
سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۹/۰۹/۰۳۱۳۹۹/۰۹/۰۳
لملللمللاابینبینامورامورووعمومیعمومیروابطروابطکلکلههادارادار



ستادیستادیاخباراخبار

۲استلغزندهجاده

تسنیمایلنا،یارگزخبر۲

۴کربندکسیومنگازبامسمومیتاثربرنفر291گمر

استانیاستانیاخباراخبار

یفورپیامیخبرپایگاهامروز/وطنروزنامه۲

۶انتهراستانقانونیشکیپزکزامربهاعنزپیدرنفرارهز59ماهه7اجعهمر

امروزاصفهانیخبرپایگاهحمایت/روزنامهان/خبرنگارباشگاهیا،آریارگزخبر۴

۶هفتهایدوتعطیالتدرانتهراستانقانونیشکیپزکزامرتمامبودندایر

۷ان)(مازندر)99(یلجارساماهمهردراعنزصدیدریکایشافز

آنالینگرکارک،تابنایخبرپایگاه۲

۷ان)(مازندردم!مرگوشبیخفتگیگرگازخطر

۸فتگیگرگازازیپیشگیرایبرانمازندرقانونیشکیپزهایتوصیه

کناریخبرپایگاه۱

الیشگاهپاکنانکاراتوبوسواژگونیحادثهاجسادازیکیشناساییاصفهان:استانقانونیشکیپزکلمدیر
۹اصفهان

۹ایالمدرکارحوادثازناشیفوتصدیدر25شدر

آنالینتتجاریخبرپایگاهس/فاریارگزخبر۲

۱۰فتگرپاییزدرقربانی۱۱ضویراسانخردرخاموشگمر



ستادیاخبار

)۰۰:۳۹-۹۹/۰۹/۰۳(استلغزندهجاده

شدخواهدچندبرابرحوادثبروزاحتمالکنید،جمعجویبدوضعیتباراراههانابسامانوضعیتاگر

روزنامهنگارـرستگارمقدمزهرا

ام نیست، شعار جادهها امنیت معتقدند خوابآلودهرکارشناسان تا گرفته رانندگی و راهنمایی قوانین رعایت برای تالش از عمومی؛ عزمی نیازمند است ی

داد قرار مدنظر را امر این باید ابتدا جادهای هر افتتاح یا استفاده در که است درست جادهها. امنیت و خودرو سالمت و ایمنی رانندگی، هنگام راننده نبودن

است، دولت برعهده جادهها استاندارد از بخشی فقط اما نه؟ یا دارد عبورومرور برای را الزم کیفیت و کافی ظرفیت آیا و شده ساخته جمعیتی چه برای که

دیگ مربخش جادههای نام با بودهاند هولناک اتفاقات و حادثه بستر بارها که جادههایی است. خصوصی بخش برعهده آن از درحالیری میشوند، شناخته گ

چهکسی واقعا اما میشکند. ناایمن خودروهای و خوابآلود رانندگان سر بر کاسهها مواقع این در اصوال هستند. ایمن کشور جادههای میگویند مسئوالن که

م به را جادهها کدام ایران در است؟ سازمانرمقصر آمارهای میشناسند. قانونیگ آنپزشکی از حاکی رانندگی، حوادث مصدومان و کشتهشدگان شمار از

سال از که طی88است یعنی گذشته، سال آذرماه پایان و200سال،10تا و605هزار داده دست از را خود جان رانندگی تصادفات در و3نفر و476میلیون هزار

است.جهانکشورهایبعضیجمعیتاندازهبهتعدادشانکهمصدومانیشدهاند؛مصدومهمنفر701

سال در ناجا، کل فرمانده جانشین اعالم به1397براساس میشود28نزدیک مشخص ساده تقسیم یک با است! شده ثبت رانندگی تصادفات در کشته هزار

روزانه متوسط قابل76بهطور و وحشتناک حقیقتا رانندگی سوانح کشتهشدگان تعداد آمار میدهند! دست از جادهای تصادفهای بهخاطر را خود جان ایرانی

سال رانندگی سوانح کشتهشدگان تعداد آمار مقایسه است. سال97تامل با مقایسه طی96در آمار، طبق میدهد. خبر وحشتناک و باورنکردنی افزایشی از

به1396،16سال نزدیک آن از قبل سال یک آمار با مقایسه در رقم این دادند. دست از رانندگی حوادث در را جانشان نفر آمارها1.7هزار داشته. افزایش درصد

سال در است. افزایش حال در سال به سال رانندگی سوانح کشتهشدگان تعداد میدهند دارایرگیرآما1396نشان استانهای آن طی و گرفت صورت دقیقی ی

