پزشکی قانونی در رسانهها

۱۳۹۹/۰۸/۰۳
اداره کل روابط عمومی و امور بینا لملل

اخبار ستادی
بازدید ر ییس سازمان پزشکی قانونی کشور از اداره کل پزشکی قانونی شهرکرد
۳

خبرگزار ی صدا و سیما ،آر یا /پایگاه خبر ی پیام مازند

غر ق شدگی  858تن در نیمه نخست امسال
۲۲

۴

۴

خبرگزار ی موج ،ایرنا ،برنا ،پانا ،باشگاه خبرنگاران ،صدا و سیما ،آر یا /روزنامه جهان صنعت ،مردم سا الر ی ،شر ق ،عصر ایرانیان ،آرمان ملی ،ستاره

صبح ،آفتاب یزد ،خراسان /پایگاه خبر ی ایران آنالین ،انتخاب ،نوید تهران ،ناطقان ،بهار نیوز ،مرور نیوز ،سور پرس

افزایش مصرف خودسرانه دارو در دوران کرونا /بیشتر ین مسمومیتهای دارویی با آرامبخشها

۵

 ۳۵خبرگزار ی دانشجو ،فارس ،خبرآنالین /روزنامه کیهان ،عصر ایرانیان /پایگاه خبر ی تابنا ک ،صراط نیوز ،ایران آنالین ،وب دا ،راهبرد معاصر ،پارسینه،
آفتاب نیوز ،بولتن ،قدس آنالین ،همشهر ی آنالین ،حامیان والیت ،اقتصادنیوز ،تجارت آنالین ،صبحانه آنالین ،سپید آنالین ،ایران پزشک ،سا لم خبر،
پارسنیوز ،تیک ،فانا ،حزب هللا نیوز ،اتحاد خبر ،خط بازار ،عصر پرس ،رکنا ،بهار نیوز ،برتر ین ها ،آخر ین خبر ،امروز نیوز ،تابنا ک جوان

افزایش  2درصدی مسمومیت دارویی نسبت به سال گذشته  /کودکان بیشتر از همه در خطر مسمومیت هستند
۸

خبرگزار ی باشگاه خبرنگاران /روزنامه سپید /پایگاه خبر ی شفا آنالین ،سپید آنالین ،ملیت ،ایران آنالین ،ساعت  ،24آساخبر

سر پرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سالمت سازمان غذا و دارو :کرونا باعث افزایش خوددرمانی

شده است

سردار هادیانفر در گفت و گو با مهر :جر یمههای رانندگی هرچند بازدارنده نیستند اما گران نمیشوند
۲۷

۷

۹
۱۱

روزنامه اقتصاد مردم /پایگاه خبر ی عصر ایران ،ا لف ،عصرخبر ،فردا نیوز ،اتحاد آنالین ،بولتن ،حامیان والیت ،جهان نیوز ،ملیت ،عصر خودرو،

اقتصادآنالین ،صبحانه آنالین ،گسترش ،تین نیوز ،تدبیر نو ،ایمنا ،کالنشهر ،دیار آفتاب ،خبر فور ی ،دنیای اقتصاد  -آنالین ،آخر ین خبر ،تابنا ک جوان،
شعار سال ،خبر ثر یا ،پدال نیوز 55 ،آنالین

۴

ر ییس سازمان غذا و دارو :پانزدهمین دوره هفته پیشگیر ی از مسمومیتها برگزار میشود

۱۲

کاهش  3.6درصدی تخلفات سرعت در جاده های کشور طی پنج سال گذشته

۱۲

ر ییس انجمن علمی مددکار ی اجتماعی ایران :جامعه در حال فوران از فشارها است /فشار جامعه به کودکان
رسیده  /تا علتها را برطرف نکنیم معلولها حل نمیشود

