبرای

خانواده به تقدیرنامه آموزشی، مقاصد برای استفاده چه و درمانی مقاصد برای پیکر از استفاده چه یعنی حالت دو هر در کرد: تاکید پایان در حسینی شاه

میکنیم.تقدیرخداپسندانهاقداماینبرایآنهاازومیشودارائهمتوفی

بهارفارس،خلیجیها،ریارشهامروز،اصفهانآنالین،شفااقتصادنیوز،تابناک،یرخبپایگاهجمله/روزان،ما،پیامیزد،آفتابروزنامهخبرآنالین/یرگزارخبدیگر:منابع
نوسالمروزاننیوز،آنالین،یرهمشهنیوز،

آم…اهدافبمنظورطوالنیلیانساایبرفیکسشدهاجسادیگاردمانجسد/یکبافتازاستفادهبابیمار١٤٠ماندرایلنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۶/۲۶ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۵
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



)۰۹:۱۶-۹۹/۰۶/۲۶(میشوند؟استفادهچطورجسدها

۳

۱۳۹۹/۰۶/۲۶ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۶
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/IIGUY4PB


)۰۲:۰۲-۹۹/۰۶/۲۶(فرشتههانجاتعملیاتایران؛درجنینسقطآماردربارهتلخواقعیتهایی

خبرنگاراکبرنیا،نازنیننویسنده:

سرنوشت به هم من اگر میکنم فکر خودم با است؛ تولدم دیگر روز سه دو، داشت. من برای بیخوابی شب چند گزارش این سوژه اما نشود، باورتان شاید

یک هم من بودم؟! اصال یا بودم هستی جهان کجای االن میشدم تبدیل بچهها این از جانزیکی گرفتن با آیا نمیدانم انسان، یک آن از قبل و هستم ن

باشد؟!داشتهراحتیخوابمیتواندانسانیکناتوان،موجودیک

فرزندداشتنحسرتدر

پزشک اتاق در به و گذاشته پاهایش روی را رنگی آبی کاغذی مردهازپوشه گفتهاند میکند. نگاه او به و ایستاده ورودی در کنار هم همسرش است، زده ل

م از بخش این به آقایان ورود نشوند، ازدحامIVFکزرداخل و شلوغ فضای میکند، جابهجا را پرونده و میدهد تکان را پاهایش اضطراب با است. ممنوع

که صندلیها روی بایستند. نوبت به پزشک اتاق در مقابل تا میزند صدا هم با را خانم چند اسم یکبار دقیقه چند هر هم منشی کرده، کالفهاش جمعیت

رفتید؟ دکتر این پیش قبال «شما میپرسد: بدهد، را سوالم جواب اینکه بهجای میرسید؟» بهنظر نگران انقدر «چرا میپرسم: و میایستم کنارش نیست، جا

کرده اکتفا «آهان» گفتن به فقط نمیشناسم. را دکتر و آمدهام گزارش تهیه برای و خبرنگارم که میدهم توضیح بود!» امیدوار میشه خوبیه، دکتر که شنیدهام

م «اسمم میگوید: من به رو بعد دقیقه دو یکی، ایستاده. همسرش که بهجایی میدوزد چشم است،رو نمیشویم،17یم بچهدار و کردیم ازدواج پیش سال

بشویم، جدا که کردند توصیه خیلیها و دارد مشکل همسرت گفتند دکترها شدیم. موضوع این متوجه ازدواج از بعد سال سه نیست، هم جدیدی مساله یعنی

دا دوست را همدیگر دراما هر به ازطریم. حتی نشد! بشویم، بچهدار که زدیم بهری دشوازیق شرایط که کردیم اقدام هم چهارسالیریستی سه، داشت. ی

ط این از بتوانیم شاید که آمده جدیدی روشهای گفته او به همسرم دوستان از یکی اما نمیکردیم، دنبال را موضوع دیگر که میدانیدربود کنیم. اقدام یق

از بعد حاال و داشته مشکل هم او خواهر ناخود12گویا دارد. خاصی درخشش چشمانش میرسد که صحبتهایش اینجای به است.» شده باردار گاهآسال

گفت او با گذشته روز که میآورم بهخاطر را الههوخانمی داد؛ من به خودش از اجازه کسب از بعد زنان متخصص پزشک را تلفنش شماره داشتم. تلفنی گوی

و دارد است.33فوقلیسانس باردا10ساله متوجه پیش هشترروز جنین نداشت، رضایتی چندان همسرش اینکه وجود با حاال و بود شده ناخواستهاش ی

کردی؟ را اینکار چرا میپرسم کند، صحبت طوالنی مدت نمیتواند و ندارد مساعدی حال که میدهد توضیح تلفن پشت است. کرده سقط را خود هفتهای

دیگ مسئولیت نمیخواهد دلم دیگر طرف از دارم. هم خوبی شغل دارم؛ همسرم با خوبی زندگی هستم، راضی زندگیام فعلی شرایط «از دوشمرمیگوید: به ی

مصمم خیلی اولش نمیدانم، بخواهید را «راستش میدهد: جواب و میکند مکث کمی نیستی؟ پشیمان میپرسم ندارم.» کار این برای توانی شود. اضافه

