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ستادیاخبار

مسمومیتهایباالیشیوعکرد؛یحرتشدارووغذاسازمانسالمتفرآوردههایاطالعرسانیومنطقیمصرفوتجویزگروهرئیس
)۱۰:۳۵-۹۹/۰۸/۰۶(کشوردردارویی

مسمومیتزامواردراسدرروانواعصابداروهای

م به مربوط ارقام و آمار ارائه ضمن دارو و غذا سازمان سالمت فرآوردههای رسانی اطالع و منطقی مصرف و تجویز گروه باررئیس مسمومیت از ناشی گهای

کرد.یحرتشنیزرامسمومیتهااینازیرپیشگیچگونگیکشور،دردارو

گفت در منش به یسنا سپید، گزارش خطرناکتوبه از یکی داروها اینکه بیان با ایسنا با منارگو در مسمومیتزا عوامل میزانزین به توجه «عدم گفت: هستند، ل

شوند.»منجرداروییمسمومیتهایبهمیتوانندهمگیداروها،خودسرانهمصرفوآلودگیخوابباهمراهویکیرتادرداروهامصرفدارو،مصرف

برای میتوانند خطر، کم ظاهر به داروهای از برخی باالی مقادیر که بدانیم همچنین و کنیم اجتناب داروها، خودسرانه مصرف از باید «بنابراین کرد: تاکید وی

خصوص شایعتفرد که کرد توجه باید حال عین در باشند. کشنده مسن افراد و کودکان مقادیررًا از بیش داروها مصرف جهان، در مسمومیت بروز علت ین

درحالی این است. شده تایید کشور بیمارستانهای به کننده مراجعه مسمومین آمار اساس بر دارویی مسمومیتهای باالی شیوع نیز ما کشور در است. درمانی

بسیا پزشکی، گروه تبحر دلیل به که مراست خطر از مسموم فرد و میشود درمان بیمارستان به مراجعه با مسمومیتها این از اماری میشود، داده نجات گ

تا فرد زندگی کیفیت و شود دائمی صدمه دچار مسمومیت اثر در مسموم فرد کلیه و کبد است ممکن گاهی که است نکته این در دارویی مسمومیت اهمیت

شود.»مواجهمشکلباعمرآخر

سازمان سوی از شده منتشر آمار به توجه «با داد: ادامه منش قانونیبه مپزشکی درخصوص کهرکشور شاهدیم داروها، با مسمومیت از ناشی میر و گ

م موارد تعداد رفته رفته اخیر سال هشت سازمانرطی اعالم اساس بر است. بوده افزایش حال در دارویی مسمومیتهای از ناشی قانونیگ کشور،پزشکی

داروی یک که متادون قاچاقُممتاسفانه دارند، آن مصرف به معتاد افراد که اقبالی دلیل به میشود، تجویز مخدر مواد به اعتیاد درمان در و است مخدر َسکن

م و مسمومیت دلیل تنهایی به کودکان، توسط آن شربت اتفاقی مصرف یا و درمانی حد از بیش مصرف یا و پزشک تجویز بدون مصرف نتیجه در و گرشده

است.»بوده1399سالنخستماهپنجدرنفر730و1398سالدرنفر1601

کنت برای و شده محسوب مخدر مسکن داروهای جزو نیز «ترامادول افزود: سوءمصرفروی مورد هم دارو این متاسفانه که میشود استفاده شدید دردهای ل

سازمان آمار اساس بر و میگیرد قانونیقرار مپزشک به منجر ترامادول، سال269گرسوءمصرف در سال89و1398نفر اول ماه پنج در است.1399نفر شده

است.»بوده1399سالاولماهپنجدرنفر243گرمو1398سالدرنفر506گرمعلتداروهابقیهبامسمومیت

با مسمومیت از اعم دارویی، مسمومیتهای کلی طور «به گفت: دارو و غذا سازمان سالمت فرآوردههای رسانی اطالع و منطقی مصرف و تجویز گروه رئیس

م به منجر گذشته، سال در درمانی، دستههای دیگر از داروها بقیه و ترامادول جا2376گرمتادون، سال نخست ماه پنج در و شده مرنفر به منجر 1062گری،

م است. شده مرنفر از بعد ما، کشور در دارویی مسمومیت از ناشی داشتنرگ اختیار در با و مواد مصرف سوء و مسمومیت از ناشی کل31تا28گ از درصد

دارد.»قراردومرتبهدرحوزهایندرمیروگرمموارد

چقدر هر اینکه بیان با منش خصوصآبه داروها ناخواسته عوارض به نسبت جامعه مگاهی کاهش شاهد یابد، افزایش درمانی حد از بیش مقادیر در ورًا گ

دقیق نظارت و داروها به کودکان دسترسی حذف دارو، با مسمومیت حوزه در پیشگیرانه اقدامات دیگر «از گفت: بود، خواهیم دارویی مسمومیت از ناشی میر
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خود مصرفی داروهای باید داروساز یا و پزشک به مراجعه هنگام در حال عین در است. روان و اعصاب مشکالت به مبتال بیماران و سالمندان داروی مصرف بر

بب نام دررا داروی مقدار میشود، باعث موضوع این کند. جدید داروهای تجویز به اقدام مصرفی، داروهای از اطالع با پزشک تا درمانیریم حد از بیمار یافتی

شود.»یرگیوجلمسمومیتبروزازونشودبیشتر

سال در کشور بیمارستانهای مسمومیتهای بخش به مراجعه علت اولین اینکه بیان با شیوع1397وی با مسمومیت60تا40، اثر بر مختلف شهرهای در درصدی

سال در «همچنین گفت: است، بوده بر1398دارویی بالغ کشور سطح در مسمومیت مرجع بیمارستانهای در دارویی مسمومیت به مربوط مراجعات تعداد

است.»بودهنفرهزار64706

گیالن، مازندران، شهرهای بیمارستانهای در اساس این «بر کرد: اظهار است، متفاوت ایران شهرهای در دارویی مسمومیت شیوع اینکه بیان با منش به

باالت درصد دارویی، مسمومیتهای مراجعات اسفراین و بینرگلستان و است داده اختصاص خود به مسمومیتها دیگر به نسبت را کل77تا50ی از درصد

بیشت که است حالی در این میدهند. اختصاص خود به را مسمومیت کهرمراجعات حکیم لقمان بیمارستانهای در دارویی مسمومیتهای مراجعه تعداد یرزین

با است، تهران شهیدبهشتی دانشگاه بین6940نظر ترتیب به غربی، آذربایجان مازندران، گیالن، مشهد، سپس و دارویی مسمومیت 4139تا5334مراجعه

است.»بوده1398سالدرداروییمسمومیتمراجعه

تنها «گرچه کرد: تاکید مسمومیتهای48وی مورد در اما دارد، تعمدی علت گذشته، سال در بیمارستانها به شده مراجعه مسمومیتهای کل از درصد

به نزدیک از80دارویی کمتر شیوع با کودکان در دارویی مسمومیتهای که است حالی در این میافتد. اتفاق خودکشی هدف با و تعمدی موارد از درصد

میدهد.»خروالدیناشتباهیاوکودککنجکاویاثردرواتفاقیصورتبهاغلبودرصدچهار

بز در میشوند، مسمومیت بروز به منجر اغلب که داروهایی راس «در گفت: میشوند، مسمومیت به منجر بیشتر که داروهایی درباره منش داروهایربه گساالن

بیما در خصوصرموثر روان و اعصاب بهیهای نزدیک عهدهدار مخدر، غیر مسکنهای سپس و جنون ضد و افسردگی ضد آرامبخش، داروهای از70ًا درصد

است.»شایعترگساالنربزبهنسبتاستامینوفنمانندمخدرغیرمسکنهایبامسمومیتکودکاندرهستند.داروییمسمومیتموارد

پیشگی باالی اهمیت به توجه با کلی طور به اینکه بیان با منش طربه از مسمومیت، از پیشگیری دارویی مسمومیتهای بروز از میتوان روشهایی یریق

رفتا تعادل که بیمارانی یا و افسرده بیمار داروهای است بهتر اساس این «بر گفت: ازرکرد، دور دارند، خودکشی به اقدام سابقه که افرادی یا و ندارند ی

البته و شایع بسیار دارویی مسمومیت سالمندان در همچنین شود. انجام افراد این مصرفی داروی میزان خصوص در دقیقی مراقبت و گیرد قرار دسترسشان

ظاه تشابه است. مندرخطرناک دارو مصرفی مقادیر نبودن خوانا یا و سوادی کم یا بیسوادی داروها، نام از اطالع عدم فراموشی، به ابتال داروها، شکل جری

تکرا صورت به یا اشتباه به را خود داروی سالمندان تا شود منجر است ممکن دارویی جعبه بارروی همخانه افراد دیگر دقیق نظارت بنابراین کنند. مصرف ی

دارد.»ویژهایاهمیتمسمومیتازیرپیشگیدرسالمندان

بهت اینکه بیان با پیشگیروی برای روش تکرارین دوز خوردن از جعبههایری داخل در قرصها دادن قرار یا و دارو مصرف دفعات کردن یادداشت دارو، ی

نگهدا آنها اولیه بستهبندی در داروها باید حال عین «در گفت: است، داروخانهها در موجود شده تقسیمبندی اشتباهی،رمخصوص مصرف صورت در تا شوند ی

دهد.»قرارپزشکاناختیاردرراالزماطالعاتبتواندخانواده

بسیا باالی مقادیر مصرف که کرد توجه «باید داد: ادامه منش باشد،ربه نداشته خاصی نشانه و عالمت ابتدا در است ممکن خودکشی، به اقدام در داروها از ی

خودسرانه مصرف مثال عنوان به شود. مسموم فرد در کلیه و کبد دائمی صدمات به منجر آینده در یا و شود وخیم ناگهانی طور به مسموم فرد وضعیت اما

حیاتی بسیار بیمارستان به مسموم فرد ارجاع بنابراین شد. خواهد کبدی صدمات به منجر درمانی، مقادیر از بیش تب و درد درمان جهت استامینوفن داروی

از برخی در عمل این که چرا باشد. پزشک توصیه به آنکه مگر نمیشود توصیه دارویی مسمومیتهای در استفراغ ایجاد کلی طور به حال عین در است.