بیشتربیشت خراسانرضوی و تهران فارس، استانهای شد. مشخص رانندگی سوانح کشتهشدگان تعداد و تلفات میزان کمترین داشتند. را آمار میزانرین ین

بروز احتمال کنید، جمع جوی بد وضعیت با را جادهها نابسامان وضعیت اگر اما میشود. مربوط بویراحمد و کهگیلویه و اردبیل ایالم، استانهای به تلفات

با و بیشتر دقت با جادهها این از رفتوآمد در رانندگان دقت تا شوند شناسایی خطر جادههای نباشد بد شاید تفاسیر این با شد. خواهد چندبرابر حوادث

شود.انجامجویشرایطازگاهیآ

کیاسرجاده1

سارمحو که بزری میکند. متصل سمنان به را «اغلبرگتری میگویند: جاده این درباره نجات و امداد مأموران است. برف و باران بارش مسیر این معضل ین

حادثهای جاده این بسیاردر است». وحشتناک بسیار شود، تصادفی اگر اما نمیدهد، آسیبرخ نخاع ناحیه از کردهاند، تصادف مسیر این در که کسانی از ی

دیدهاند.

چالوسجاده2

محبوبت کشور، شمال به بیگاه و گاه تفرسفرهای ازرین رانندگی، و راهنمایی عالئم به رانندگان بیتوجهی و کم عرض با جاده این ایرانیهاست. یح
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میرخطرناکت بهشمار ایران محورهای بایدرآید.ین چالوس از گذر در که است مشکالتی از باران و برف بارش زمان در مسیر لغزندگی و بهمن یا سنگ یزش

کنیم.نرمپنجهودستآنهابا

وهنآبادجاده3

رباطک به نزدیک منطقهای آباد گذروهن ناحیه، این پرتردد مسیرهای از است. تهران پرحادثهتریم از و میرسد قم به که است است.رگاهی کشور جادههای ین

اصلیت از محور این قسمتهای از بعضی بودن نیمهکاره و جاده کم عرض رانندگان، کافی دید نبود نامناسب، هستند.رنور خطرناک حوادث وقوع دالیل ین

کنید.استفادهیردیگمسیرهایازشبهاکنیدسعیدارد.یربیشتخطربارانیهوایدرجادهاینازگذر

همداناسدآبادگردنه4

ارتفاعی2بین گردنه این شد. خواهید آن خطرناکبودن متوجه گردنه این دیدن با دارد. وجود اسدآباد نام به گردنهای کرمانشاه و همدان مت2شهر یرهزار

کوهستانی گردنه این تا میشود موجب سرد فصول در هم باران و برف بارش باشد. پرچالش آن در شب هنگام رانندگی تا شده باعث موضوع همین و دارد

شود.خطرناکولغزنده

سلفچگانجاده5

اهمیت ارتباطات نظر از شهر این میشود. محسوب قم شهرهای از دارد،زسلفچگان شزیادی و جنوب به شمال راهآهنهای میگذردریرا شهر این از غرب به ق

خطرناکت از یکی سلفچگان جاده که دالیلی از میکنند. عبور شهر همین از اراک تهران- و ساوه-اصفهان تهران- آزادراههای بهشماررهمچنین ایران محورهای ین

توصیه و نیست مناسب آماتور رانندگان برای هیچوجه به سلفچگان جاده کرد. اشاره رانندگان باالی سرعت و آن در فراوان چالههای بهوجود میتوان میآید

کنید.بررسیراآبوهواییوضعیتحتماآنازاستفادهازپیشکهمیشود

حیرانگردنه6

آخ که گردنه این است. حیران گردنه همین اردبیل و آستارا ارتباطی کوههایرمسیر به مشرف طرف یک از میرود، شمار به اردبیل استان حفاظتی منطقه ین

حیران گردنه اینکه وجود با میکند. عبور «آقچای»، آستارا، رود آن میان از که عمیق نهچندان درهای به مشرف دیگر طرف از و است انبوه جنگلهای از پوشیده

بلندت ارتفاع و نیست مرتفع حدودرچندان تنها آزاد آبهای سطح از آن نقطه را1500ین رانندگان دید و پوشانده را جاده این مه سال طول تمام در است، متر

بسیا جان بیموقع سبقتهای و غیرمجاز سرعتهای دائمی، مه خطرناک، پیچهای میکند. این،رکم وجود با میدهد. قرار خطر معرض در را مسافران از ی

باشد.حیرانگردنهحیرانکنندهیباییزمنکرنمیتواندهیچکس

میانه-زنجان7

بازسا و مرمت موضوع که است چندسالی میآید. بهحساب کشور در رانندگی خطرات کانونهای از جاده وزاین نیکپی ارمغانخانه، آرادان، راهدارخانههای ی