کنم.»فکربیشتربودنیازشایدگرفتم،عجوالنهایتصمیممیکنمفکرگذشتهروزچندکهحاالامابودم

م شبیه سالهایرمادرانی فرزند داشتن حسرت و آرزو در یکی نیستند، کم جامعه در الهه و هزیم را خود سرمایه و عمر از دیگزیادی و میکند حاضررینه ی

د هر به و نیست پذیرفتنش تالشربه سالها این در اول بخش موضوع درمورد اینکه با کند. خالص آن دست از را خودش تا میزند گرفتهزی صورت یادی

بارو حوزه پیشران کشورهای جزء امروز ایران و هستیم قابلتوجهی پیشرفتهای شاهد نازایی درمان درحوزه مسالهایرو اما عمدی» جنین «سقط است، ی

نمیگیرد.برعهدهراآنمسئولیتکشوردرکسیکهاست

یم!رداجنینسقطهزار2روزانهزناناجتماعیشورایآماربراساس

آما بهتاربراساس که ساالنهزی کشور در کرده، اعالم بهداشت وزارت قائممقام و معاون صحبتهای مبنای بر زنان اجتماعی شورای رئیس سقط600گی هزار

ندارد!وجودزمینهایندرهیچنظارتیواستسقطدوهزارروزانهبهمعنیکهمیشودانجامغیرمجاز

پیگی استربرای مربوط درمان معاونت به موضوع این میگویند میگیرم، تماس بهداشت وزارت مدارس و خانواده جمعیت، سالمت دفتر با موضوع این ی
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نمیشود!»مربوطماحوزهبهموضوع«ایناست:اینپاسخمیکنم،سوالکههمدرمانمعاونتازندارد،ارتباطیمابهو

گفت در هم جمعیت حوزه پژوهشگر مروتی، حسین که سالهاومسالهای این در بهداشت «وزارت که است معتقد و کرده اشاره آن به «فرهیختگان» با گو

فرهنگسارمدی و آموزش نتوانسته و نداشته حوزه این در موفقی معنویزیت نفوذ دارد اعتقاد او باشد.» داشته خود نیروهای برای جنین سقط درمساله ی

باشد، نداشته مشخصی موضع جنین سقط درمقابل بهداشت وزارت شده باعث جهانی بهداشت سازمان مانند بینالمللی سازمانهای سازمانزبرخی یرا

بسیا در بلکه نمیداند، غیرقانونی را جنین سقط نهتنها جهانی درربهداشت حاال نکته این به توجه با است. موضوع این کردن قانونی بهدنبال کشورها از ی

یم.ربگیقراربینالمللیسازمانهایاینانتقادمورداستممکنکنیم،محدودراجنینسقطاگرکهداردوجودنگرانیاینبهداشتوزارت

نمیدهد!انجامجدیاقداماتبهداشتوزارت

سالها این در است. گرفته صورت قابلتوجهی اقدام نه و شده انجام مطالعهای نه جنین سقط درحوزه گذشته سالهای «در میگوید: اجتماعی پژوهشگر این

این به ویژهای دقت کرونا بهدلیل فعلی شرایط در اگر معتقدم حال این با است. کرده اکتفا پزشکی علوم دانشگاههای به زدن نامه به تنها بهداشت وزارت

است.»یادزبسیارجنینسقطآمارافزایشاحتمالنشود،حوزه

بین ساالنه درحالحاضر شده انجام مطالعات براساس اینکه بیان با ق300تا180او را آمار این دارد، وجود کشور در سقط بهرهزار کشتههای15یب برابر

پیشگی روشهای از یکی جنین سقط که دارند اعتقاد بهداشت وزارت میانی مدیران از «بخشی میگوید: و میداند جادهای باردارتصادفات از است،ری ی

تلوی مستند در آن بارز نمونه که تلویزمسالهای مستند این در است. مشهود «انتخاب» سالزیونی در بهداشت وزارت پدرخواندههای کمک به که یا83یونی

میدانند.»مادربرایانتخابیکراجنینسقطشفافبهصورتشدهتولید84

دارد!یادیزعوارضغیرقانونیوغیراصولیروشهایباجنینسقط

صغ ورسراغ غیراصولی روشهای به جنین «سقط میگوید: کشور در جنین سقط درباره او میروم؛ نازایی و زایمان و زنان متخصص جراح و پزشک ربیعی، ی

عوارض موافقتزغیرقانونی دارند جنین سقط قصد که مادرانی با هیچوقت پزشک یک بهعنوان من دارد. مادران برای روانی هم و جسمی نظر از هم یادی

باید که برسند نتیجه این به وقتی و باشند نداشته این جز چارهای است ممکن که میآورد بهوجود را وضعیتی افراد زندگی شرایط اوقات گاهی اما نمیکنم،

جنین سقط خطرات از را خود بیمار متخصص و پزشک یک بهعنوان ما اینحال با میزنند. دست روشی هر به کار این برای کنند، سقط را میکنیم،آجنین گاه

بسیا در متاسفانه هیچتاثیراما هشدارها این موارد از پاری رحمی، شدید عفونتهای ربیعی ندارد.» خونری رحم، نازاییزیرگی موارد دربرخی و خطرناک یهای

«د میکند: تاکید و میداند غیرقانونی سقطهای عوارض از اساسیتررا از یکی روحی مشکالت جسمانی عوارض است.رکنار جنین سقط از بعد عارضههای ین