شد.»خواهدبیماراوضاعوخامتسببداروییمسمومیتهای

کشوردرداروییمسمومیتهایالیباشیوعسپید:|خبرخبرادامهادامه
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هوشیا غیر مسموم فرد با برخورد در اینکه بیان با سالمت فرآوردههای رسانی اطالع و منطقی مصرف و تجویز گروه دارویررئیس بستههای کنارش در که ی

شماره با و برده بیمارستان به بیمار همراه دارویی بستههای باید فرد، این در استفراغ القاء عدم و خونسردی حفظ ضمن دارد، وجود شده 115و190خورده

هوشیا صورت در است بهتر دارو، با تعمدی مسمومیتهای «در گفت: شود، گرفته آنهارتماس از یک هر تعداد و مصرفی داروهای یا دارو نام مسموم، فرد ی

دهید.»اطالعدرمانیکادربهوبپرسیدویازرا

پیشگی «برای کرد: تاکید منش کودکربه خانه در اگر نیز کودکان در دارویی مسمومیت بروز از دورزی باال، کمدهای در حتما داروها میکند، زندگی سال پنج یر

بیما هنگام در تا باشید مراقب همچنین شود. داده قرار قفل به مجهز و دسترس تکراراز دوز کودک، دادهری کودک به شده تجویز حد از بیشتر داروی یا و ی

و اساس بر را استامینوفن داروی کودکان، در تب کاهش برای مثال عنوان به مقادیرزنشود. بدهید. کودک به داروساز و پزشک مشورت با و کودک سن و ن

کند.»مسمومیتایجادمیتوانداستامینوفندرمانیحدازبیش

نگهدا کودکان دسترس از دور را خانواده افراد مصرفی «داروهای افزود: توسطروی دارو شدن خورده مانع تا کنید پرهیز دستی کیف در دارو دادن قرار از ید.

نخو کودکان چشم مقابل در را خود داروهای شود. بزرکودکان رفتار از کودکان که چرا بهرید، را داروها والدین چشم از دور است ممکن و میکنند تقلید گساالن

خصوص داروها نکنید. استفاده خوراکی یا و شکالت آبنبات، مثل کلماتی از و است دارو این که کنید تفهیم او به میدهید دارو خود کودک به اگر ببرند. ًادهان

دا نگه دور دسترسشان از را کودکان مخصوص طعم خوش بایدرداروهای کند. دارو مصرف به اقدام کودک شما، غفلت از استفاده با است ممکن چراکه ید؛

دارو بلعیدن یا و چشیدن به اقدام کودکان هستند، خود داروهای مصرف حال در فامیل سالمند افراد که زمانی است ممکن و کنجکاوند کودکان که کرد توجه

کنند.»یرنگهداآنهادسترسازدورراخودمصرفیداروهایبخواهیدخانوادهسالمندافرادازکودک،درداروییمسمومیتازیرپیشگیبرایبنابراینکنند.

ت درمان حال در خانواده در فردی «اگر کرد: تاکید منش متادونربه شربت یا قرص مانند اعتیاد کننده درمان داروهای به کودکان دسترسی از است، اعتیاد ک

خودداجد مرًا کنید. بسیاری بزرگ حتی و کودکان از نگهداری دلیل به مخصوصرگساالن یخچال در متادون شربت بطی تعویض دلیل به بطرًا با دارو یری

سال طی در تنهایی به متادون داروی است. گرفته صورت آنها اتفاقی مصرف و خوراکی نوشیدنیهای یا و دیگر به1398داروهای منجر مسمومیت به منجر

است.»شدهکشورنفردر1601گرم

م به منجر کودکی در متادون با مسمومیت «اگر گفت: همچنین سالمت فرآوردههای رسانی اطالع و منطقی مصرف و تجویز گروه علتررئیس تنها شود، گ

انگا سهل نگهدارآن عدم بود. خواهد کودک بستگان و والدین نگهداری و دارو جابجایی و کودک قفل به مجهز و مقاوم ظرفهای در متادون شربت آنری ی

بط مردر نتیجه در و کودکان توسط دارو مصرف به منجر نوشیدنیها، یا و داروها دیگر قابلریهای خانوادهها توسط راحتی به البته که شد خواهد کودک گ

است.»یرپیشگی

)۱۱:۰۱-۹۹/۰۸/۰۶(داروهابرخیمصرفدرهشدارشبکهایجادلزوم

الغ چاقی، داروهای مصرف خصوص در هشدار شبکه ایجاد نیازمند قانونی: پزشکی سازمان علمی هیئت ترعضو انرری، و اعتیاد طژک از اغلب که هستیم زا عطاری تبلیغاتریق و یها
میشود.یعزتوماهوارهای

م دکتر اخگرخانم خبریم خبرنگار با اختصاصی مصاحبه در پیشگیرگزاری هفته عنوان به آبان هفتم تا اول از ساله هر افزود: سیما و صدا مسمومیتهاری از ی

میشود.یرگذانام

مواجهیم.داروهابامسمومیتسبببهیادیزبسیارارجاعاتباکشورقانونیپزشکیسازماندرماونیستکمماجامعهدرگفت:مسمومیتوی
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اخگ پیشگیرخانم هفته افزود:در معموری و میکند پیدا اختصاص ماده یک با مسمومیت به روز هر مسمومیتها از نوعیی به که افرادی در مسمومیتها اًل

است.بیشترمسنافرادوکودکاندرکهداردیربیشتشیوعهستندتماسدرداروهااینبا

میافتد.اتفاقدیگرمقاصدوکشیدیگرخودکشی،قصدبهونیستاتفاقیمسمومیتهاگاهیگفت:کشورقانونیپزشکیسازمانعلمیهیئتعضو

اخگ روشنگرخانم برای جامعه در هشدار شبکه باید و هستیم روبرو آن با جامعه در ما که است معضالتی جزو موارد این همه افزود: خصوصری در مردم ی

شود.اجراموادوداروهااینازنکردناستفاده

مجا داروهای میتوانند داروها این گفت: داروشناسی و شناسی سم متخصص طزاین از که باشند داروهایری یا و میگیرند قرار افراد اختیار در داروخانهها یق

گیرند.قرارجامعهافرادعموماختیاردروشوندکشورواردکنندگانیعزتوبرخیوماهوارهایقاچاقشبکههایازکهباشندیزغیرمجا

اخگ معضالترخانم از یکی مواد این مصرف سوء و میگیرد قرار افراد اختیار در راحتی به مواد این است جوانی جامعه اینکه سبب به ما جامعه در افزود: ی

شود.موادمصرفازناشیگرمومسمومیتبهمنجرمیتواندکهماستجامعهگربز

سازمان علمی هیات قانونیعضو داروهاپزشکی بیشتر سود ایجاد قصد به سودجو افراد و داخلی تولیدکنندگان و نیست کم مواد این مصرف داد: ادامه کشور

است.شدههمافراداینگرمبهمنجرمتاسفانهومیدهندقرارجوانافراداختیاردررا

مح و مخدر داروهای مصرف مصرفروی، از که میدهیم هشدار مصرفکنندگان به ما گفت: و خواند شایعتر جوانان میان در آن پایین قیمت سبب به را ک

خوددا داروها تعدادراین با روزانه ما که چرا کنند کردهاندزی فوت یا و شده جدی نقص دچار یا مواد این مصرف سوء سبب به افراد که مواجهیم پرونده یادی

است.بودهمواداینمصرفسوءازناشیمیبینیممیکنیمبررسیرافوتعلتوقتیکه

سازمان علمی هیات قانونیعضو یکسپزشکی تورگفت: و کنندگان تولید و است کرده پیدا رواج جامعه در غلط باورهای اینکهزی برای مواد این کنندگان یع

عوارضزجایگ داروها این اینکه از غافل میکند خوب را شما حال و ندارد عارضهای هیچ جدید مواد این میگویند بیاورند، وجود به قبلی مواد برای مناسبی ین

دارند.یادیز

اخگ بیمارخانم و کلیوی کبدی، نارسایی از عمر پایان تا بماند زنده مواد این کننده مصرف فرد اگر افزود: اثرری در اینکه یا و ببرد رنج است ممکن قلبی یهای

سازمان به ارجاعی پروندههای در را موضوعات این ما که شود دوز اور دچار مواد این مصرف قانونیسوء جوانپزشکی افراد این بیشتر متاسفانه و میبینیم

هستند.