مشکالت جاده این در جوی شرایط اما شده، انجام خوبی کارهای و آمده میان به قدیم، خودروها،زشهرستان طرفین به انحراف بر عالوه میآورد. پدید یادی

به قانون چشم از تخلفاتشان که خوش خیال این به رانندگان و است خلوت بسیار محور این شبها در است. جاده این در تصادفات دالیل از توفان، و برف

درمیآورند،پاشنهازراجادهاست،دور

خلخالبهاسالمجاده8

کنید. بیرون سرتان از را محور این از گذشتن فکر اردبیل، به رفتن برای پاییز و زمستان فصل در است بهتر میکند. متصل زنجان و گیالن به را اردبیل جاده این

پیچد مهرراه وجود پوشانده. مه را نقاطش بیشتر که سبز و بکر جایی است؛ کوهستان سبز دامنههای در کمزپیچی خیلی را رانندهها دید منطقه، این در یاد

سیل جاده این در کنند. سقوط دره ته به و نبینند را خود جلوی پرتگاه رانندهها از خیلی میشود باعث کم، دید همین و میکند محدود جازو میشودریاد ی

بازسا و مرمت به احتیاج سال هر بازو جادهای دیگر، طرف از و میکند پیدا هوشیاری و احتیاط با باید که است اینکهریک وجود با گذشت. آن از کامل ی

استلغزندهجادهی:همشهر|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۹/۰۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



بازهم اما کنند، مساعد رانندگی برای نظر هر از را جاده این میکنند سعی احتمالزراهداران انسانی، خطای و خطرناک پیچهای جاده، نامناسب یرساخت

میبرد.باالخلخالبهاسالمجادهدرراتصادف

هراز9

مسیرنزدیکت بارین هراز جاده میرساند. آمل به را تهران که مهمت١٤ی چالوس، جاده از بعد بررتونل، عالوه جاده این ناامنی است. مازندران تهران- جاده ین

انسانی، کیلومترزعوامل است. آن بحرانیت٢٢تا١٨یرساختهای امامزادههاشم، سمت به رودهن اگرچهرجاده است. بهمن سقوط نظر از راه این قطعه ین

سال در بهمنگیر این ولی است، خطر این به واکنشی امامزادههاشم بهمنگیر جان١٣٧٦تونل از نقطهرمساف٣٢نتوانست همین در که ماندند،زی بهمن یر

کند.حفاظت

)۰۹:۱۷-۹۹/۰۹/۰۳(کسیدکربنومنگازبامسمومیتاثربرنفر291گرم

م از کشور قانونی من291گرپزشکی گاز با مسمومیت اثر بر جاونفر سال ابتدایی ماه هفت در افزایشرکسیدکربن دهنده نشان که داد خبر در18.8ی گذشته سال به نسبت درصدی
است.زمانیبازههمین

سازمانرگزارخب زمستان، فصل به شدن نزدیک و هوا شدن سردتر با میزان- قانونیی اینپزشکی در گاز با مسمومیت تلفات آمار افزایش خصوص در کشور

کرد.کیدأتگرمایشیسیستمهایازدرستاستفادهلزومبرودادهشدارایام

م بیشتر که آنجا منراز گاز با مسمومیت از ناشی میافتد،وگهای اتفاق زمستان فصل در ویژه به و سال دوم نیمه در کربن قانونیکسید هموطنانپزشکی از

کنند.یرگیوجلناگوارحوادثبروزازگرمایشی،سیستمهاییرگیرکابهونصبدردقتوایمنینکاترعایتباکرددرخواست

ماههفتدرنفر291گرم

جا سال ماهه هفت در موجود آمارهای اساس من291یربر گاز با مسمومیت اثر بر باونفر مقایسه در رقم این دادند، دست از را خود جان کشور در کسیدکربن

تلفات آمار که قبل سال مشابه بود،245مدت امسال،18.8نفر ماهه هفت در گاز با مسمومیت تلفات کل است.از یافته افزایش و219درصد مرد نفر72نفر

بودند.نز

با تهران استانهای مدت این در با50همچنین شرقی آذربایجان با22، فارس بیشت19و البرز،رفوتی استانهای اند. داشته را گاز با مسمومیت تلفات آمار ین

میگیرند.قرارگازبامسمومیتآماربعدیرتبهدرفوتی18باکدامرهنیزیزکرمورضویخراسان

است.شدهگزارشصفرنیزاستانهاازتعدادیدرونفر15ازکمتراستانهاسایردرگرفتگیزگاتلفاتموجودآمارهایاساسبرکهاستحالیدراین