بارداربیما به اقدام سقط از بعد دوماه داشتم شدهری آن دچار سقط از بعد که میکرد عنوان وجدانی عذاب و روحی مشکالت را آن دلیل تنها و بود کرده ی

د فرهنگی ضعف میکنم فکر پشیمانیهایربود. بعدها که میشود عجوالنه تصمیمات به منجر خانواده کانون نابسامانی و اقتصادی مشکالت بهزکنار یادی

دارد.»همراه

است!شدهآسانجنینسقطامکاناتبهدسترسی

است. میسر همه برای راحتی به آن ابزار و داروها به دسترسی چرا کشور، در جنین سقط بودن غیرقانونی وجود با که میآید پیش سوال این اما حاال

خ نحوه اینترنت در ساده جستوجویی با میشود. استفاده آن از جنین سقط برای که است دارویی نام شیوهر«میزوپروستول» و آنالین داروخانههای از آن ید

ش به جایی کمتر در که است این قابلتوجه نکته اما میشود. داده آموزش مختلف سایتهای در ازرمصرف یکی که موضوعی شده، پرداخته آن عوارض ح

انتهاییت در آنالین بهرداروخانههای منجر میتواند دارو این «مصرف است: نوشته و کرده اشاره آن به مهم» «توصیه باعنوان خود سایت صفحه بخش ین

خون به منجر میتواند و نیست کامل موارد این البته که شود پازیرسقط حتی و شود بستری نیازمند که باشد داشته همراه را رحم ورگی است جراحی و ی

میشود!»نیزبیمارگرمبهمنجردرمواردی
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اساسی معلولیتهای با جنین که زمانی دارد، وجود مادر برای جانی خطر که درمواردی تنها درمانی سقط اندیکاسیونهای براساس ربیعی گفتههای طبق

بسیا درموارد اینحال با دارد، وجود سقط امکان قانونی مجوزهای با آمدهاند بهوجود نامشروع روابط اثر بر که بچههایی برای و است رشد ضعفردرحال با ی

هستیم.روبهروحوزهایندرقانون

است!ناخواستهیهایرباردامسالهدرصد؛10یرزنامشروعرابطهازناشیسقط

آما براساس میکند تاکید اینباره در هم «تنهارمروتی کردهاند: اعالم بهداشت وزارت مسئوالن از برخی که روابط6ی به جنین سقط موارد از درصد هفت تا

دارد.»اختصاصناخواستهیهایرباردامسالهبهآمارینربیشتوبودهمربوطنامشروع

بهخطر را مادران سالمت و شده غیرقانونی سقطهای انجام باعث که مواردی از «یکی میدهد: توضیح است، زایمان و زنان متخصص که ربیعی حال این با

درحوزه ضعف به قانونیمیاندازد ازپزشکی پیش که میشود داده مجوز درمانی سقطهای برای تنها قانونی ازنظر دارد. باشند،19ارتباط کرده اقدام هفتگی

ناهنجا برخی است ممکن سونراما در زمان این از بعد ناهنجاویها شوند. داده تشخیص باردارگرافی ادامه و نیستند قابلدرمان هیچعنوان به که یریهایی

میدهد.»قرارتحتتاثیررااوسالمتوداردهمراهبهخونیعفونتهایحتیورحمعفونتمانندرایرجبرانناپذیجانیخطراتمادربرای

نمیدهد!درمانیسقطاجازهنوزدهمهفتهازبعدقانونیپزشکی

ناهنجا این است «ممکن میکند: تاکید بیمارربیعی من باشد، کرده اقدام معاینه برای دیر خیلی مادر یا و شود داده تشخیص دیرتر درریها که داشتم ی

باردا متوجه ماهگی سونرهفت در و بود شده خود هیچوی زمان آن در است؛ نشده تشکیل جنین مغز از قسمتی شدیم متوجه برایرکاگرافی نمیتوانستیم ی

این از مواردی بدهیم. انجام مادر بسیاراین بااینزقبیل است، قانونیحالیاد ازپزشکی مجو19بعد سقطزهفتگی برای تیرماهی البته نمیکند.» صادر درمانی

سازمان بالینی معاینات کارشناس که بود قانونیامسال «پزشکی گذشته سال کرد و9اعالم سقط10هزار مجوز شدهمورد صادر متقاضیان برای کشور در درمانی

جعف آسیه گذشتهراست.» «سال بود: گفته و12ی بهمراجعه280هزار قانونیکننده مراجعهپزشکی تعداد این از که داشتیم سقطدرمانی هشتبرای برای کننده

و ناهنجا361هزار بهدلیل ورمورد جنینی ماد649یهای دالیل برای هم سقطرمورد مجوز سازمانی بالینی معاینات کارشناس شد.» صادر پزشکیدرمانی

ازقانونی بیش حاملگی سن چنانچه اینکه بیان ح19با موجب جنینی اختالالت احراز وجود با حتی باشد بهرهفته مجوز صدور امکان مادر، عنوانهیچج

«سقط بود: کرده تاکید داشت، نخواهد درعینوجود و دارد تفاوت غیرقانونی سقط با بهدرمانی موارد در مخاطبان برای سوءتفاهمهایی عبارترگیرکاحال، ی

سقط مخاطب، میشود، موجب که میکنند استفاده تیترهایی رسانهها برخی میآید، وجود به درمانی کند.سقطجنین تلقی غیرقانونی سقط معادل را درمانی