پیشگی هفته از روز یک داد: ادامه پیشگیروی به مسمومیتها از سری یک که شاهدیم ما و دارد اختصاص تقلبی گیاهی داروهای به مسمومیت از یری

که میکنند یاد گیاهی داروهای عنوان به آن از و میدهند قرار جامعه افراد اختیار در را داروها این سیاه بازار در ندارند دارویی اطالعات هیچگونه که افرادی

میشود.فراوانتبلیغماهوارهدرهمویعزتویهارعطادرهممتاسفانه

اخگ ترخانم قصد به و جانبی عارضه هیچ بدون و گیاهی درصد صد داروهای عنوان به ماهواره در داروها این گفت: برایری گاهی و میشود تبلیغ اعتیاد ک

میگیرد.صورتداروهااینتبلیغاتنیزبدندرعضالتکنندهایجادوجنسیقوایافزایش

سازمان علمی هیئت قانونیعضو عطاپزشکی واقع در افزود: سرکشور یک از داروها، این تولید در زودترریها را افراد آن تا میگیرند کمک دیگر داروهای ی

مث برسانند داشتند که هدفی وبه کاهش قصد به که هستند داروهایی عمدتزاًل که میگیرد قرار خانمها اختیار در تن حاوی ورًا هستند آمفتامین شبه کیبات

و کاهش دنبال به که خانمهایی به خوددازما آن مصرف از که میدهیم هشدار هستند ورن کاهش چراکه کنند عنوانوکیل18نزی هیچ به ماه یک در گرم

نیست.طبیعی

عطا به و داشت مفرط چاقی که داشتیم جوانی خانم از پروندهای افزود: الغروی داروهای و مراجعه دریها درری و شد او فوت به منجر که بود کرده یافت

نبود.گیاهیوجههیچبهکهداشتوجودبدنشدرداروهاییکهرسیدیمنتیجهاینبهگرمازپسیهاربردانمونه
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اخگ فرخانم برای و هاست آمفتامین و روانگردان مخدر، داروهای حاوی که میدهند قرار افراد اختیار در را قرصهایی سودجو افراد این گفت: دادنری یب

باشد.داشتهگیاهیبویوعطرکهمیکنندکیبرتیرجعفوآویشنمانندگیاهیپودرهایباراآنمردم

و کاهنده داروهای این اثر مکانیسم اینکه بر مبنی سوالی به پاسخ در شناسی سم عمدتزمتخصص که داروها این افزود: چیست؟ حاوین هستند تقلبی ًا

میکنند.خوبراآدمحالخودشاناصطالحبهومیدهندافزایشبدندرراکرمحموادوهستندآمفتامینشبهکیباترت

ما بچههای که زمانی از که میگویند و میکنند مراجعه ما به پدرانی و مادران و میشود افراد خواب در اختالل و اشتها کاهش موجب داروها افزود:این وی

خوراک.نهودارندخوابنهمیکنندمصرفداروهاایناز

اخگ ترخانم عوارض از گفت: کاذبری اشتهای کاهش دچار میافتند افراد این دام به ناخواسته که خانمهایی و اشتهاست کاهش آمفتامینها شبه کیبات

میشود.آنهاگرموقلبیایستمسمومیت،ایجادبهمنجرنهایتدروکنندمصرفبیشترراداروهاکهمیشوندترغیبعلتهمینبهومیشوند

دا را مواردی افزود:ما قلبیروی ایست جوان خانمهای در که بیماریم حتی و نداشته قلبی مشکل سابقه هیچ که خانمی یک با چرا و میدهد زمینهایرخ ی

م از پس افراد این بدن از که نمونههایی در ما و داروهاست این مصرف علت، و کنند مراجعه درمانی مراکز به قلبی ایست با باید است نداشته دررهم گ

است.بودهداروهااینمصرفسبببهآنهاگرمکهرسیدیمنتیجهاینبهکردهایماخذقانونیپزشکیآزمایشگاههای

اخگ یکسرخانم گفت: دارد؟ وجود هم مخدر مواد چاقی ضد داروهای در آیا اینکه بر مبنی سوالی به پاسخ در تری قصد به را داروها از توری اعتیاد یعزک

مث که عطامیکنند در دراگون قرصهای کامراًل حاوییها که رسیدیم نتیجه این به و کردیم آزمایش دستگاههایی در ما را قرصها این و دارد گیاهی بوی اًل

است.ترامادول

ندا گیاهی داروی هیچ ما افزود: داروشناسی متخصص جدیدیراین داروی به را فرد واقع در و باشند کرده اضافه آن به اینکه مگر باشد ترامادول حاوی یم

است.آوراعتیاددارواینخودکهمیدهداوبهاعتیادکرتبرایداروییی،رعطاواستبودههروئینبهمعتادفرداًلمثیعنیمیکنندمعتاد

بسیا گفت: الغروی و چاقی کپسولهای از عطاری خود را ترامادولری حاوی اما دارد، وجود هم گیاهی پودرهای آن داخل و میسازند دستی صورت به یها

عطا کار بر نظارتی چون و، است خطرناک مخدر بسیار داروهای و متادون میرو کپسولها داخل را مخدر داروهای از نامشخصی مقادیر نیست وریها یزند

میشود.همافرادفوتموجبمواقعگاهیومیدهندقرارافراداختیاردر

مجا داروی آیا ما اینکه بر مبنی سوالی به پاسخ در سمشناسی و داروشناسی متخصص الغزاین برای داری داروهایری برای بهداشت جهانی افزود:سازمان یم،

تع تقلبی و تعارمجاز از یکی و دارد مثریفی ندارد همخوانی آن محتوای با دارو برچسب که است این تقلبی داروهای صددرصدیف دارو که میکنند ادعا اًل

آنالیز آزمایشگاه در را موارد این ما وقتی اما میگویند، آن در ویتامین و گیاهی مواد وجود از و میویسند آن ظرف روی را گیاهان اسامی حتی و است گیاهی

است.تقلبیاًلکاموشدهاضافهغیرمجازصورتبهاینهاکهمیبینیمکورتنوکسیالتودیفنمتادون،ترامادول،آنداخلمیکنیم

اخگ الغرخانم ضد داروهای درباره قطعری و باشد داشته افزودنی هیچ نباید و دارند گیاهی پایه که هستند داروهایی گیاهی داروهای افزود: هم اینی ًا

ببیند.راداروهااینتاثیرورزشوغذایییمهایژرهمراهبهمدتطوالنیدربایدفردونمیرساندنتیجهبهرافردیعرسصورتبهداروها

است.طبیعیغیرقطعطوربهشودالغرداروهااینمصرفواسطهبهگرموکیل18هفتهدرخانمیاینکهداد:ادامهوی

اخگ تورخانم با کرد:ما اضافه عطازی در نیز چاقی قرصهای بدنساریع باشگاههای در که جوانی افراد و مواجهیم عضلهزیها ایجاد قصد به میکنند فعالیت ی

برخوردیم.داروهاایندرکورتونیادیزبسیارمقادیروجودبهوکردیمآنالیزراداروهااینومیکننداستفادهقرصهاایناز

سازمان علمی هیئت قانونیعضو درپزشکی نباید و گیاهی داروی عنوان به نه اما است، شده پذیرفته التهاب ضد داروی عنوان به کورتون گفت: کشور

باشد.داشتهوجودگیاهیداروهای

آب اصطالح به و ورم دچار بدنش میکند استفاده داروها این از که فردی یعنی میشود بدن در آب تجمع به منجر که است این کورتونها افزود:خاصیت وی
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بهز هم آقایان در و میرود کلیوی و کبدی نارسایی سمت به استفاده وقت چند از پس اما است، کرده رشد عضالتش میکند فکر و میشود جمع او پوست یر

میشود.مختلآنهابدنهورمونیسیستمومیشویممواجهآنهاشدگیعقیمباداروهاوهورمونهااینازبرخیمصرفواسطه

اخگ عطارخانم برخی در گفت: کهری حالی در میکنند مصرف را آن مسن افراد ویژه به خیلیها که میشود تجویز جنسی قوای افزایش برای داروهایی یها

معمو و دارند فراوانی دارویی و شیمیایی مواد و نیستند گیاهی وجه هیچ به داروها بیمااین مسن افراد کنندراًل مصرف دارو ناچارند که دارند زمینهای یهای

میشود.نیزافرادگرمویزیرخونعثباکهمیکندایجادتداخالتتقلبیداروهایاینباداروهاآنمصرفو

حتم و کرد استفاده گیاهی داروهای این از نباید خودسرانه وقت افزود:هیچ تووی داروخانهها و معتبر منابع باید را گیاهی داروهای داروهایزًا و کنند یع