ماهمهردرتلفاترشد

من گاز با مسمومیت آمار افزایش به توجه ماهوبا این در ایم. بوده کشور در آمار این افزایش شاهد نیز ماه مهر در سال، دوم نیمه در کربن اثر37کسید بر نفر

است.شدهبیشترنفر14قبلسالمشابهمدتبهنسبتکهانددادهدستازراخودجانگرفتگیزگا

بدانیم:بیشترکربنکسیدومنگازبامسمومیتاز

علوفه، خاشاک، چوب، مثل گیاهان اجزای باشند. کربن منواکسید گاز تولید منبع میتوانند فسیلی و گیاهی منشا با سوختهای یا و گیاهی سوختهای تمام

فسیلی سوختهای و نخی پارچههای گیاهخوار، حیوانات فضوالت یا و سنگ زغال زغال، مثل است شده ایجاد آنها در تغییراتی که گیاهی مواد ،... و پنبه

بن نفت، کهزمثل شرایطی در میتوانند پالستیکی پارچههای قیر، پالستیک، الستیک، مانند میشود تهیه مواد این از که مادهای هر و طبیعی گاز گازوئیل، ین،
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کنند.تولیدکربنمنواکسیدهمانیاوزغالگازوبسوزندناقصصورتبهباشد،نداشتهوجودهوادرکافینژاکسی

ست؟اچقدرآنسمیتوچیستکربنمنواکسیدگازخصوصیات

گا زغال مزگاز و سمی بسیار گاز این هوا، از سبکتر و مزه بی رنگ، بی بو، بی است مدتری در تنفسی هوای در آن درصد یک تا نیم غلظت است. آور گ

م15 باعث تنفسیردقیقه هوای در گاز این غلظت اگر میشود. سزگ خیلی میتواند باشد مریاد باعث باعثریع میتواند باال غلظتهای در حتی و شود گ

نگیرم قرار کربن منواکسید گاز تأثیر تحت انسان که زمانی تا کربن، منواکسید گاز بودن رنگ و بو بدون به توجه با که است آن مهم نکته شود. آنی ورگ ید

نمیشود.هوادرکربنمنواکسیدگازوجودمتوجهنشودظاهرویدرمسمومیتآثار

کنیم؟یرپیشگیکربنمنواکسیدگازتولیدازچگونه

جلرمهمت در نکته (اکسیرگیوین کافی هوای رساندن کربن، منواکسید گاز تولید از برسد،ژی کافی هوای سوختی ماده به اگر است. سوختنی ماده به کافی) ن

است.کربنمنواکسیدگازتولیدازیرپیشگیدرنکتهینرمهمتهواتهویهبنابراینکرد؛نخواهدتولیدکربنمنواکسیدگاز

ح مسیر در عمودی جهت باید مسکونی فضای از بیرون به داغ هوای فرستادن برای که داشت توجه داغرباید هوای مسیر در اگر کنیم. ایجاد داغ هوای کت

ضرو بود افقی مسیر از مسیرقسمتی افقی، مسیر آن طول برابر سه است یکری دودکش لوله مسیر در مجموع در اگر عبارتی به باشد. داشته وجود عمودی ی

خروج به مثبتی تمایل باشد نداشته وجود دودکش در کافی عمودی مسیر اگر باشد. داشته نیز وجود عمودی مسیر متر سه باید داشت، وجود افقی مسیر متر

ح درمسیر اگر اینکه دیگر مهم نکته داشت. نخواهد وجود فضا آن از گرمرهوا هوای باشد داشته وجود پایین جهت در کوتاه مسیر یک حتی داغ هوای کت

دلیل همین به و رفت نخواهد بیرون به داغ هوای گردد ایجاد باد وزش از ناشی مثبت فشار داغ، هوای خروج مسیر انتهای در اگر رفت. نخواهد بیرون به

نکند.یرپیشگیداغهوایخروجازبادیانرجتاباشدداشتهوجودمخصوصکالهکهایدودکشانتهایدربایدکهاست

د و منفذ وجود است الزم حرارتی وسیله برای کش دود وجود که الزمرهمانقدر دارد، قرار آن در حرارتی وسیله که مسکونی فضای به هوا ورود برای یچهای

منواکسید تولید برای شرایط یعنی تهویه در اختالل و تهویه در اختالل یعنی این و رفت نخواهد هم بیرون به که است واضح شود داخل نتواند هوا اگر است.