دارد.»تفاوتغیرقانونیسقطبادرمانیسقطونیستچنینکهدرحالی

برای و میکند پیدا اطالع خود جنین مشکالت از مادر که «زمانی او عقیده به میداند؛ غیرقانونی سقطهای آمار افزایش دالیل از یکی را مساله این اما ربیعی

مجوزهایرد بارداپزشکقانونییافت ختم برای است شده دیر بپذیرهم باید بااینحال میآورد.» روی غیرقانونی و خطرناک روشهای به بخشری که یم

باردا ختم برای والد دو هر یا و مادر یا پدر و است درمانی دالیل بدون سقطها، آمار میشوند.رعمده متوسل غیرقانونی روشهای به مختلف بهانههای با یها

میکند.عنوانفرهنگیضعفراآندلیلمروتیکهمسالهای

نکردهایم!فرهنگیکارمسالهاینازیرگیوجلبرای

تص است، تعطیل حوزه این در هم صداوسیما و نکردهایم فرهنگی کار زمینه این در ما اینکه بر تاکید با جمعیت حوزه پژوهشگر «مسئوالنراین میکند: یح

به نمیتوان و است تابو یک جنین سقط مساله که میکنند تصور روشصداوسیما هزاران کنیم، کار بخواهیم اگر درحالیکه پرداخت، آن به مستقیم طور

فرهنگ برای که دارد وجود کازساغیرمستقیم حوزه این در نمیخواهند یا و نیستند مطلع یا که است این واقعیت اما کرد، استفاده آنها از میتوان انجامری ی

شود.

میدهد نشان مساله این میشود؛ دیده بیشتر جنین سقط بهتر، اقتصادی وضعیت و باالتر تحصیالت سطح با خانمهای در انجامشده مطالعات اساس بر
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ضدباردا وسایل به نداشتن دسترسی از ناشی و اقتصادی جنین، سقط موضوع در اصلی مورد بلکهرکه نیست؛ اعتقادیری فرهنگی- عمدتا موضوع این یشه

وزارت موضع نماد «ناصرخسرو میگوید: دارد، قابلتوجهی نقش کشور در غیرقانونی سقطهای آمار افزایش در بهداشت وزارت اینکه بر تاکید با مروتی است.»

س اگر است! حوزه این در دسترسیربهداشت قابل بهراحتی جنین سقط وسایل و داروها ناصرخسرو کنار و گوشه در که دید خواهید بزنید خیابان این به ی

نمیکند.»اقدامیهیچخصوصایندرهمبهداشتوزارتواست

به ما کرد چشمپوشی نکته این از نمیتوان تفاسیر این همه ندابا اجازه انسان یک مرعنوان یا حیات برای بگیریم تصمیم بیگناهی موجود ناخواستهرگ که یم

به نه ملی «پویش عنوان با و فرشتهها» «نجات برای مختلفی کمپینهای روزها این حاال ندارد. خود از دفاع برای توانی و است آمده وجود به جهان این در

باشیم.کشوردرعمدیجنینسقطآمارکاهششاهدنزدیکآیندهایدرشایدتاشدهیزراهانداعمدی»جنینسقط

شتههافرنجاتعملیاتهیختگان:فر|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۶/۲۶ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۰
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



/۹۹/۰۶(اول)قسمت(استزنانازبیشترموفق،خودکشیبهتمایلمرداندردارد؟؛وجودخودکشیدرجنسیتیتفاوتهایچرا
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استانیاخبار

)۱۲:۰۴-۹۹/۰۶/۲۵(شدصادردرمانیسقطمجوز57لرستان/درشدگیهاقرغدرصدی44کاهش

صدوررمدی از لرستان قانونی پزشکی امسال57کل نخست ماهه پنج در گفت: و داد خبر جنین سقط برای در89مجوز و تشکیل استان قانونی پزشکی در درمانی سقط برای پرونده
شد.سقطبرایمجوز57صدوربهمنجرنهایت

گفت در امروز نظیفی غوحمیدرضا آمار به اشاره با خرمآباد، در فارس خبرنگار با مدترگو این در کرد: اظهار امسال، ماهه پنج طی لرستان در 24قشدگیها

دادند.دستازراخودجانقشدگیرغدلیلبهمرد21ونز3شاملنفر

میدهد.نشانرادرصدی44کاهشاست،بودهنفر43کهگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتقشدگیرغدلیلبهتلفاتتعداداینکرد:خاطرنشانوی

قانونیکلرمدی صدورپزشکی از امسال57لرستان نخست ماهه پنج در داد: ادامه و خبر جنین سقط برای در89مجوز درمانی سقط برای پزشکیپرونده

شد.سقطبرایمجوز57صدوربهمنجرنهایتدروتشکیلاستانقانونی

را گذشته سال ماهه پنج در جنین سقط مجوز تعداد تص76نظیفی و عنوان سالرمورد ماهه پنج در جنین سقط مجوز صدور آمار کرد: مدت99یح به نسبت

میدهد.نشانرادرصدی25کاهشگذشتهسالمشابه

گذشته سال ماهه پنج در داشت: بیان تعداد،90وی این از که بود شده تشکیل درمانی سقط برای آنها76پرونده برای مجوز و بوده واجدالشرایط مورد