باشد.داشتهپزشکیآموزشودرمانبهداشتوزارتبرچسببایدگیاهی

اخگ عطارخانم یا و میشود تبلیغ ماهوارهها در که گیاهی داروهای به وجه هیچ به خواست مردم از توری مادهزیها هیچ که چرا نکنند توجهی میکنند یع

هستند.تقلبیمانظرازهمگیواستفراوانشیمیاییموادحاوینیستاندرموثرهای

عمد که هستند داروهایی حاوی اینها و ایم دیده آزمایشگاهها در را داروها این بررسی نتیجه که چرا میزنیم حرف سند اساس بر گفت: میشودوی اضافه ًا

میرود.یعکنندهزتوسراغمجدداومیشودوابستهداروهااینبهفرددیگرطرفازوبرساندهدفشبهزودتررافردتا

هدفش به را فرد مدت کوتاه در داروها این است ممکن افزود: داروها، این مصرف مدت بلند عوارض درباره سوالی به پاسخ در شناسی سم متخصص این

نیست.پذیرگشتربکهمیکندایجادبدنحیاتیاعضایبرایراعوارضیریکسامابرساند،

و بود شده اختالل دچار آنها قلب و کبد بافت دیدیم و کردیم بررسی کردهاند استفاده داروها این از که افرادی شناسی آسیب بخش در ما داد: ادامه وی

میدهد.نشانراخودآنعوارضطوالنیمدتدربلکهنمیشودبرطرفداروهاقطعازپسفردبرایعوارض

اخگ عطارخانم در دارو تبلیغ ما نظر از گفت: میکنندری دست به دست را داروها این همسایهها که شاهدیم اوقات برخی و است غیرقانونی ماهواره و یها

باشیم.مراقببایدکه

انر داروهای درباره عطاژوی برخی در و پودرها ها، کپسول افزود: هم زا بزری بسیار بستههای در داروهای قرصهایریها میکنند ادعا که میشود عرضه گی

آوژانر اشتها داروهای داروها این داخل در اما دارد، پروتئین و آمینه اسیدهای فقط که زاست مثری که میکنند اضافه تای ماه یک مدت در نفر یک کیلو15اًل

نیست.طبیعینزوافزایشنوعاینمانظرازکهمیشودچاقگرم

اخگ تورخانم درباره آوزی اشتها داروهای جو و گندم جوانه پودر در گفت: و داد هشدار غیرمجاز سویقهای میریع معموری و کودکانیزند را داروها این اًل

میکند.یادزهمراخوابی،رآواشتهابرعالوهپودرهاایندرموجودسیپروهپتادینکهصورتیدرمیخوابددائممنبچهمیگویدمادرومیخورند

یارآیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۲:۱۵-۹۹/۰۸/۰۶(کرونادوراندرداروخودسرانهمصرفافزایش

کرد.ارائهعوارضاینبروزازیرگیوجلبرایراراهکارهاییوپرداختآنهاعالئموداروییمسمومیتهایخصوصدرنکاتیبیانبهایرانشناسیسمانجمندبیر

گفت در نژاد سلطانی کامبیز ، نیوز جهان گزارش داروهاوبه خودسرانه مصرف کلی طور به گفت: آنها عالئم و دارویی مسمومیتهای خصوص در میزان با گو

آنها به و هستند نسخه بدون که داروهایی مصرف هم و دارند مختلفی مسمومیتهای و عالئم بخشیشان، اثر میزان به همOTCبسته و میشود گفته

داروهاخیبرمصرفدرهشدارشبکهایجادلزومسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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بسیا که چرا گیرد؛ صورت پزشک نظر تحت باید دارویی گیاهان همچنین و گیاهی داروهای از هستندراستفاده ایمن و ساده ظاهر به که داروهایی از ی

اینکه یا و باشد دیگر داروهای از استفاده حال در همزمان شخص است ممکن که آنجایی از و افراد جسمانی شرایط به بسته شوند، مصرف سرانه خود اگر

گردد.داروییمسمومیتسببمیتواندباشد،داشتهکلیویوکبدییهایربیما

پیشگی برای توصیه اولین شد: متذکر بهروی ابتال جمله از مختلف دالیل به که اشخاصی ویژه به افراد همه که است این دارویی مسمومیتهای بروز از ی

یکسربیما مصرف حال در همزمان دیابت و فشارخون نظیر زمینهای استفادهریهای به اقدام داروساز توصیه و پزشک تجویز با حتما هستند، داروها از ی

آف خطر میتواند گیاهی داروهای و نسخه بدون داروهای حتی دارویی نوع هر کردن اضافه که چرا نمایند؛ دارو ازراز و شود مسمومیت موجب و باشد ین

شود.مصرفآناحتمالیعوارضدانستنوپزشکیتوصیهبادارویینوعهربایداستبرخوردارویژهایاهمیتازداروییتداخالتبحثکهآنجایی

ویتامینهاخودسرانهمصرفوداروییمسمومیتهای

است، گرفته شدت کرونا ویروس شیوع دوران در ویژه به که ویتامین قرصهای سرانه خود مصرف خصوص در مسمومیتها و سمشناسی متخصص این

بسیا داد: ویتامینهایرتوضیح نظیر چربی در محلول ویتامینهای حاوی که مکملهایی از شوند،DوAی مصرف شده، توصیه نیاز از بیش اگر هستند،

زمانی باید تنها استثنا بدون گیاهی فرآوردههای و مکملها داروها، انواع کلی طور به بنابراین و گردند مسمومیت سبب و کنند پیدا تجمع بدن در میتوانند

هستند.مطلعداروهاعوارضازآنهاکهچرااستداروسازوپزشکعهدهبهموضوعاینتشخیصودارداحتیاجآنهابهبدنکهگیرندقراراستفادهمورد

دارند؟نشانههاییچهداروییمسمومیتهای

سازمان علمی هیات قانونیعضو متغیرپزشکی بسیار دارویی مسمومیتهای نشانههای کرد: اظهار دارویی مسمومیت نشانههای و عالئم خصوص در کشور

هر به توجه با و دارند بستگی آن مصرفی دز میزان و طیف بیمار، شرایط دارو، نوع به عالئم این و گرفت نظر در کلی نشانه یک آنها برای نمیتوان و است

کنیم شک شدهایم دارویی مسمومیت دچار اینکه به باید زمانی چه اینکه خصوص در اما است؛ متفاوت آنها عوارض و نشانهها عالئم، عوامل این از کدام

خا عادی حالت از دارو یک مصرف از بعد که است بروزرهنگامی همچنین و شکمی دردهای و استفراغ تهوع، حالی، بی ضعف، نظیر: عالئمی و میشویم ج

باشیم.داشتهقلبتپشوخونفشارافرایشیاوافتجملهازحیاتیعالئمدرتغییراتی

دارو طیف به توجه با به عوارض این بروز شدت و نوع که باشد دارویی مسمومیت از نشانهای میتواند فوق عالئم از کدام هر داد: ادامه خصوص این در وی

عارضه میتوانند عالئم این از برخی و هستند همراه خوابآلودگی و خستگی ضعف، احساس نظیر عوارضی با آرامبخش داروهای مثال برای و است متغیر

دارد.فردشرایطبهبستگیامراینوباشندمسمومیتنشانهدیگربعضیوباشنددارومصرفجانبی

ممکن که شود هستند، مستعد که افرادی در انعقادی اختالالت ایجاد منجر میتواند داروها برخی همزمان مصرف کرد: بیان ایران شناسی سم انجمن دبیر

خون با رازیهایزیراست کلی عالئم چند آن برای نمیتوان و است متغیر بسیار دارویی مسمومیتهای عالئم کلی طور به و کند پیدا بروز کبودی و پوستی یر

کرد.عنوان

داروییمسمومیتهایبروزصورتدرالزماقدامات

در اقدام اولین آورشد: یاد دهند، انجام باید دارویی مسمومیت با مواجهه در افراد که الزمی اقدامات خصوص در مسمومیتها و سمشناسی متخصص این

نزدیکت به بروزعارضه علت بررسی برای باید حتما مسموم فرد آن از بعد و است دارو قطع دارویی مسمومیتهای با مرمواجه تارین کند مراجعه درمانی کز

شود.انجامالزمدرمانیاقداماتباشد،داروازاستفادهظهورعالئمدلیلکهصورتیدر

598نو،تدبیریرخبپایگاهدیگر:منابع
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استانیاخبار

)۱۱:۰۳-۹۹/۰۸/۰۶(یافتافزایشبویراحمدوکهگیلویهدریرآزاهمسرهایشکایت

مدی - ایرنا - آزاریاسوج همسر مدعی کنندگان مراجعه تعداد گفت: بویراحمد و کهگیلویه قانونی پزشکی حدودرکل گذشته سال مشابه مدت به نسبت امسال استان این در ۷.۴۲ی
است.داشتهافزایشدرصد