است.شدهفراهمکربن

بشویم؟مطمئنحرارتیوسیلهیکدودکشازداغهوایخروجازچگونه

بود.خواهدآندرداغهواییانرجدهندهنشانحرارتی،وسیلهخودازدورترتوجهیقابلفاصلهدردودکشلولهبودنداغ

چیست؟کربنمنواکسیدگازبامسمومشخصبابرخوردصحیحنحوه

بهترابتداییت و خارین گرفتگی، گاز دچار شخص با برخورد در اقدام مسمومیترین آن در که است محیطی از او کردن سرج انتقال سپس و است داده یعرخ

اکسی تجویز برای درمانی مراکز به وی بالفاصله وجودژو کربن منواکسید آن در که فضایی به ورود هنگام به که است مهم بسیار اما الزم، اقدامات سایر و ن

امکان حد تا است بهتر نشویم. مسمومیت و گرفتگی گاز دچار خودمان که باشیم داشته را دقت و توجه این است شده بیهوش و مسموم شخصی و دارد

ب فضا آن از بیرون به دوباره کنیم، باز را پنجرهها و درها کنیم، حبس را خودمان بودرنفس الزم اگر و شویم وارد کمک برای مجدد و کنیم تازه نفس گردیم

کنیم.مراجعتوشویمجرخامحیطآنازکردن،تازهنفسبرایبارچندین

پیام/انتهای

تسنیمایلنا،یرگزارخبدیگر:منابع

کربندکسیومنگازبامسمومیتاثربرنفر291گمران:میز|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۱۰:۲۲-۹۹/۰۹/۰۲(تهراناستانقانونیپزشکیمراکزبهنزاعپیدرنفرهزار59ماهه7مراجعه

داد.خبرنزاعازناشیآسیبهایدلیلبهیرجاسالماههفتدراستاناینقانونیپزشکیمراکزبهنفرهزار۵۹ازبیشمراجعهازتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

به مراجعان آمار به اشاره با فروزش مهدی پویا؛ خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه گزارش قانونیبه جاپزشکی سال ماه هفت در نزاع پی در تهران یراستان

کردهاند.مراجعهتهراناستانقانونیپزشکیمراکزبهنزاعازناشیآسیبهایدلیلبهنفر91وهزار59یرجاسالماهههفتدرکرد:اظهار

قانونیکلرمدی سالپزشکی مشابه مدت با مقایسه در تعداد این افزود: تهران مراجعان98استان تعداد و64با یافته434هزار کاهش درصد هشت نفر،

است.

بودهاند.نزنفر757وهزار20ومردنفر334وهزار38یرجاسالماهههفتدرنزاعازناشیآسیبهایدلیلبهمراجعانکلازکرد:خاطرنشانوی

کنید)(کلیکبخوانید.تسنیماینستاگرامیکانالدرراجهانوایرانتحلیلهایوخبرهاینرجدیدت

یرفوپیامیرخبپایگاهامروز/وطنروزنامهدیگر:منابع

)۱۰:۲۶-۹۹/۰۹/۰۲(هفتهایدوتعطیالتدرتهراناستانقانونیپزشکیمراکزتمامبودندایر

داد.خبرهفتهایدوتعطیالتدراستاناینقانونیپزشکیمراکزتمامبودندایرازتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

مراکز فعالیت استمرار با اشاره با فروزش مهدی پویا؛ خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه گزارش قانونیبه باتوجهپزشکی کرد: اظهار رابطه این در تهران، استان

مراکز تمام قضائیه، قوه بخشنامه اجرای نظربه و تهران دوهفتهای تعطیلی و کرونا با مقابله ملی ستاد دستورالعمل قانونیبه راستایپزشکی در تهران استان

کارتک حضور برای کرونا با مقابله ملی ستاد دستورالعمل رعایت با مراجعین به خدمترسانی و اربابرجوع حالریم در و دایر بهداشتی پروتکلهای و کنان

هستند.خدمترسانی

کل قانونیمدیر تصپزشکی تهران عراستان مراجعان از کرد: حتمزیح تقاضامندیم مراکزیز به ماسک با قانونیًا فاصلهپزشکی و بهداشتی پروتکلهای و مراجعه

کنند.رعایترااجتماعی

کنید)(کلیکبخوانید.تسنیماینستاگرامیکانالدرراجهانوایرانتحلیلهایوخبرهاینرجدیدت

امروزاصفهانیرخبپایگاهحمایت/روزنامهخبرنگاران/باشگاهیا،رآیرگزارخبدیگر:منابع
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)۱۱:۵۷-۹۹/۰۹/۰۲(مازندران)()99(یرسالجامهرماهدرنزاعدرصدییکافزایش

سالجا ماه مهر شده انجام معاینات آمار : ،گفت مازندران قانونی پزشکی کل هزاررمدیر را استان در درصد900ی یک قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این : افزود و کرد اعالم نفر
داشت.افزایش