گردید.صادر

پیام/انتهای

لرستاننداییرخبپایگاهایرنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۳:۲۲-۹۹/۰۶/۲۵(گان)زهرم(بیمه!خسارتیافتردقیمتبهخودبهصدمه

افراد ترافیکی، موارد باألخص متعدد سوانح وقوع با شزهمهروزه، و قانونی پزشکی به خود خسارات جبران برای اینریادی در پژوهش یک نتایج ولی میکنند. مراجعه بیمه کتهای
میشوند.اجراوطراحیافرادخودتوسطخسارت،یافتردهدفباصدمات،اینازبرخیکهمیدهدنشانخصوص،
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م سال: باالترشعار ترافیکی، سوانح از ناشی مرگ میزان بهطورین است. داده اختصاص خود به دنیا در را غیرعمدی جراحات از ناشی جانرگومیر ساالنه یکه

باعث3حدود همچنین و میگیرد جهان جـادههای در را نفـر غی50تـا20میلیـون مصدومیت بهسویرمیلیـون را افراد از عظیمی سیل و میشود کشنده

دیگرش روی قضیه، اما میسازد. روانه بیمهگر ازرکتهای ناشی جراحات و تصادفات باالی شیوع به توجه با ایران ما کشور ازجمله نقاط برخی در دارد. نیز ی

د و مزایـا آوردن بـهدسـت درصدد واقعـی، تصادف یک از ناشی جراحات به افزودن یا ساختگی جراحـات و تصادفات ایجاد با افراد برخی مبالغرآن، یافت

هستند.غرامتبهعنوانبیمـههاازسنگین

حدود کـه است شده مشخص مطالعات، اساس بر متخصصان، گفته داشتهانـد.13به خود به آسیب قانونی، پزشکی به ارجاعی مصـدومان کـل از درصد

در تقلب افزایش و ازایندست مسائلی وقوع که است حالی در این است. بوده ایاالتمتحده جمعیـت در تحقیق یک نتـایج دوبرابـر از بـیش میزان ایـن

ه بـر عالوه شزبیمهها بر ایجادشده سـنگین مـالی نهایتـرینـه کشـور، بیمـهای افرادکتهـای کلیه بر اقتصادی بار تحمیل و بیمهها حق افزایش بـه منجـر ًا

میشود.جامعهیـک

م از محققانی توسط پژوهشی علمی مطالعه یک رابطه، همین تحقیقاتردر قانونیکز وزهرمپزشکی فراوانی بررسی آن، از هدف که است شده انجام گان

است.بودهقانونیپزشکیمعایناتواحدبهترافیکیحوادثمراجعهکنندگانصدماتالگوی

به قضایی مقام معرفینامه بـا مراجعـهکننده رانندگی تصادفات از ناشی مصدومان از تعدادی روی یکساله زمانی بازه یک در توصیفی مقطعی مطالعـه این

هرم اسـتان قـانونی پزشـکی کل بهزاداره شک از بعد و شده معاینه قـانونی پزشـکان از یکـی توسـط افراد این است. شده انجام بندرعباس در واقع گان

بودند.شدهمجددمعاینهقانونیپزشکانازدیگریکیتوسطساختگی،صدماتایجاد

اکث تحقیق، این یافتههای اساس سـنیربر گروه در مرد، قانونی، پزشـکی به ساختگی صدمات با مراجعهکنندگان سابقه30-20یت آزاد، شـغل دارای سـال،

تحصیالترکیف سطح و شایعتزی نیز، الگو ازنظر بودند. دیـپلم عمـدهریر تظـاهر بهعنوان ساییدگی، و دست ساعد ترتیب به شکستگی و جراحات محل ین

است.بودهساختگیصـدمات

م پژوهشگر محمدی، سعید رابطه، این تحقیقاتردر قانونیکز شایعتزهرمپزشکی ما، یافتههای اساس «بر میگویند: همکارانش و صـدمه،رگان محـل ین

کیفـ سـوابق بررسـی در همچنین بـود. سـاعد سـطحی حدودرجراحـت کـه شـد مشـخص افراد، کیف26ی سابقه آنها، از افـرادردرصد از برخـی داشتند. ی

بودند».یرکیفسابقهمورددوازبیشتریـادودارای

شایعت نیز، «ساییدگی میافزایند: بهطورآنها بهعالوه، بود. پـژوهش مورد افراد در جراحت نوع دررین شد64کلی مالحظه دندانی شکستگی افراد، از مورد

ULنوعدندانیشکستگیبـهمربـوطفراوانـیینربیشتکه بـود».2

جل برای را راهکارهایی بایستی تحقیق این نتایج از استفاده با فوق، پژوهشگران بیان آموزشرگیوبه به میتوان جمله آن از که داد ارائه اتفاقات این از ی

پزشکان نزدیک ارتباط ساختگی، ترافیکی حوادث مختصات و فردی مختصات و فردی خصوصیات ساختگی، صدمات الگوی خصوص در قانونی پزشکان مدون

بهعنوان ساختگی صدمات و حوادث با مواجهه در مناسب مجازاتهای پیشبینی با جدید قوانین تدوین ساختگی، حوادث با برخورد در بیمهها و قانونی