۱۳

پایگاه خبر ی تجارت آنالین ،فراز ،خبر داغ ،نامه نیوز

نصب وسایل گرمایشی را به دست افراد متخصص بسپار ید
۲

۱۶

خبرگزار ی آر یا /پایگاه خبر ی  8دی نیوز

مونوا کسیدکربن در کمین است

۱۷

۱

پایگاه خبر ی تجارت آنالین

هشدار نسبت به نصب غیر اصولی وسایل گرمایشی در فصل سرما
۱

۱۷

پایگاه خبر ی رصد روز

رشد  100تا  300درصدی هز ینه تعمیر خودروها  /نگهدار ی خودرو دیگر نمی صرفد

۱۸

اخبار استانی

۳

کاهش  13درصدی مرگ و میر ناشی از تصادفات در آذربایجان شرقی

۲۱

کاهش  17درصدی تلفات جاده ای در مازندران

۲۱

خبرگزار ی صدا و سیما /پایگاه خبر ی شمال نیوز ،جام جم آنالین

تصادفات منجر به فوت در مازندران ۱۷درصد کاهش یافت
۱

۸

پایگاه خبر ی پیام مازند

کاهش  28درصدی مصدومین تصادفات رانندگی )مازندران(

۲۳

 293نفر در تصادفات رانندگی مازندران جان باختند

۲۳

روزنامه عصر آزادی /پایگاه خبر ی همشهر ی آنالین ،تجارت آنالین ،تیتر شهر ،سبز ا لبرز ،پیام مازند ،دوربین خبر ،سکان نیوز

جان باختن  13نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در کرمانشاه
۱

۲۴

پایگاه خبر ی تیتر شهر

مدیرکل پزشکی قانونی استان :افزایش  37درصدی قصور پزشکی در کهگیلویه و بویراحمد
۱

روزنامه ایران

۵

خبرگزار ی صدا و سیما ،باشگاه خبرنگاران ،فارس /پایگاه خبر ی راه ملت ،رکنا

۲۴

گزارش دو گازگرفتگی در یک روز/حال  8مصدوم مساعد است )کهگیلویه و بویراحمد(

۲۵

ایران در ایران )کهگیلویه و بویراحمد(

۲۶

رتبه پنجم کهگیلویه و بویراحمد در مراجعه مصدومان ناشی از حوادث کار به پزشکی قانوئی

۲۷

رتبه دوم گاز گرفتگی کهگیلویه و بویراحمد در کشور

۲۸

روز بد با طعم »مونو ا کسید کربن« در کهگیلویه و بویراحمد /گازگرفتگی  8نفر
۲

۲۲

پایگاه خبر ی جام جم آنالین ،رکنا

۲۸

کاهش  27درصدی فوت ناشی از سوانح رانندگی در کهگیلویه و بویراحمد طی  6ماهه نخست امسال
۲

۱۳

۲۹

پایگاه خبر ی انتخاب ،منجیل نیوز

شکارچی ماهرتر از کرونا  +توصیهها )کهگیلویه و بویراحمد(

۳۰

ساختمان پزشکی قانونی شمال استان بوشهر چشم انتظار حمایت مسؤولین

۳۳

سقوط آزاد و مرگبار کارگر جوان  30سا له در همدان

۳۳

خبرگزار ی ایسنا ،ایرنا ،برنا ،خبرآنالین ،باشگاه خبرنگاران /پایگاه خبر ی رکنا ،پارسینه ،جام جم آنالین ،کارگرنیوز ،روزنو ،سالم نو ،فرتا ک نیوز ،کارگر

آنالین

اینجا حق کا لبد شکافی میشود /خاطرات تلخ یک پزشک قانونی از انفجار قطار نیشابور )خراسان رضوی(
۳

پایگاه خبر ی قدس آنالین ،بالغ نیوز ،مشهد فور ی

۳۴

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۸/۰۳

اخبار ستادی
۳

بازدید رییس سازمان پزشکی قانونی کشور از اداره کل پزشکی قانونی شهرکرد )(۲۱:۱۰-۹۹/۰۸/۰۱
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به همراه تعدادی از معاونین و مدیران ستادی به صورت سرزده از اداره کل پزشکی قانونی شهرکرد بازدید کرد.