هستند.نزمابقیومردنفر244هزارشدهاعالمموارداز:کردیحرتصعباسیدکتر،استانقانونیپزشکیکلادارهعمومیروابطگزارشبه

بیشت گزارش این اساس ساربر شهرهای به مربوط ترتیب به نزاع بارین ومیاندرود با207ی آمل بابل152، کمت126و و بارنفر سوادکوه شهر در نزاع موارد ین

است.شدهنفرثبت19

کل قانونیمدیر دپزشکی و نزاع اینکه بر تاکید با مازندران بیشترگیراستان مراکزری به افراد مراجعه دلیل قانونیین تصپزشکی ، قابلراست :بخش کرد یح

د و نزاع وقوع دنبال به افراد از مراکزرگیرتوجهی به انتظامی و قضایی مراجع طرف از قانونیی آسیبپزشکی میزان و نوع اساس بر که شود می ارجاع

میشود.صادرگواهیآنانبرایاسالمیمجازاتقانونبهتوجهبادیدگی

زندگی های مهارت آموزش با میتوان : گفت و دانست جامعه در افراد تحمل سطح بودن پائین را نزاع آمار بودن باال دالیل از یکی استان اجرایی مقام این

د جای به افراد تا برد باال استرس شرایط در را افراد تحمل میزان پایین سنین در خصوص فیرگیربه رازی بین ما فی مشکالت تفاهم و گفتگو ، بحث با ، یکی

کنند.فصلوحل

)۰۸:۱۱-۹۹/۰۹/۰۳(مازندران)(مردم!گوشبیخگرفتگیگازخطر

من اینکه به توجه با گاوایسنا/مازندران کربن کازکسید به و نصب در ایمنی نکات رعایت است؛ بیشتر سال دوم نیمه در گاز این با مسمومیت تلفات است،افزایش بو و رنگ بی یرگیری
دارد.ایویژهاهمیتزمستانوپاییزفصلدرگرمایشیوسایل

کل قانونیاداره منپزشکی گاز با مسمومیت تلفات افزایش به نسبت هشدار ضمن موجود آمارهای استناد به مازندران سال،واستان دوم نیمه در کسیدکربن

کا به و نصب در ایمنی نکات رعایت وسایلرگیربر از استفاده در زمستان و پاییز فصل در کند می توصیه و تاکید زمستان و پاییز فصل در گرمایشی وسایل ی

باشند.داشتهرادقتنهایتاست،متصلیرشهگازسیستمبهعمدتاکهگرمازا

گاز خروجی مسیر و گرمایشی وسایل از صحیح استفاده و بودن سالم خصوص در ایمنی های توصیه به گرمازا، وسایل از بهینه استفاده ضمن همچنین

کنند.توجهوسایلایندودکشازکربنکسیدومون

پیشگیرانه:توصیهچند

مون گاوگاز کربن تزکسید عمده است؛ بو و رنگ بدون اصوری ولی است گاز و نفت ناقص سوختن گاز این تولید منبع سوختنیین ماده نوع هر احتراق اثر در اًل

شود.تولیداستممکننژاکسیفاقدوبستهدرهایمحیطدرخصوصا

بخا یا آبگرمکن از منراستفاده در مناسب عملکرد بدون دودکش دارای یا دودکش فاقد یا و فنی نقص دارای یا مستعمل های بیشتزی بهرل، ابتال موارد ین

ت برای گاز این تمایل که جا آن از دهند. می تشکیل را همرمسمومیت با ماوکیب خون اکسی250گلوبین از بیش آنژبرابر درصد رفتن باال با لذا باشد می ن

اکسی و شد خواهد مسمومیت ایجاد باعث سرعت به اتاق، هوای بهژدر که نماید می اختالل دچار را قلب و مغز جمله از بدن مختلف های بافت به رسانی ن

نشود.واقعتوجهموردشدیدمسمومیتعالیمایجادزمانتامحیطدرآنوجوداستممکنگاز،اینبودنبوبیورنگبیعلت
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س سردرد، شامل گاز این با حاد مسمومیت احتمارعالیم و استفراغ و تهوع بیمارانگیجه، در باشد. می اغما و تشنج بیهوشی، حالت سپس و شکمی درد اًل

باشد.دهندههشدارعالمتیکیربیماتشدیداستممکنقلبیهایناراحتیبهمبتال

اگر که داشت توجه باید کرد. اشاره ها مردمک تنگی گاه و خون فشار کاهش تنفس، تعداد افزایش عضالت، سفتی به توان می مسمومیت عالیم سایر از

مون گاز با مسمومیت به ابتال اثر در قوایوفردی اختالل یا عضوی فلج نظیر پیشرفته عصبی نواقص دچار است ممکن ندهد دست از را خود جان کربن کسید