کرد.اشارهیکنندهرپیشگیعامل

است.ایرانقانونیپزشکیسازمانبهمتعلقمجلهاینشدهاند.منتشرایران»قانونی«پزشکیمجلهدرفوقپژوهشازبهدستآمدهنتایجاستقابلذکر
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هایجادهحوادثمتوفیانتعدادکاهشدرخوزستاننخسترتبهداد:خبرخوزستانایجادهنقلوحملویرراهداکلرمدی
)۲۱:۳۸-۹۹/۰۶/۲۵(روستایی

داد.خبرروستاییهایجادهحوادثمتوفیانتعدادکاهشدراستانایننخسترتبهکسبازخوزستانایجادهنقلوحملویرراهداکلرمدی

آما های گزارش طبق کرد: اظهار خبر این اعالم ضمن نیا بهرامی غالمعباس اهواز، از برنا خبرنگار گزارش سازمانربه از شده اخذ رانندگی حوادث تلفات پزشکیی

جاقانونی سال ابتدای ماهه چهار در خوزستان استان بیشترکشور، گذشته سال مشابه مدت با مقایسه در و حوادثری متوفیان تعداد در درصدی کاهش ین

کرد.کسبراروستاییهایجاده

راهدا حوزه در گرفته صورت اقدامات به توجه با گفت: صدیراو در صد کاهش با روستایی های جاده حوادث متوفیان تعداد در خوزستان ترافیک، ایمنی و ی

بود.همراه

راهدارمدی ثبترکل با استان این همچنین افزود: پایان در خوزستان ای جاده نقل و حمل و طی35.9ی ای جاده تلفات مصدومان تعداد در کاهش درصد

شد.کشوردرسومرتبهحائزگذشته،سالمشابهمدتبامقایسهدرسالنخستماهچهار

(اصفهان)امسالابتداییماهپنجدردرمانیجنینسقطمجوز190ازبیشصدورداد:خبراصفهاناستانقانونیپزشکیکلرمدی
)۹۹/۰۶/۲۶-۰۸:۰۹(

جارمدی سال نخست ماهه پنج در گفت: اصفهان استان قانونی پزشکی تعداد252یرکل این از که کردند مراجعه استان قانونی پزشکی کل اداره به درمانی جنین سقط 192متقاضی
است.بودهروبرودرصدی25.9کاهشباقبلسالمشابهمدتبهنسبتکهشدصادرالزممجوزاتآنهابرایوبودندشرایطواجدنفر

گفت در سلیمانپور امسالوعلی نخست ماهه پنج در اینکه بیان با ، ایمنا خبرنگار با کل252گو اداره به درمانی جنین سقط قانونیمتقاضی استانپزشکی

شد.صادرالزممجوزاتبرایشانوبودندشرایطواجدنفر192تعداداینازکرد:اظهارکردهاند،مراجعه

اینکه بیان ب: د46وی برای الزم شرایط فاقد درمانی جنین سقط برای مراجعین از پنجرنفر در شده صادر مجوزهای تعداد افزود: بودند، مجوز این یافت

کاهش قبل سال مشابه مدت به نسبت امسال قبل25.9ماهه سال اول ماهه پنج در شده صادر جنین سقط مجوزهای تعداد است؛ داشته مورد259درصدی

است.بوده

از پیش تا تنها درمانی جنین سقط مجوز صدور اینکه تاکید با تص19وی است، میسر جنین قانونرهفتگی واحده ماده اساس بر درمانی سقط مجوز کرد: یح

گان)مز(هربیمه!تخساریافتدرقیمتبهخودبهصدمهسال:شعار|خبرخبرادامهادامه
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سال مصوب درمانی جنین سازمان1384سقط عهده بر آن اجرایی آئیننامه و اسالمی شورای قانونیمجلس قانونپزشکی در آنچه اساس بر و است کشور

ت مهمتأمورد که میشود صادر باردار مادر برای خاص شرایط داشتن صورت در تنها گرفته قرار باردارکید سن آن ازرین کمتر باردا19ی سن اگر و است یرهفته

ندارد.وجودعنوانهیچبهسقطمجوزصدورامکانجنیندرروحوجوددلیلبهباشد،گذشتههفته19از

باردا سن بر عالوه اینکه توضیح با دیگرسلیمانپور عوامل ناهنجاری وجود کرد: اضافه است، دخیل و مؤثر جنین سقط مجوز صدور در نیز جنینری در ی

ح موجب تولد از بعد بیمارکه وجود یا و شود مادر باردارج ادامه که نحوی به مادر پزشکری سه توسط باید باشد، داشته همراه به جانی خطر وی برای ی

کند.اقداممجوزصدوربهنسبتقانونیپزشکیتابرسدتأئیدبهمتخصص

ناهنجا تمام که تصور این افزود: بیماروی هر یا و جنین در موجود تصوریهای میانجامد، سقط مجوز صدور به مادر کامری تنهای که چرا است، نادرست اًل

حرناهنجا موجب که جنینی بیماریهای یا و شود مادر باردارج ادامه صورت در که منجرریهایی مجوز صدور به باشد داشته همراه به جانی خطر مادر برای ی

شد.خواهد

)۰۹:۰۳-۹۹/۰۶/۲۶((تهران)فجردههباهمزمانیاررشهدریحرتشسالنازیربهرهبردا

تش جدید سالن تجهیز و احداث قانونییحرپروژه پیرورشهپزشکی گرامیداشت ایام در بهرهبردازیار به ایران اسالمی انقالب بهگزارشری رسید. خواهد ی