خبرگزار ی میزان -عباس مسجدی ،رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به همراه تعدادی از معاونین و مدیران ستادی وارد استان چهارمحال بختیار ی و به
صورت سرزده از اداره کل پزشکی قانونی شهرکرد بازدید کرد.
او ضمن نشست با ارباب رجوع در جر یان مشکالت ایشان قرار و دستورات الزم را صادرکرد .در بازدید اتاق به اتاق و گفتگو با پزشکان و کارشناسان و کارکنان
خواستارتکر یم ارباب رجوع وتسر یع در خدمت رسانی به ایشان شد.
وی با رییس کل و دادستان محترم دادگستر ی استان مالقات و پیرامون مسائل دستگاه قضائی به گفتوگو پرداخته و پیگیر اجرای مصوبات سفر اخیر ر یاست
محترم قوه قضاییه به آن استان شد.
انتهای پیام/
منابع دیگر :خبرگزار ی صدا و سیما ،آر یا /پایگاه خبر ی پیام مازند

۲۲

غر ق شدگی  858تن در نیمه نخست امسال )(۱۰:۲۰-۹۹/۰۷/۳۰
سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد که در نیمه نخست سال جار ی  858نفر به دلیل غر ق شدگی در کشور جان خود را از دست دادهاند.

به گزارش ایسنا ،سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد که  858جانباخته به دلیل غر ق شدگی در کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات
 959نفر بود 10.5 ،درصد کاهش یافته است .همچنین در شش ماهه اول سال جار ی از کل تلفات غر ق شدگی در کشور  712نفر مرد و  146نفر ز ن بودند.
در این مدت استان های خوزستان با  ،88مازندران با  84و گیالن با  71فوتی بیشتر ین آمار تلفات غر ق شدگی را داشته اند .این سه استان نیز در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل به ترتیب  3.4 ،12.9و  12.3درصد کاهش تلفات داشته اند.
 316جان باخته در رودخانه ها
شمار جان باختگان در رودخانه ها همواره در صدر تعداد جان باختگان ناشی از غر ق شدگی قرار داشته است .در شش ماهه ابتدایی امسال نیز  316نفر از
هموطنان در رودخانه ها جان باخته اند که  266نفر آنان مرد و  50نفر ز ن بودند.
پس از آن استخر کشاور ی با  ،111در یا با  96) 110نفر خار ج از طر ح سالم ساز ی و  14نفر در محدوده ایمن ساز ی شده( ،در یاچه مصنوعی و سد با  ،92کانال با
 ،87استخر شنا با  ،43در یاچه طبیعی با  ،30حوض و حوضچه با  18و چاه با  13فوتی به ترتیب بیشتر ین آمار تلفات را داشته اند 38 .نفر نیز در سایر مکان

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۴

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۸/۰۳

ادامه خبر | ایسنا :غر ق شدگی  858تن در نیمه نخست امسال
های آبی جان باخته اند.
انتهای پیام
منابع دیگر :خبرگزار ی موج ،ایرنا ،برنا ،پانا ،باشگاه خبرنگاران ،صدا و سیما ،آر یا /روزنامه جهان صنعت ،مردم ساالر ی ،شر ق ،عصر ایرانیان ،آرمان ملی ،ستاره صبح،
آفتاب یزد ،خراسان /پایگاه خبر ی ایران آنالین ،انتخاب ،نوید تهران ،ناطقان ،بهار نیوز ،مرور نیوز ،سور پرس

۳۵

افزایش مصرف خودسرانه دارو در دوران کرونا /بیشتر ین مسمومیتهای دارویی با آرامبخشها )(۱۴:۳۱-۹۹/۰۷/۳۰
سر پرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف خودسرانه دارو بویژه در دوران کرونا و ترس از حضور در مطب ها هشدار داد و
بیشتر ین مسمومیت های ناشی از مصرف داروها را تشر یح کرد.