گفت در شنبه سه روز امینی داشت:وکامروز اظهار ایرنا خبرنگار با آزا۳۶۲گو همسر ادعای با امسالرپرونده هایی اداره قانونیدر شدپزشکی تشکیل استان

بودهاند.مردنفریکونزنفر۳۶۱تعداداینازکه

قانونیکلرمدی آخپزشک اساس بر کرد: بیان بویراحمد و آمارکهگیلویه سالنامه آزارین همسر وضعیت خصوص در هاییری استان دیگر به نسبت استان

است.دادهاختصاصخودبهرا۲۱رتبهکشور

تص بیمارامینی وضعیت و کنونی شرایط به توجه با کرد: خانوادهریح افراد بر موجود فشارهای و کرونا افزایشی نیز خانه درون دعواهای میزان شک بدون

یابد.می

جمله از مختلفی عوامل کارشناسان اظهارات به توجه بیمابا زناشویی، های مهارت به نداشتن بیکارتسلط و روانی و جسمی های توانری می را اعتیاد ی،

آورد.حساببهیرهمسرآزادالیلاز

)۱۱:۰۴-۹۹/۰۸/۰۶(وبویراحمدکهگیلویهدریرهمسرآزادرصدی7افزایشخبرداد:استانقانونیپزشکیکلرمدی

همسرآزارمدی مجموع گفت: بویراحمد و کهگیلویه استان قانونی پزشکی طیرکل جا6ی سال گذشتهرماهه سال مشابه مدت به نسبت استان سطح در یافته7.42ی افزایش درصد
است.

در افزود: خبرنگاران جمع در امینی" "کامروز ایلنا، گزارش امسال6به نخست همسرآزا362ماهه مراکزرپرونده در قانونیی شدهپزشکی تشکیل استان این

است.بودهآقایانبهمربوطپروندهیکوهاخانمپرونده361تعداداینازکه

است.یافتهافزایشدرصد7.42گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتاستانسطحدرمدتاینطییرهمسرآزامجموعکرد:یحرتصوی

قانونیکلرمدی آماپزشکی سالنامه طبق کرد: اظهار بویراحمد و کهگیلویه قانونییراستان سالپزشکی در همسرآزا98کشور با رابطه در رتبهراستان 21ی

است.داشتهراکشور

نیوزبهاریرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۱۱:۲۳-۹۹/۰۸/۰۶((تهران)استافرادحیاتوسالمتکنندهتهدیدغیراستاندارد،داروهایبهگرایش

م شناسی سم آزمایشگاه تررییس داروهای روی بر قانونی شناسی سم های آزمایشگاه در آمده عمل به های بررسی گفت: تهران استان قانونی پزشکی آزمایشگاهی و تشخیصی کرکز
و افزاینده (بدنسازاعتیاد، وزن کاهنده عطازی)، در موجود بهداشت وزارت برچسب بدون و ای فله داروهای که دهد می نشان جنسی قوای افزاینده و داروییرن مؤثره مواد حاوی یها،

هستند.افرادحیاتوسالمتیکنندهتهدیداستفاده،صورتدروبوده

مرگزارخب - میزان اخگری جایگریم و مکمل طب از استفاده افزود: مطلب این بیان با امزی بسیارین در و بوده جهان در شده پذیرفته و شناخته کشورهاری از ی

است.داشتهرشدبهروروندنیزماکشوردرگیاهیپایهبامکملداروهایمصرفاخیرهایسالدرواستگسترشحالدر

تو تولید، به مربوط قوانین وجود برخالف کرد: خاطرنشان سدهازوی این از تقلبی گیاهی های فرآورده از یک هیچ مختلف، های مکمل در داروها مصرف و یع

شوند.محسوبجامعهسالمتبرایتهدیدیعنوانبهتوانندمییکهرونکردهعبور

سازمان علمی هیات قانونیعضو بسیاپزشکی متأسفانه افزود: کشوررکشور وارد غیررسمی مبادی از گیاهی اصطالح به منشاء با که دارویی های مکمل از ی

ط از یا و ناپذیرشده جبران عوارض تواند می ها آن مصرف و بوده تقلبی داروی رسند می فروش به اینترنتی و ای ماهواره های شبکه ایجادریق فرد برای را ی

کند.

تع به اشاره با تصروی تقلبی» «داروهای از بهداشت جهانی سازمان اشتباهریف برچسب دارای منشا و هویت لحاظ به عمدی، صورت به که دارویی کرد: یح

تع در دارد. قرار تقلبی داروی زمره در تصرباشد بهداشت جهانی سازمان کمتریف کارآیی و ایمنی کیفیت، که غیراستاندارد ای فرآورده است: شده نسبتریح ی

به و بوده فوق خصوصیات دارای ایران دارویی سیاه بازار در موجود گیاهی های مکمل عمده متأسفانه هستند. تقلبی داروی دارند، استاندارد های نمونه به

شوند.میمحسوبتقلبیداروهایعنوان

اخگ دکتر گفته وربه افزاینده و نیروزا گیاهی های مکمل به توان می ایران دارویی سیاه بازار در موجود های مکمل از وزی کاهنده قوایزن، های افزاینده ن،

کرد.اشارهاعتیادکرتدراستفادهموردهایمکملوجنسی

م شناسی سم آزمایشگاه آزمایشگاهیررییس و تشخیصی قانونیکز سپزشکی نتیجه به دستیابی هدف با سودجو افراد اینکه بیان با تهران وراستان یع

ت این داشت: اظهار کنند؛ می گزاف های قیمت با تقلبی گیاهی های فرآورده تهیه به مبادرت بیمار پسند مقادیررمورد با همراه مختلف گیاهان حاوی کیبات

است.نشدهذکرداروبرچسبرویهاآنازیکهیچنامکههستندشیمیاییداروهایازنامشخصی

اخگ عمدتردکتر تقلبی گیاهی داروهای گفت: همچنین کنتی مراحل از یک هیچ و شده تهیه ساز دست شکل به شودرًا نمی انجام ها آن مورد در کیفیت ل

بسیا آنکه سازمانرضمن به ارجاعی شکایات از قانونیی فروختهپزشکی افراد به مکمل عنوان به که بوده تقلبی گیاهی داروهای مصرف عوارض از ناشی کشور

اند.شده

ط و رنگ¬ها در و ساشه و کپسول قرص، مختلف های شکل در تقلبی داروهای اینکه به اشاره با گیاهیروی داروهای افزود: است، موجود مختلف های ح

الغ داروهای نیروزا، مواد غذایی، های مکمل عنوان به و است گستردهای طیف دارای ساز تردست داروهای سوز، چربی داروی چاقی، داروهای اعتیادری، ک

بدنسا داروهای مخدر، مواد و سیگار چرزبه ضد داروهای بسیاوی، و جنسی قوای افزاینده داروهای پوست، جوانی و میرک معرفی بیماران به دیگر مواد از ی

شوند.

اخگ تردکتر داروها، این از برخی به ادامه در قانونیری شناسی سم آزمایشگاه های بررسی اساس بر که ها آن عوارض و قانونیکیبات بهپزشکی تهران استان

کرد:اشارهآمدهدست

گیاهی""صرفابرچسبباسازدستاعتیادکرتداروهای
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ت مختلف داروهای روی بر عمدتربررسی داروها این که داد نشان غیراستاندارد اعتیاد دیفنک حاوی استامینوفن،وًا کدئین، متادون، ترامادول، کسیالت،

اند.بودهسیپروهپتادینوکلرفنیرامینسیپروهپتادین،دکسترومتورفان،سرترالین،کستین،وفل

تقلبینزوافزایندهداروهای

و افزاینده عمدتزداروهای تن حاوی ورًا و شده بدن در آب احتباس موجب که هستند ها) (کورتون کورتیکواستروئیدها خانواده از میزکیباتی افزایش را ن

داشت.خواهدهمراهبهرانزوافزایشوشدهاشتهاکاذبافزایشموجبکیباترتاینازاستفادهدهند.