مدی اطالعرسانی و خبر فرماندارواحد اطالعرسانی پایگاه از نقل به ارتباطات شهریت شهرستان طاهری مهندس باحضور جلسهای بههمینمنظور ی؛ریار؛

شه شهرستان شهرفرماندار شهردار کاویانی؛ مهندس مدیریار، سازمان رئیس صادقی؛ شهر، اسالمی شورای نایبرئیس مهدور؛ و رئیس احمدی؛ یتریار،

مدی قانونیکلرآرامستانها، رئیسپزشکی تهران، قانونیاستان شهپزشکی تشرشهرستان جدید سالن احداث تعیینتکلیف بهمنظور بریار شد.ریح گزار

شه رضوان (بهشت آرامستانها سازمان محل در احداث درحال سالن تکمیل جهت پروژه پیمانکار مشخصکردن باتوجهبه همزمانریاردراینجلسه شد مقرر ،(

برسد.یربهرهبردابهوانجامقانونیپزشکیتوسطتجهیزویرشهرداتوسطسپتیکاجرایباهمراهپروژهاجراییعملیاتفجرکرمبادههبا

)۱۰:۰۲-۹۹/۰۶/۲۶(بلوچستانوسیستاندرترافیکیحوادثدرصدی34کاهش

م گفت: بلوچستان و سیستان قانونی پزشکی کل دررمدیر بلوچستان و سیستان استان قانونی پزشکی ادارات به ارجاعی رانندگی حوادث از ناشی میر و امسال5گ بود.323ماهه نفر

ا…ابتداییماهپنجدرمانیدرجنینسقطمجوز190ازبیشصدورداد:خبراصفهاناستانقانونیشکیپزکلمدیرایمنا:|خبرخبرادامهادامه
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خب گزارش ازرگزاربه نقل به زاهدان از فارس قانونیی مپزشکی بلوچستان، و سالرسیستان ابتدای ماهه پنج در رانندگی حوادث از ناشی میر و 1399گ

بود.نفر323بلوچستانوسیستاناستانقانونیپزشکیاداراتبهارجاعی

است.داشتهکاهشدرصد34حدودبودهنفر487تعدادکه)1398آن(ازقبلسالمشابهزمانمدتبامقایسهدرآماراینافزود:وی

کل قانونیمدیر خبپزشکی این اعالم با بلوچستان و استانرسیستان در مدت این طی در رانندگی حوادث تلفات مجموع از و257گفت: مرد نزنفر65نفر

بودند.

بیشت افزود: بارعبدی ترتیب به مدت این طی در رانندگی حوادث تلفات شه290ین برون های جاده در روستایی،رفوتی و شه31ی درون مسیرهای در یرنفر

است.شدهگزارش

است.بودهمورد54زاهدانو39چابهار،16نیکشهر،8راسک،66ایرانشهر،44سراوان،37خاش،59زابلهایشهرستاندرتلفاتآمارمجموعگفت:وی

75005پیام/انتهای

هامونعصریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۴:۰۰-۹۹/۰۶/۲۵(مازندران)(امسالماهمرداددررانندگیتصادفاتازناشیفوتی72مازندران:استانقانونیپزشکیکلمدیر

آرگزارخب کلری مدیر قانونییا- بهپزشکی ارجاعی رانندگی تصادفات از ناشی متوفیات کل گفت: قانونیاستان امسالپزشکی ماه مرداد در (72مازندران نفر

داشت.افزایشدرصد20قبلسالمشابهمدتدررقماینکههستندن)ز12ومرد60

خبرنگارآ گزارش درساربه عمومیریادفترمازندران روابط از نقل قانونیی،به تصپزشکی عباسی دکتر یرونر، ، ماه مرداد رانندگی حوادث متوفیات کل از کرد: یح

برمیگیرد.دررانفر3روستاییراهونفر،24یرشهدرونمحور،نفر45یرشه

شهرینرکمتوینربیشت

.استشدهگزارشفوتیبدونگاهوگلونکاشهرهایوفوتی6باآملو10بابابل،16بایرساشهرهایبهمربوطفوتیینربیشتهمچنین

متوفیوضعیتتفکیکبه

.هستندسواردوچرخهنفریکوسوارموتور13،سرنشین18،رانندهنفر20،عابرنفر20گزارشایناساسبر

مصدومین

سالجا ماه مرداد در را استان پزشکی مراکز به ارجاعی رانندگی تصادفات از ناشی مصدومین تعداد ورعباسی هزار مدت149ی، در رقم این که کرد اعالم نفر

.هستندکاهشدرصد29قبلسالمشابه

تص استان قضایی شورای بیشترعضو آنجائیکه از کرد: شهریح برون های جاده در فوتی هشداریرین تواند می این است داده رعایترخ با بلکه تا باشد ی

تصادفات کاهش در رانندگی و راهنمایی مقررات رعایت و همراه تلفن با مکالمه عدم نیز و سرنشینان و رانندگان برای ایمنی کمربند بستن قبیل از ایمنی نکات

باشد.موثر

نیوزبالغیرخبپایگاهدیگر:منابع

بلوچستانوسیستاندرافیکیترحوادثصدیدر34کاهشس:فار|خبرخبرادامهادامه
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)۰۸:۵۵-۹۹/۰۶/۲۶(مازندراندرکارحوادثازناشیگرمنخسترتبهارتفاع؛ازسقوط