به گزارش ایسنا ،دکتر نوشین محمد حسینی در نشست ویدیو کنفرانسی با خبرنگاران ،با اشاره به آغاز هفته پیشگیر ی از مسمومیتها که از اول آبان ماه
آغاز میشود ،گفت :امسال پانزدهمین دوره هفته پیشگیر ی از مسمومیتها را برگزار میکنیم که هر ساله از اول تا هفتم آبان ماه برگزار میشود .یکی از دالیل
عمدهای که این تار یخ برای هفته مسمومیتها انتخاب شده ،این است که از این موقع از سال به تجهیزات گرمایشی مناز ل رسیدگی میکنیم .اگر در این موقع
از سال به فکر دودکشها ،بخار یها و ...نباشید ،آنها را درست تجهیز نکنید و درزگیر ی پنجرهها را به صورت استاندارد انجام ندهید ،در فصل سرما منجر به
انواع مسمومیتها با گاز مونوکسید کربن میشود.
وی افزود :در عین حال مواردی در این حوزه است که تار یخ و زمان ندارد .به عنوان مثال ما همیشه از شویندهها و مواد ضدعفونی کننده استفاده میکنیم.
البته امسال با شیوع ویروس کرونا بیشتر از شویندهها استفاده میکنیم؛ چراکه یکی از مهمتر ین راههای مبارزه با این ویروس شستوشوی درست و دقیق
دستهاست .همچنین لباسهایمان را بیشتر شستوشو میدهیم و سطوح را هم به طور مداوم ضدعفونی میکنیم .بنابراین ضدعفونیکنندهها جایگاهی
جدی در زندگی ما پیدا کردهاند ،اما باید حواسمان به شیوه نگهدار ی از این مواد باشد تا منجر به مسمومیت نشوند.
محمدحسینی با بیان اینکه امسال می بینیم که میزان مسمومیت با شویندهها و مواد ضدعفونیکننده ،نسبت به سال قبل افزایش یافته است ،گفت :به هر
حال این موضوع طبیعی است .ز یرا میزان استفاده و دسترسی به این مواد نیز افزایش یافته است.
وی ادامه داد :در هفته مسمومیت ها به بحث سموم هم میپرداز یم که در زندگی ما جایگاه خاصی دارد .سموم دفع آفات در کشاورز ی کاربرد دارد و از طرفی
وقتی محصول را میخر یم و به خانه میآور یم گاهی از سموم استفاده میکنیم .همچنین برای دفع حشرات موذی از خانه از سموم استفاده میکنیم که گاهی
ممکن است به جای اینکه آن حشره را مسموم کنیم ،اگر در نحوه استفاده و اندازه استفاده از سموم و محل نگهدار ی باقی مانده سم دقت نکنیم ،افراد خانواده
خودمان را مسموم کنیم .یکی از اقداماتی که میتوان انجام داد ،این است که اصال سمی که استفاده کردهایم ،باقی مانده نداشته باشد و تا حد امکان هیچ
سمی را در خانه نگهدار ی نکنیم .برخی سموم اصال نباید وارد خانه شوند .ز یرا برخی سموم قابلیت متصادعد شدن در خانه را دارند و ممکن است با یک
سهلانگار ی کوچک ،آن سم متصاعد شده و خروج گازش از فضا منجر به مسمومیت شود.
این روزها مسموم شدن خطرناک است
محمد حسینی تاکید کرد :این روزها واقعا مسموم شدن خطرناک است .تخت های بیمارستانیمان خیلی کم هستند و بیمار ی کووید 19-بسیار ی از تختها
را اشغال کرده و باید به گونهای عمل کنیم که درست از سموم و مواد ضدعفونی کننده استفاده کنیم تا مسمومیتی ایجاد نشود.