باشد.کشندهتواندمیگازاینباشدیدمسمومیتشود.مغز

کل اداره عمومی روابط گزارش قانونیبه گذشتهپزشکی سال در که35مازندران دادند دست از را خود جان کربن منواکسید گاز اثر بر مازندران در نفر24نفر

است.شدهگزارشسالدومماهه6درآن

پیامانتهای

آنالینگررکاتابناک،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۹:۴۴-۹۹/۰۹/۰۳(گرفتگیزگاازیرپیشگیبرایمازندرانقانونیپزشکیهایتوصیه

داد.هشدارسالدومنیمهدرکربنکسیدومنگازبامسمومیتازناشیتلفاتوگرفتگیزگابهنسبتمازندرانقانونیپزشکیی-رسا

خب گزارش توصیهرگزاربه طبق مهر، قانونیی مسمومیتپزشکی از ناشی تلفات آمار رشد با گرمایشی وسایل از استفاده و هوا شدن سردتر با همزمان مازندران،

است.شدهگزارشسالدومماهششدرًاعمدترشداینموجودآمارهایاساسبرهستیم؛مواجهنیزکربنکسیدومنگازبا

من گاز با مسمومیت تلفات افزایش به نسبت هشدار ضمن موجود آمارهای استناد بهوبه و نصب در ایمنی نکات رعایت بر سال، دوم نیمه در کسیدکربن

ترگیرکا زمستان و پاییز فصل در گرمایشی وسایل عأی میهنان هم به و عمدتزکید که گرمازا وسایل از استفاده در زمستان و پاییز فصل در میکند توصیه ًایز

شه گاز سیستم بودنربه سالم خصوص در ایمنی توصیههای به گرمازا، وسایل از بهینه استفاده ضمن همچنین باشند. داشته را دقت نهایت است، متصل ی

کنند.توجهوسایلایندودکشازکربنکسیدومونگازخروجیمسیروگرمایشیوسایلازصحیحاستفادهو

پیشگیرانه:توصیهچند

مون گاوگاز کربن تزکسید عمده است. بو و رنگ بدون اصوری ولی است گاز و نفت ناقص سوختن گاز این تولید منبع سوختنیین ماده نوع هر احتراق اثر در اًل

شود.تولیداستممکننژاکسیفاقدوبستهدرمحیطهایدرًاخصوص

بخا یا آبگرمکن از منراستفاده در مناسب عملکرد بدون دودکش دارای یا دودکش فاقد یا و فنی نقص دارای یا مستعمل بیشتزیهای بهرل، ابتالء موارد ین

ت برای گاز این تمایل که جا آن از میدهند. تشکیل را همرمسمومیت با ماوکیب خون اکسی۲۵۰گلوبین از بیش درژبرابر آن درصد رفتن باال با لذا است، ن

اکسی و شد خواهد مسمومیت ایجاد باعث سرعت به اتاق، علتژهوای به که مینماید اختالل دچار را قلب و مغز جمله از بدن مختلف بافتهای به رسانی ن

نشود.واقعتوجهموردشدیدمسمومیتعالئمایجادزمانتامحیطدرآنوجوداستممکنگاز،اینبودنبوبیورنگبی

س سردرد، شامل گاز این با حاد مسمومیت احتمارعالئم و استفراغ و تهوع مبتالگیجه، بیماران در میباشد. اغما و تشنج بیهوشی، حالت سپس و شکمی درد اًل

باشد.دهندههشدارعالمتیکیربیماتشدیداستممکنقلبیناراحتیهایبه

فردی اگر که داشت توجه باید کرد. اشاره مردمکها تنگی گاه و خون فشار کاهش تنفس، تعداد افزایش عضالت، سفتی به میتوان مسمومیت عالئم سایر از

ان)(مازندردم!مرگوشبیخفتگیگرگازخطرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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مون گاز با مسمومیت به ابتالء اثر مغزودر قوای اختالل یا عضوی فلج نظیر پیشرفته عصبی نواقص دچار است ممکن ندهد دست از را خود جان کربن کسید

باشد.کشندهمیتواندگازاینباشدیدمسمومیتشود.