مدی مرایسنا/مازندران نخست رتبه ارتفاع از سقوط اینکه، بیان با استان قانونی پزشکی مرکل گفت: است، داشته را مازندران در کار حوادث از ناشی طیرگ کار حوادث از ناشی میر و گ
داشت.افزایشدرصد25قبلسالمشابهمدتبهنسبترقماینکههستندمرد)همگی(نفر55امسالماهپنج

کل اداره عمومی روابط گزارش قانونیبه شدهپزشکی فوت آمار کل از اینکه بیان با عباسی علی بر42مازندران، افزود: هستند، مجرد مابقی و متاهل نفر

سالجا ماهه پنج در موجود آمارهای باراساس بلندی از سقوط م25ی اول رتبه برفوتی و دهد می اختصاص خود به را کار حوادث از ناشی گرفتگیرگهای ق

دارند.قرارکارحوادثاثربرگرمبعدیهایرتبهدرفوتییکباسایرو2باسوختگی،11باسختجسم،16با

فوتیینربیشتماهمرداد

کل قانونیمدیر بیشتپزشکی امسال ماهه پنج در افزود: مرمازندران بارین کار حوادث از ناشی کمت13گهای و ماه مرداد در بارمورد آن در7ین مورد

است.شدهثبتماهفروردین

شهرینرکمتوینربیشت

تص استان اجرایی مقام باراین کدام هر نور و بابل شهرستانهای مدت این طی کرد: بیشت8یح بارفوتی با12ین نور بیشت6فوتی، شهرستانهایرفوتی و ین

داشتند.راکارحوادثاثربرگرممواردینرکمتفوتییکباکدامهربهشهرومیاندرودآباد،محمودبابلسر،

سنتفکیک

قانونیکلرمدی بیشتپزشکی گفت: و کرد اشاره متوفیان سن تفکیک به مازندران افرادراستان به مربوط سن با50تا41ین از15سال بیش سن و فوتی

است.شدهگزارشماهپنجایندرآمارینرکمتفوتی5باسال61

کارحادثهمصدومیندرصدی12کاهش

مراکز آمار اساس بر افزود: قانونیعباسی تعدادپزشکی به338استان کار حوادث از ناشی قانونیمصدوم باپزشکی مقایسه در رقم این که کردند مراجعه

هستند.نزمابقیومردنفر327تعداداینازداشتکاهشدرصد12قبلسالمشابهمدت

بیشت اینکه به اشاره با استان قضایی شورای ایمنیرعضو برنامه داشتن انسانها، جان به نهادن ارزش گفت: 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 ها استاندارد رعایت کار، کاهشردر راستای در راهکارها ین

دانست.کارازناشیحوادث

پیامانتهای

خبردوربینیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۱۰:۱۶-۹۹/۰۶/۲۶(شدندکارحوادثقربانیمازندراندرنفر۵۵مازندران:قانونیپزشکیکلرمدی

باختند.جانمازندراندرماهمردادپایانتاامسالابتدایازکارحوادثعلتبهنفر۵۵گفت:عباسی

های استان گروه خبرنگار گزارش جوانبه خبرنگاران کلرساازباشگاه مدیر عباسی علی ،دکتر قانونیی گفت:پزشکی از۵۵مازندران کار حوادث علت به نفر

داشت.افزایشدرصد۲۵پارسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکهباختندجاناستاندرماهمردادپایانتاامسالابتدای

اینکه بیان با با۴۲او بلندی از سقوط افزود: بودند، مجرد بقیه و متاهل فوتیها از م۲۵نفر اول رتبه اختصاصرفوتی خود به را کار حوادث از ناشی گهای

دارند.قرارکارحوادثاثربرگرمبعدیرتبههایدرفوتییکباسایرو۲باسوختگی،۱۱باسختجسم،۱۶باگرفتگیقربومیدهد

شد.ثبتماهفروردیندرمورد۷باآنینرکمتوماهمرداددرمورد۱۳باکارحوادثازناشیگهایرمینربیشتگفت:مازندرانقانونیپزشکیکلمدیر

بود.ینرکمتفوتی۵باسال۶۱ازبیشسنوفوتی۱۵باسال۵۰تا۴۱افرادبهمربوطکارحوادثازناشیگرمسنینربیشتداد:ادامهعباسیدکتر

مدی۱۲کاهش کار حوادث زخمی قانونیکلردرصدی مراکزپزشکی آمار اساس بر گفت: قانونیمازندران از۳۳۸استانپزشکی کار حوادث از ناشی زخمی

داشت.کاهشدرصد۱۲پارسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکهکردندمراجعهقانونیپزشکیبهماهمردادپایانتاامسالابتدای

هستند.نزبقیهومردزخمیهاازنفر۳۲۷افزود:عباسیدکتر

بیشت اینکه بیان با استانداردهاراو رعایت کار، در ایمنی برنامه داشتن انسانها، جان به نهادن ارزش گفت: است، بوده ساختمان بخش در کار از ناشی حوادث ین

است.کارازناشیحوادثکاهشراستایدرراهکارهاینرمهمتازافتادهاتفاقکهحوادثیازعبرتورسانیاطالعنظامایجادوآموزشمربوطه،قوانینو
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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