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۵

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۸/۰۳

ادامه خبر | ایسنا :افزایش مصرف خودسرانه دارو در دوران کرونا /بیشتر ین مسمومیتهای دارویی با آرامبخشها
کودکان بیشتر ین افراد در خطر مسمومیت
وی ادامه داد :امسال شعار هفته پیشگیر ی از مسمومیتها "پیشگیر ی از مسمومیت در همه گیر ی کرونا با افزایش آ گاهی است که میتواند مانع مسمومیت
دارویی شود" .در هفته مسمومیت روزهای متفاوت را با نامهای متفاوت نامگذار ی کردهایم .باید توجه کرد که کودکان بیشتر ین افراد در خطر مسومیت قرار
دارند .به ویژه کودکان ز یر پنج سال .بسیار ی از این کودکان مواد ضدعفونیکننده را به جای آب نوشیدند و دچار مشکالت بسیار جدی و حتی مرگ شدهاند.
بنابراین باید از گذاشتن این وسایل در دسترس بچهها بپرهیز یم و به همین دلیل یک روز کامل را به پیشگیر ی از مسمومیت کودکان اختصاص دادهایم.
وی افزود :در عین حال با توجه به اینکه گاز مونوکسید کربن در دنیا هزاران قربانی میگیرد ،به همین دلیل یک روز را هم به این مورد اختصاص دادم .مواد
غذایی و قار چها نیز میتوانند منجر به مسمومیت شوند و یک روز را هم به آن اختصاص دادهایم .در عین حال روزهایی را هم برای مسمومیت با سموم،
مسمومیت از طر یق گزش حیوانات و مسمومیت با مواد مخدر ،محرک و الکل نیز اختصاص داده شده است.
دارو؛ شمشیر ی دو لبه
بیشتر ین مسمومیت های دارویی با آرامبخش ها و مسکن ها
در پاسخ به سوال ایسنا ،درباره میزان و وضعیت مسمومیتهای دارویی با توجه به شیوع کرونا و همچنین بیشتر ین داروهایی که منجر به مسمومیت
میشوند ،گفت :در زمینه مسمومیتهای دارویی اصوال یکی از مواردی که موجبات مسمومیت را فراهم میکند ،استفاده نادرست از دارو است .دارو یک
شمشیر دو لبه است و همانطور که می تواند خوب باشد ،می تواند مسموم کننده هم باشد و حتی منجر به مرگ شود .بیشتر ین مسمویتهایی که داشتیم با
گروه آرامبخشها بوده استُ .مسکنها حتی مسکنهای غیر مخدر هم مسمومیت زا بودند و در رده دوم قرار میگیرند.
افزایش مصرف خودسرانه دارو در دوران کرونا
وی افزود :در دوران شیوع کرونا به این دلیل که واهمهای از خروج از خانه و مراجعه به مراکز درمانی وجود دارد ،مصرف خودسرانه دارو به خصوص داروهایی
که از قبل در خانه مانده است ،افزایش پیدا کرده است که در حال حاضر باعث شده که درصد شیوع مسمومیت دارویی با مسکنهای غیرمخدر در سال ،1398
حدود  15.9درصد بوده ،اما در پنج ماه اول سال  99به  17.2افزایش یافته است.
ضدافسردگی ها و آمفتامین ها در رده بعدی داروهای مسمومیت زا
وی افزود :در رده سوم داروهای ضد افسرگیها و آمفتامین ها و محرکها در رده چهارم قرار دارند .حتی آنتی بیوتیکها و کوورتون ها هم مسمومیت
دادهاند .ز یرا مصرف نادرست همیشه میتواند به صورتی دردسر درست کند.
وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا ،درباره مسمومیت با قرص برنج ،گفت :قرص برنج اساسا سمی است که به هیچ عنوان مصرف خانگی ندارد .به ویژه اینکه
از سمهایی است که قابلیت متصاعد شدن دارد و از جامد و گاز تبدیل میشود .کافی است که آن را خر یدار ی کنید و بدون پوشش مناسب آن را در جایی
قرار دهید ،خود گاز ی که قرص برنج در محیط متصاعد میکند ،می تواند خطر مسمومیت داشته باشد .بنابراین مسمومیت در اثر استفاده از این قرص ،وجود
دارد و توصیه می کنیم که این محصول به هیچ وجه یک محصول خانگی نیست و نباید در خانه نگهدار ی شود.
محمدحسینی تاکید کرد :به طور طبیعی زمانیکه مسمومیت افزایش می یابد ،مرگ و میر هم افزایش مییابد .البته برای آمار مرگ و میر باید به آمار پزشک
قانونی مراجعه کنیم .البته خوشبختانه با اینکه میزان مسمومیت دارویی ما بیشتر شده است ،اما میزان مرگ و میر ناشی از آن افزایش نیافته است.
ادامه دارد
منابع دیگر :خبرگزار ی دانشجو ،فارس ،خبرآنالین /روزنامه کیهان ،عصر ایرانیان /پایگاه خبر ی تابناک ،صراط نیوز ،ایران آنالین ،وب دا ،راهبرد معاصر ،پارسینه ،آفتاب
نیوز ،بولتن ،قدس آنالین ،همشهر ی آنالین ،حامیان والیت ،اقتصادنیوز ،تجارت آنالین ،صبحانه آنالین ،سپید آنالین ،ایران پزشک ،سالم خبر ،پارسنیوز ،تیک ،فانا،
حزب اهلل نیوز ،اتحاد خبر ،خط بازار ،عصر پرس ،رکنا ،بهار نیوز ،برتر ین ها ،آخر ین خبر ،امروز نیوز ،تابناک جوان
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افزایش  2درصدی مسمومیت دارویی نسبت به سال گذشته  /کودکان بیشتر از همه در خطر مسمومیت هستند )(۱۴:۴۳-۹۹/۰۷/۳۰
سر پرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سالمت سازمان غذا و دارو گفت :مصرف خودسرانه دارو در دوران شیوع ویروس کرونا افزایش یافته و درصد شیوع مسمومیت
دارویی با مسکنهای غیر مخدر در سال گذشته حدود  15درصد بوده که در پنج ماهه نخست سال جار ی به  17درصد رسیده است.