پ ایجادودیابت، استخوان، تآکی مصرف عوارض سایر از پوستی مشکالت و عضالنی ضعف افسردگی، گوارش، دستگاه زخم¬های پوستی، کیباترکنه

پوست، در رنگ آبی خطوط مدت طوالنی مصرف در اما شده پوست شدن براق و شفافیت سبب ها کورتون موقت، مصرف در است. کورتیکواستروئیدی

شوند.میموجبرازودرسیرپیوپوستشکنندگی

عوارض از شود. می اشتها افزایش موجب و بوده ها هیستامین آنتی دسته از دارویی که است سیپروهپتادین داروها این از شده استخراج اجزای دیگر از

کرد.اشارهعصبانیتویرقرابیاستفراغ،تهوع،دهان،خشکیآلودگی،خوابدید،یرتابهتوانمیسیپروهپتادینداروی

چاقیکنندهدرمانهایدارو

مصارف دارای امروزه چاقی کننده درمان های تبلیغزدارو با دارو کنندگان معرفی باشند. می داروها این مصرف طرفداران از ها خانم خصوص به و بوده یادی

و کاهش موجب و بوده عوارض فاقد شده ارائه داروی که مسئله فزاین به اقدام شود می ماه یک طی در توجه قابل مشترن خودریب داروی فروش و یان

کنند.می

الغ داروی سوز، چربی داروهای عنوان تحت که داروهایی که داشت توجه ترباید حاوی عمدتا" شوند می معرفی گیاهی و نسخه بدون آمفتامینیری کیبات

تع لرزش، مانند عوارضی کنندگان مصرف در و بوده آمفتامینی شبه الغرو خوابی، بی خون، فشار افزایش سریق، قرمری توهم، سردرد، اشتها، کاهش یزیع،

کنند.میایجادراگرموقلبیحمالتچشم،

و کاهنده عمدتزداروهای تن حاوی سالرًا از دارو این هستند. سیبوترامین آم2010کیب دارویی بازار جمع¬آوراز میریکا سیبوترامین مصرف است. شده ی

ت به شبیه عوارضی ایجاد موجب تشنج،رتواند کلیوی، و کبدی مشکالت خون، فشار افزایش به توان می آن عوارض جمله از که شود بدن در آمفتامینی کیبات

کرد.اشاره...وافسردگیی،زمغیزیرخون

جنسیقوایافزایندههایدارو

گ سردرد، قبیل از عوارضی دارای دارو این هستند. سیلدنافیل مانند ای موثره مواد دارای و نبوده گیاهی صرفا" نیز جنسی قوای افزاینده های گرفتگی،ردارو

تا و شنوایی دادن دست از خون، فشار افت محیطی، دید دادن دست کلراز اداره در که ای مطالعه در باشد. می دید قانونیی رویپزشکی بوشهر استان

تحت شده عرضه دارویی اشکال از یکی عالوه به بود. نامشخص دوز با سیلدنافیل داروی حاوی داروها این شد، انجام جنسی قوای افزاینده گیاهی داروهای

است.بودهباالدوزباترامادولحاویجنسی،قوایافزایندهعنوان

عمدت مذکور موجبداروهای داروها این مصرف لذا هستند جستجو قابل گیاهی های فرآورده متغیردر دوزهای با و درمانی محدوده از بیش مقادیر با ًا

شد.خواهداستانداردحالتبرابرچندینتاداروهامصرفازناشیجانبیعوارضومسمومیتایجادخطرافزایش

پیام/انتهای

امروزایمنا،خبر،سالمنیوز،بهداشتآنالین،سپیدنو،سالمکنا،ریرخبپایگاهروزان/روزنامهخبرآنالین/فارس،ایرنا،ایلنا،یا،رآسیما،وصدایرگزارخبدیگر:منابع
داغخبرتدبیر،یان،رشتیک،آنالین،شفااقتصادنیوز،نیوز،آفتابایران،عصرجوان،تابناکآنالین،جمجامنیوز،افکارآنالین،ایرانسال،شعارنیوز،

ان)(تهراستادافرحیاتوسالمتکنندهتهدیدد،استاندارغیرداروهایبهایشگران:میز|خبرخبرادامهادامه
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)۱۲:۲۴-۹۹/۰۸/۰۶(شرقیآذربایجاندرنزاعازناشیمصدومینمراجعهافزایش

کردند.مراجعهشرقیآذربایجاناستانقانونیپزشکیاداراتبهنزاعازناشیصدماتدلیلبهامسالاولنیمهدرطینفر864وهزار23شرقیآذربایجانایسنا/

کل اداره اعالم اساس قانونیبر نزاعپزشکی مراجعین تعداد که قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این شرقی، حدود608هزارو22آذربایجان بود، نفر

است.یافتهافزایشدرصدشش

مدت این طی در نزاع مراجعین کل از وز6038همچنین درصد17826ن یک حدود بترتیب کدام هر گذشته سال مشابه مدت به نسبت که بودند مرد نفر

میدهد.نشانراافزایشدرصدهشتوکاهش

شه در گزارش، این اساس باربر نزاع مراجعین آمار نیز امسال ماه به17یور قبل سال مشابه مدت به نسبت افزایش این4457درصد از که است رسیده نفر

اند.بودهنزنفر1176ومردنفر3281تعداد

ادارات به گذشته سال در نزاع صدمات مدعی مراجعین قانونیکل باپزشکی برابر تعداد36656استان این از که بود و26709نفر مرد ن،زنفر9947نفر

بودند.

پیامانتهای

منیزرتبیرخبپایگاهامین/روزنامهدیگر:منابع

)۱۵:۵۱-۹۹/۰۸/۰۶(شرقی)(آذربایجانگونشم*روزاخبارنقد

*م.گونش

است.شدهلود،اوورشهرایندرتختهاتمامیظرفیتویمرندایزرتبدرخالیتختیکحتیگفت:یزرتبپزشکیعلومدانشگاهدرمانمعاونایسنا-

نماید.اقدامبیمارانمعالجهوپذیرشظرفیتافزایشبهنسبتممکن،یقرطبهربیمارستانهافعلیظرفیتازاستفادهکناردردارد،وظیفهدانشگاه،–کرا

شرقی آذربایجان – و23ایسنا ادارات864هزار به نزاع از ناشی صدمات دلیل به امسال اول نیمه درطی قانونینفر مراجعهپزشکی شرقی آذربایجان استان

کردند.

کل اداره اعالم اساس قانونیبر نزاعپزشکی مراجعین تعداد که قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این شرقی، حدود608هزارو22آذربایجان بود، نفر

است.یافتهافزایشدرصدشش

شود.میظاهریجربتداقتصادینابسامانیوکرونااجتماعیهایآسیب–کرا

ط همه از و داند می خود وظیفه را تورم جبران و مردم معیشت تامین دولت، روحانی: دررایسنا- اقتصادی متخصصین و فعاالن قوا، سایر پیشنهادات و ها ح

کند.میاستقبالمردممعضالتحل

ومشخصمعضالتاستبهتر–کرا

گردد.اعالممتخصصینبهپیشنهادتهیهواطالعبرای

ورایسنا-ظ بهزیف توهین : امورخارجه از1٫9یر سواستفاده و طلبی فرصت فرانسه افراطگرایان زشت های جنایت دلیل به ها آن مقدسات و مسلمان میلیارد
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است.بیانآزادی

استعمارا سابقه دارای اروپائی کشورهای اغلب بنابراینرک- هستند. کشورهاری این های دولت و مردم رفتارهای از بعضی استعماریشه فرهنگ در یریشه

دارد.

آم جمهور رییس کسی چه ندارد فرقی ایران برای دولت: سخنگوی تعهداترایسنا- سپردن آماده باید گردد می باز برجام به جمهور رییس کدام و شود می یکا

باشند.جدید

کندمیقرفورفتارشانهاینهزهفقط–کرا

)۱۳:۱۵-۹۹/۰۸/۰۶(مازندران)(همکارممتازفرزندانبههدایاییاهدای

شد.اهداایشانبهتقدیرلوحهمراهبههمکارانممتازفرزندانهدایایاستانقانونیپزشکیمعاونینوکلمدیرحضوربامراسمیدر

خب پایگاه گزارش کلربه اداره عمومی روابط از نقل به سبزالبرز قانونیی سالپزشکی مانند نیز امسال دانش مقوله اعتالی و رشد منظور ،به مازندران استان

معدل کسب به موفق تحصیلی مقطع تفکیک به که همکارانی فرزندان به ( ایرانی فرهنگی (اقالم هدایایی همراه به تقدیر لوح یادبود، رسم به گذشته های

شد.گزارربمحدودبصورتکروناویروسشیوعبعلتمراسمایناستگردید.گفتنیاهداشدندممتاز

)۱۴:۵۵-۹۹/۰۸/۰۶(یرسالجااولماههششدرگازبامسمومیتکاهشداد؛خبرمازندرانقانونیپزشکیکلمدیر

امسال نخست ماهه شش :در گفت استان قانونی پزشکی کل من(نفر10مدیر گاز با مسمومسیت اثر در مازندران در ( مرد دروهمگی رقم این که دادند دست از را خود جان کسیدکربن
است.شدهگزارشنفر11قبلسالمشابهمذت

جانهمهازبیشیزچیچه/یرجاسالدرکارحوادثازناشیتلفاتدهندهتکانافزایشکرد؛اعالممازندرانقانونیپزشکی
)۰۹:۵۲-۹۹/۰۸/۰۷(کند؟میتهدیدرامازندرانیگرانرکا

م گفت: مازندران قانونی پزشکی کل مدیر عباسی علی درردکتر کار حوادث از ناشی میر و استان6گ در امسال اول پارسال64ماهه مشابه مدت با مقایسه در رقم این که بود 21نفر
داشت.افزایشدرصد

کل مدیر عباسی علی دکتر خبر: گروه قانونیعبارت مپزشکی گفت: دررمازندران کار حوادث از ناشی میر و استان6گ در امسال اول این64ماهه که بود نفر

داشت.افزایشدرصد21پارسالمشابهمدتبامقایسهدررقم

شده اعالم آمار از اینکه بیان با با50او بلندی از سقوط افزود: هستند، مجرد بقیه و متاهل م32نفر اول رتبه خودرفوتی به را کار حوادث از ناشی گهای

دارند.قرارکارحوادثاثربرگرمبعدیرتبههایدرفوتییکباسایرو2باسوختگی،11باسختجسم،18باگرفتگیقربومیدهداختصاص

شرقی)(آذربایجانگونشم*روزاخبارنقدخبر:کار|خبرخبرادامهادامه
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کل قانونیمدیر بیشتپزشکی داد: ادامه مرمازندران بارین کار حوادث از ناشی کمت13گهای و ماه مرداد در بارمورد آن شده6ین ثبت ماه فروردین در مورد

است.