گذشته سال در است که۳۵گفتنی دادند دست از را خود جان کربن منواکسید گاز اثر بر مازندران در است.۲۴نفر شده گزارش سال دوم ماهه شش در آن نفر

)۱۵:۵۸-۹۹/۰۹/۰۲(اصفهانپاالیشگاهکنانرکااتوبوسگونیژواحادثهاجسادازیکیشناساییاصفهان:استانقانونیپزشکیکلرمدی

شد.شناساییاصفهانپاالیشگاهکنانرکاسرویساتوبوسگونیژواحادثهقربانیانازیکیجسدگفت:اصفهاناستانقانونیپزشکیکلرمدی-اصفهان

خب گزارش وارگزاربه حادثه قربانیان از نفر چهار اجساد داشت: اظهار پور سلیمانی علی مهر، کاژی سرویس اتوبوس بامدادرگونی در که اصفهان پاالیشگاه کنان

است.شدهارجاعاصفهاناستانقانونیپزشکیبهشد،گونژواامروز

است.شدهبستگانتحویلمعاینهازپسوشناساییصالحی»«نادعلینامبهافراداینازیکیجسدالزم،بررسیهایازپسوتاکنونافزود:وی

کناریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۵:۵۸-۹۹/۰۹/۰۲(ایالمدرکارحوادثازناشیفوتدرصدی25رشد

است.یافتهافزایشدرصد25گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتمیزاناینکهشدهاندفوتکارحوادثاثربرنفر10کنونتایرجاسالابتدایازگفت:ایالمقانونیپزشکیکلمدیر

مدی علیزادهمهاجر قانونیکلرمهدی گفتپزشکی در امروز عصر خبوایالم خبرنگار با جارگزارگو سال ابتدای از داشت: اظهار ایالم در فارس فوتری کنون تا ی

شدهاند.فوتایالمدرکارحوادثاثربرآقانفر10تعدادوداشتهدرصدی25رشدگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکارحوادثازناشی

شدهاند.فوتگرفتگیگازاثربرآقا2گذشتهسالنداشتهایم؛فوتیامسالخوشبختانهگرفتگیگازازناشیفوتحوزهدرافزود:وی

قانونیکلرمدی تصپزشکی کمترایالم کرد: ازریح ناشی شدگان فوت تعداد است ایالم استان به مربوط کشور در تصادف از ناشی شدگان فوت تعداد ین

سال نخست نیمه در تعداد99تصادف ایالم، از51استان متشکل و41نفر کمتز10مرد میزان این که بوده کشوررن در تصادف از ناشی شدگان فوت تعداد ین

است.بودههمراهگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتدرصدی24کاهشباهمچنینواستنیز

میشود.ارائهمردمبهقانونیپزشکیخدماتایوانومهراندهلران،چرداول،درهشهر،شهرستانهایدراستانکزرمبرعالوهاکنونهمداد:ادامهوی

970813پیام/انتهای

فتگیگرگازازیپیشگیرایبرانمازندرقانونیشکیپزهایتوصیهمهر:|خبرخبرادامهادامه

۱

۱۳۹۹/۰۹/۰۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۹
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/KIIVVRLW
http://www.newswire.ir/G9IIVVD5


)۱۹:۳۲-۹۹/۰۹/۰۲(گرفتپاییزدرقربانی۱۱رضویخراساندرخاموشگرم

مدی ایرنا- تاکنونرمشهد- امسال پاییز فصل ابتدای از گفت: رضوی خراسان قانونی پزشکی م۱۱کل به معروف کربن منواکسید گاز با مسمومیت اثر بر استان این در جانرتن خاموش گ
دادهاند.دستازراخود

کل اداره یکشنبه روز گزارش قانونیبه آپزشکی دکتر رضوی حجارخراسان ماهزیا آذر ابتدای در تن چهار و ماه آبان به مربوط تعداد این از تن هفت افزود: ی

بودهاند.مردتنپنجونزآنانتن۶کهاندباختهجانگرفتگیگازاثربر

م چشمگیر افزایش از درروی کربن اکسید منو با مسمومیت از ناشی میرهای و خبرگ گذشته سال مشابه مدت به نسبت امسال پاییز طی رضوی خراسان

داد.

قانونیکلرمدی گفت:پزشکی رضوی گذشتهخراسان سال پاییز کل طی۱۰در آنان تن دو که اند باخته جان گرفتگی گاز علت به رضوی خراسان در تن

اند.کردهفوتکربناکسیدمنوبامسمومیتاثربرپارسالآذرماهدرتنهشتواندباختهجانمسمومیتاثربرآبانومهرماههای

گا یا اکسیدکربن منو با گاززمسمومیت تنفس خاطر به بسیاcoگرفتگی و میشود آبرایجاد مانند آن عالئم از بهری شبیه چشم، سوزش و سردرد بینی، یزش

است.سرماخوردگیعالئم

باختند.جانرضویخراساندرگرفتگیزگااثربرگذشتهسالطیتن۵۴

آنالینتجارتیرخبپایگاهفارس/یرگزارخبدیگر:منابع

۲

۱۳۹۹/۰۹/۰۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۰
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/JIIVR51P


سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۹/۰۹/۰۳۱۳۹۹/۰۹/۰۳
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