خبرگزار ی میزان  -نوشین محمد حسینی روز چهارشنبه در نشست خبر ی ویدیو کنفرانس که به مناسبت هفته پیشگیر ی از مسمومیتها )اول تا هفتم آبان(
برگزار شد ،افزود :یکی از مواردی که موجب مسمومیت میشود ،استفاده نادرست از دارو است .دارو یک شمشیر دو لبه است .یعنی همان قدر که میتواند
خوب باشد ،میتواند منجر به مسمومیت هم شود.
وی ادامه داد :بیشتر ین مسمومیتهایی که داشتیم ،با گروه آرامبخشهاست .مسکنها نیز مسمومیت زا بودهاند که در رده دوم قرار میگیرند ،ز یرا بسیار
شایع استفاده میشوند .آمفتامینها نیز در رده چهارم قرار دارند .حتی آنتی بیوتیکها و کورتونها نیز باعث مسمومیت شدهاند.
امکان مسمومیت در مصرف انسولین ویال وجود ندارد
محمد حسینی در پاسخ به سوال خبرنگار سالمت ایرنا درباره احتمال مسمومیت دارویی در صورت مصرف انسولینهای ویال به جای انسولین قلمی اظهار
کرد :امکان مسمومیت در مصرف ویال انسولین به جای قلم انسولین وجود ندارد و با کمی دقت میتوان انسولین ویال را جایگز ین انسولین قلمی کرد.
مصرف داروی تار یخ مصرف گذشته باعث مسمومیت میشود
سر پرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سالمت سازمان غذا و دارو در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار سالمت ایرنا درباره بروز مسمومیت در صورت
استفاده از داروی تار یخ مصرف گذشته و شیوه دور ر یختن این داروها گفت :در مورد داروهای تار یخ مصرف گذشته نیز هر ساله برنامههایی دار یم ،ز یرا این
داروها نیز میتوانند عامل مسمومیت باشند .نگهدار ی دارو در منز ل که مورد مصرف هم ندارد ،صحیح نیست .بهتر است داروی اضافه در منز ل نداشته باشیم.
یعنی باید در محلی نگهدار ی شود که در دسترس بچهها نباشد .اگر تار یخ داروها گذشته باشد یا به هر دلیل قابل مصرف نباشد ،باید بسته بندی شده و به
مرکز باز یافت شهردار ی تحویل داده شود .روی بسته این داروها نیز باید نوشته شود که تار یخ مصرف آنها گذشته و قابل مصرف نیستند.
وی ادامه داد 10 :درصد از ماده داروی تار یخ مصرف گذشته قابلیت خود را از دست داده و هرگز نباید از داروی تار یخ مصرف گذشته استفاده کرد و باید به
شکل مناسبی دور ر یخته شود.
برگزار ی پانزدهمین دوره هفته پیشگیر ی از مسمومیت
سر پرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سالمت سازمان غذا و دارو گفت :امسال پانزدهمین دوره هفته پیشگیر ی از مسمومیت را برگزار میکنیم.
این هفته هر ساله از اول آبان ماه آغاز میشود .یکی از دالیل عمدهای که این تار یخ برای هفته پیشگیر ی از مسمومیت انتخاب شده این است که همواره از
این دوره از سال ،رسیدگی به تجهیزات گرمایشی انجام میشود .این تجهیزات گاهی باعث خطرات جدی میشوند و اگر این دوره از سال به فکر دودکشها
و بخار یها نباشیم و درزگیر ی پنجرهها به شکل استاندارد انجام نشود ،در فصل سرما و هنگام استفاده از بخار یها ،انواع مسمومیتها با گاز منواکسید کربن
اتفاق میافتد.
محمد حسینی ادامه داد :شعار امسال ما »پیشگیر ی از مسمومیت در همه گیر ی کرونا ،با افزایش آ گاهی مانع مسمومیت دارویی شویم« انتخاب شده است.
هر روز از این هفته به نام یکی از مسمومیتهای شایع انتخاب شده است.
افزایش مسمومیت با ضد عفونی کنندهها