با نور شهرستانهای افزود: عباسی با10دکتر بابل سا8، و آمل بارو کدام هر بیشت7ی یکرفوتی با کدام هر بابلسر و بهشهر آباد، محمود شهرستانهای و ین

داشتند.راکارحوادثاثربرگرممواردینرکمتفوتی

کل قانونیمدیر بیشتپزشکی گفت: متوفیان، سن تفکیک به افرادرمازندران به مربوط سن با50تا41ین بیشت20سال ازرفوتی بیش سن و با61ین 5سال

شد.گزارشآمارینرکمتفوتی

مراکز آمار اساس بر افزود: عباسی قانونیدکتر در417استانپزشکی کار حوادث از ناشی زخمی به6نفر امسال اول قانونیماهه کهپزشکی کردند مراجعه

داشت.کاهشدرصد12پارسالمشابهمدتبامقایسهدررقماین

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

است.کارازناشیحوادثکاهشراستایدرراهکارهاینرمهمتازافتادهاتفاقکهحوادثیازعبرتورسانیاطالعنظامایجادوآموزشمربوطه،قوانین

)۱۰:۰۳-۹۹/۰۸/۰۷(یافتافزایشدرصد۲۱مازندراندرکارحوادثازناشیتلفاتمازندران:قانونیپزشکیکلرمدی

است.داشتهقبلسالاولماهششبهنسبتدرصدی۲۱رشدمیزاناینگفت:ودادخبریرجاسالطیکارحوادثبراثرنفر۶۴گرمازمازندرانقانونیپزشکیکلرمدیی-رسا

خب گزارش امسالرگزاربه ماهه شش در کار از ناشی حوادث براثر داشت: اظهار عباسی علی مهر، به۶۴ی نسبت رقم این که دادند دست از را خود جان مرد

داشت.افزایشدرصد۲۱قبلسالمشابهمدت

شده اعالم آمار از اینکه بیان با جا۵۰عباسی سال ماهه شش در موجود آمارهای اساس بر افزود: هستند، مجرد مابقی و متأهل بارنفر بلندی از سقوط ی

م۳۲ اول رتبه برفوتی و میدهد اختصاص خود به را کار حوادث از ناشی بارگهای گرفتگی با۱۸ق سخت جسم با۱۱، سوختگی در۲، فوتی یک با سایر و

دارند.قرارکارحوادثاثربرگرمبعدیرتبههای

کل قانونیمدیر بیشتپزشکی امسال ماهه شش در افزود: مرمازندران بارین کار حوادث از ناشی کمت۱۳گهای و ماه مرداد در دررمورد مورد شش با آن ین

است.شدهثبتماهفروردین

تص استان اجرایی مقام باراین نور شهرستانهای مدت این طی کرد: با۱۰یح بابل سا۸، و آمل بارو کدام هر بیشت۷ی محمودرفوتی شهرستانهای و ین

داشتند.راکارحوادثاثربرگرممواردینرکمتفوتییکباکدامهربابلسروبهشهرآباد،

کل قانونیمدیر بیشتپزشکی گفت: متوفیان سن تفکیک به مازندران افرادراستان به مربوط سن با۵۰تا۴۱ین بیشت۲۰سال ازرفوتی بیش سن و ۶۱ین

است.شدهگزارشماههششایندرآمارینرکمتفوتی۵باسال

مراکز آمار اساس بر افزود: قانونیعباسی مابقی۴۰۵شامل۴۱۷استانپزشکی و بهزمرد کار حوادث از ناشی مصدوم قانونین اینپزشکی که کردند مراجعه

داشت.کاهشدرصد۱۲قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقم

بیشت اینکه به اشاره با استان قضائی شورای ایمنیرعضو برنامه داشتن انسانها، جان به نهادن ارزش گفت: است، ساختمان بخش در کار از ناشی حوادث ین

تهدیدارانیمازندرانگرکارجانهمهازبیشیچیزچه/یجارسالدرکارحوادثازناشیتلفاتدهندهتکانایشافزت:عبار|خبرخبرادامهادامه
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مهمت از را افتاده اتفاق که حوادثی از عبرت و رسانی اطالع نظام ایجاد و آموزش مربوطه، قوانین و استانداردها رعایت کار، کاهشردر راستای در راهکارها ین

دانست.کارازناشیحوادث

نیوزشمالیرخبپایگاهایسنا/خبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۵:۲۸-۹۹/۰۸/۰۶(شدصادراصفهاندردرمانیسقطمجوز236اصفهان:استانقانونیپزشکیکلرمدی

است.شدهصادراصفهاناستانقانونیپزشکیمراکزدرامسالنخستماه6دردرمانیسقطمجوز236گفت:سلیمانیپورعلی

،مدی اصفهان از آنالین جوان خبرنگار گزارش قانونیکلربه بهپزشکی مراجعه آمار به اشاره با اصفهان قانونیاستان دپزشکی درمانیربرای سقط مجوز یافت

کردهاند.مراجعهقانونیپزشکیمراکزبهدرمانیسقطمجوزیافتردبراینفر308زمانیبازهایندرداشت:اظهارامسالنخستماه6طی

تعداد این از اینکه بیان با د60وی برای الزم شرایط فاقد تصرنفر بودهاند، درمانی سقط مجوز درریافت شده صادر مجوزهای تعداد کرد: امسال6یح ماهه

است.داشتهدرصدی23.1کاهشقبلسالمشابهمدتبهنسبتکهبودهمورد236

قانونیکلرمدی آمارپزشکی خصوص در همچنین اصفهان م6استان مونرماهه گاز با مسمومیت از ناشی میر و آمارهایوگ مطابق داشت: ابراز کربن کسید

مراکز در شده معاینه اجساد تعداد زمانی، بازه این در قانونیموجود مپزشکی علت که شدراستان داده تشخیص کربن مونواکسید گاز با مسمومیت آنها گ

بودهاند.مردهمگیونفر11

ماه6طیگرفتگیزگااثربراصفهانی17گرم

در داشت: ابراز گذشته6وی سال نخست دو17ماه شامل وزنفر گا15ن اثر بر مزمرد افزایش شاهد و باختهاند جان گارگرفتگی از ناشی میر و درزگ گرفتگی

بودهایم.یرجاسال

کاهش به اشاره با غ30سلیمانیپور تلفات زمانیردرصدی بازه این در داشت: ابراز اصفهان استان در امسال نخست نیمه در شدگی غ50ق اثر بر قرنفر

است.بودهنفر71گذشتهسالدرآماراینکهباختهاند،جانشدگی

غ تلفات کل از اینکه بیان با جاروی سال در شدگی وزنفر11یرق فوتی39ن تعداد این از کرد: اضافه بودند، مرد رودخانه،19نفر در استخر13نفر در نفر

د9ی،زکشاور در نفر یک و شنا استخر در نفر یک سد، و مصنوعی استخر در نفر پنج آب، کانال در نیزرنفر نفر دو و دادهاند دست از را خود جان طبیعی یاچه

شدهاند.قرغنامعلوممکانیدر

یافتایشافزصددر۲۱انمازندردرکارحوادثازناشیتلفاتان:مازندرقانونیشکیپزکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۰:۳۹-۹۹/۰۸/۰۷(همدان)(ساختمانازگباررمسقوط

کیهان:خبرنگارهمدان-

قانونیکلرمدی مپزشکی از همدان کاراستان یک کارگ این گفت: و داد خبر ساختمان از سقوط اثر در همدانی ایمنی30گررگر نکات رعایت عدم دلیل به ساله

کرد.سقوطپایینبهچهارمطبقهاز

نماکا حال در جوان فرد این گفت: کمالی امارآرتین شد منتقل بیمارستان به و سقوط ایمنی نکات رعایت عدم و بیاحتیاطی اثر در که بود ساختمان ی

باخت.جانمصدوموماندبینتیجهدرمانکادرتالشهای

تاکنون، سال ابتدای از شد: یادآور را16وی کاهش گذشته سال در مشابه مدت به نسبت رقم این که شدند فوت کار از ناشی حوادث اثر بر استان در مرد

میدهد.نشان

)۱۰:۲۲-۹۹/۰۸/۰۷(میدهدخرشهرهایرکیلومت۳۰درسوانحدرصد۷۰همدان:راهپلیسرییس

اینکه بیان با همدان استان راه پلیس رییس ایرنا- شعاع۷۰همدان- در استان این جرحی و فوتی سوانح شهرهارکیلومت۳۰درصد میزانری بودن باال آن علل از یکی گفت: میدهد خ
است.شهرهااطرافوحومهدرتردد

ع رضا شعاعزیزسرهنگ در سوانح بودن باال علل بیان به ایرنا با گو و گفت در چهارشنبه روز شرکیلومت۳۰ی داشت: اظهار و پرداخت شهرها وری ها کت

است.یادزگرانرکاترددمیزانوبودهشهرهااطرافوحومهدربیشترصنعتیهایکرشه

دورب شمار بودن باال کرد: اضافه دوربروی همه بودن اصولی غیر و غیراستاندارد البته است محدوده این در تصادف کثرت علل دیگر از نیز نیزرگردانها گردانها

ندارد.وجودگردانیردوربهاجادهعمقدرحالیکهدراستداشتهتاثیرآماراینرفتنباالبر

دورب شمار بودن باال داد: ادامه همدان استان راه پلیس تقدمررییس حق نکردن رعایت میان این در و است داده افزایش را خودروها تداخل میزان گردانها

میشود.پهلوبهجلووخودروعقببهجلوبرخوردنظیرسوانحیبروزموجبنیززدندورهنگام

ع بایدزیزسرهنگ استاندارد طبق کرد: بیان دورب۵۰۰ی به مانده مناسبرمتر الین زمانگردان تا پناهی جان نیز زدن دور هنگام همچنین شده ایجاد رو ُکند

است.نشدهرعایتاستاناینهایگردانردوربازهیچیکدراصلاینکهشودگرفتهنظردراصلیمسیردرخودروگرفتنقرار

شعاع در سوار دوچرخه و پیاده عابر عبور افزود: شهرهارکیلومت۳۰وی امسالی نخست نیمه در تنها و میگیرد همدانعابر۲۵صورت ای جاده سوانح در

شدصادراصفهاندرمانیدرسقطمجوز236اصفهان:استانقانونیشکیپزکلمدیرآنالین:جوان|خبرخبرادامهادامه
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است.نبودهیرعابباخودروبرخوردسانحهفاصلهاینازبعدوبودهیرکیلومت۳۰شعاعدرسوانحاینهمهکهباختندجان

همدان استان راه پلیس تارییس به که رانندگانی از برخی داشت: دزاظهار گواهینامه شعاعرگی در اند کرده تمرکیلومت۳۰یافت به اقدام شهرها رانندگیری ین

وا را خودرو بیدرنگ تصادف خطر احساس هنگام ناصحیح واکنش علت به کافی تجربه نداشتن علت به و میژمیکنند برخورد خودروها دیگر با یا کرده گون

کنند.

ع شعاعزیزسرهنگ در جرحی و فوتی سوانح بودن باال علل دیگر از گفت: گرمرکیلومکت۳۰ی یا باران بارش با و است آسفالت سطح «قیرزدگی» شهرها ی

شود.میزنجیرهایتصادفبروزوجادهسطحشدنلغزندهاصطکاک،کاهشموجبهوا،شدن

از پس نیز آنها اقدام این اما کرده لرزاننده شیار مثابه به غیر سطح خراشیدن به اقدام آنها اما شده گزارش مرتبط مسووالن به بارها مشکل این داد: ادامه وی

میشود.اثربیهوا،شدنگرموآسفالترویازسنگینخودرویدستگاهچندینگذر

ع افزود:زیزسرهنگ وی آرد کارخانه حوالی تا بهار شهر ورودی ساوه، همدان راه آزاد ابتدای تا جورقان شهر نزدیکی از قیرزدگی شاهد اینک دخانهم گردنه

بن پمپ وزتا شناخته پلیس سوی از مقصر عنوان به سانحه بروز هنگام نقص نکردن رفع علت به مسیر پیمانکاران و ها دستگاه بارها و هستیم افالک ین

شدند.معرفی

شعاع در سوانح بودن باال علل دیگر از را طولی و عرضی شیب نبودن استاندارد و ارتفاع اختالف جادهرکیلومت۳۰وی شیب داد: توضیح و دانست شهرها ی

نباشیم.نقلیهوسیلهگونیژواوخودروتعادلخوردنهمبرشاهدزدندورهنگامکهباشدایگونهبهبایدپیچهادرویژهبه

آخ سویرطبق از شده ارائه گزارش قانونیکلرمدیین شامل۲۱۴همدان،پزشکی و۱۶۵تن شهز۴۹مرد برون و درون رانندگی سوانح در ازرن استان این ی

دادند.دستازراخودجانامسالیوررشهپایانتافروردینابتدای

نیمه گفت: ایرنا به کمالی امسالارتین رانندگی۲۹نخست سوانح در شهنفر شه۱۴۰ی،ردرون برون سوانح در خاکی۲۳ی،رنفر مسیرهای تصادفات در نفر

باختند.جانجادههاسایردرنفر۲۲وروستاییو

میدهدخرهاشهریکیلومتر۳۰درسوانحصددر۷۰همدان:اهرپلیسییسرایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۸/۰۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۴
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۹/۰۸/۰۷۱۳۹۹/۰۸/۰۷

لملللمللاابینبینامورامورووعمومیعمومیروابطروابطکلکلههادارادار


	پزشکی قانونی در رسانهها
	۱۳۹۹/۰۸/۰۷
	اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
	



	اخبار ستادی
	اخبار استانی
	اخبار ستادی
	رئیس گروه تجویز و مصرف منطقی و اطلاعرسانی فرآوردههای سلامت سازمان غذا و دارو تشریح کرد؛ شیوع بالای مسمومیتهای دارویی در کشور (۹۹/۰۸/۰۶-۱۰:۳۵)
	لزوم ایجاد شبکه هشدار در مصرف برخی داروها (۹۹/۰۸/۰۶-۱۱:۰۱)
	افزایش مصرف خودسرانه دارو در دوران کرونا (۹۹/۰۸/۰۶-۱۲:۱۵)
	یک مقام سازمان غذا و دارو از افزایش 80 درصدی مسمومیتهای دارویی تعمدی خبر داد؛ افزایش خودکشی با ضریب روبه رشد در کشور(قسمت اول) (۹۹/۰۸/۰۷-۰۹:۳۴)
	یک مقام سازمان غذا و دارو از افزایش 80 درصدی مسمومیتهای دارویی تعمدی خبر داد؛ افزایش خودکشی با ضریب روبه رشد در کشور(قسمت دوم) (۹۹/۰۸/۰۷-۰۹:۳۴)
	اخبار استانی
	شکایت های همسر آزاری در کهگیلویه و بویراحمد افزایش یافت (۹۹/۰۸/۰۶-۱۱:۰۳)
	مدیرکل پزشکی قانونی استان خبرداد: افزایش 7 درصدی همسرآزاری در کهگیلویه وبویراحمد (۹۹/۰۸/۰۶-۱۱:۰۴)
	گرایش به داروهای غیراستاندارد، تهدید کننده سلامت و حیات افراد است (تهران) (۹۹/۰۸/۰۶-۱۱:۲۳)
	مردم داروهای بدون برچسب وزارت بهداشت را مصرف نکنند(قسمت اول) (۹۹/۰۸/۰۷-۰۹:۳۶)
	مردم داروهای بدون برچسب وزارت بهداشت را مصرف نکنند(قسمت دوم) (۹۹/۰۸/۰۷-۰۹:۳۶)
	افزایش مراجعه مصدومین ناشی از نزاع در آذربایجان شرقی (۹۹/۰۸/۰۶-۱۲:۲۴)
	نقد اخبار روز * م گونش (آذربایجان شرقی) (۹۹/۰۸/۰۶-۱۵:۵۱)
	اهدای هدایایی به فرزندان ممتاز همکار (مازندران) (۹۹/۰۸/۰۶-۱۳:۱۵)
	مدیر کل پزشکی قانونی مازندران خبر داد؛ کاهش مسمومیت با گاز در شش ماهه اول سالجاری (۹۹/۰۸/۰۶-۱۴:۵۵)
	پزشکی قانونی مازندران اعلام کرد؛ افزایش تکان دهنده تلفات ناشی از حوادث کار در سال جاری / چه چیزی بیش از همه جان کارگران مازندرانی را تهدید می کند؟ (۹۹/۰۸/۰۷-۰۹:۵۲)
	مدیرکل پزشکی قانونی مازندران: تلفات ناشی از حوادث کار در مازندران ۲۱ درصد افزایش یافت (۹۹/۰۸/۰۷-۱۰:۰۳)
	مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان: 236 مجوز سقط درمانی در اصفهان صادر شد (۹۹/۰۸/۰۶-۱۵:۲۸)
	سقوط مرگبار از ساختمان (همدان) (۹۹/۰۸/۰۷-۰۰:۳۹)
	رییس پلیس راه همدان: ۷۰ درصد سوانح در ۳۰ کیلومتری شهرها رخ میدهد (۹۹/۰۸/۰۷-۱۰:۲۲)
	پزشکی قانونی در رسانهها
	۱۳۹۹/۰۸/۰۷
	اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
	