وی بیان کرد :موضوع دیگر که تار یخ و زمان ندارد ،استفاده از شویندهها و ضد عفونی کنندههاست .به واسطه شیوع ویروس کرونا ،ضد عفونی کنندهها نیز
جایگاه بیشتر ی در زندگی ما پیدا کردهاند .امسال بیشتر از همیشه از شویندهها و ضد عفونی کنندهها استفاده میکنیم ،ز یرا یکی از مهمتر ین راههای مقابله
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ادامه خبر | میزان :افزایش  2درصدی مسمومیت دارویی نسبت به سال گذشته  /کودکان بیشتر از همه در خطر مسمومیت هستند
با ویروس کرونا ،شستن دستهاست .در نتیجه باید به شیوه نگهدار ی از ضد عفونی کنندهها توجه کنیم تا منجر به مسمومیت نشود.
محمد حسینی افزود :امسال مسمومیت با ضد عفونی کنندهها افزایش پیدا کرده ،ز یرا میزان مصرف از این مواد نیز افزایش یافته است .این روزها مسموم
شدن خطرناک است .بیمار ی کووید  19بسیار ی از تختهای بیمارستانی را مشغول کرده است؛ بنابراین باید به مصرف صحیح از مواد ضد عفونی کننده دقت
بیشتر ی کنیم.
بچهها بیشتر از همه در خطر مسمومیت هستند
سر پرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سالمت سازمان غذا و دارو گفت :بچهها بیشتر از همه در خطر مسمومیت قرار میگیرند .بسیار ی از بچهها،
مواد ضد عفونی کننده را به جای آب نوشیدهاند .تا جای امکان باید از گذاشتن این وسایل در دسترس بچهها خوددار ی کنیم.
فوت به علت سوء مصرف مواد مخدر و محرک
وی در پاسخ به سوالی درباره مصرف کنندگان مخدرهای سنتی اظهار کرد :سوء مصرف مواد مخدر و محرک و توهم زا ،حدود  65درصد از مسمومیتهای
منجر به مرگ را تشکیل میدهد؛ بنابراین کسانی که به صورت سنتی از این مواد استفاده میکنند باید بیشتر مراقبت باشند ،ز یرا در معرض خطر بیشتر ی
هستند.
میزان مسمومیت در گروههای مختلف
محمد حسینی گفت :بیشتر ین مسمومیتها با حدود  65درصد در سال  98مربوط به گروه مخدرها و محرک و توهم زا بوده که امسال به  74درصد افزایش
یافته است .سمومی که برای دفع آفات و جونده کشها هستند حدود  16درصد از مسمومیتها را در سال  98شامل میشد که امسال به  12درصد کاهش
یافته است .مسمومیت با منواکسید کربن شامل  10درصد از مسمومیتهای منجر به مرگ میشود .البته مسمومیت با منواکسید کربن در فصل سرد در صورت
عدم دقت به وسایل گرمایشی ،ممکن است افزایش پیدا کند .همچنین هفت درصد از مسمومیتهای منجر به مرگ مربوط به مسمومیتهای دارویی است.
وی ادامه داد :البته در مراجعه به بیمارستانها ،اولین گروه افرادی هستند که دچار مسمومیت دارویی شدهاند .رتبه دوم مربوط به سموم و مواد شیمیایی و
رتبه سوم مراجعه به بیمارستانها مربوط به منواکسید کربن است.
سر پرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سالمت سازمان غذا و دارو افزود :بر اساس اعالم پزشکی قانونی ،کل مسمومیتهای دارویی در سال
گذشته حدود  2300مورد بوده که از این میزان 1600 ،مربوط به متادون و  269مورد مربوط به ترامادول و  506مورد مربوط به بقیه داروها بوده است.
افزایش مرگ به دلیل مصرف نادرست الکل در دوران کرونا
وی درباره افزایش مسمومیت با الکل در دوران کرونا اظهار کرد :با توجه به شایعههای نادرست و مصرف نادرست الکل ،افزایش میزان مسمومیت و مرگ
و میر با الکل به خصوص در ابتدای شیوع ویروس کرونا وجود داشت .امیدوار یم در حال حاضر برای همه مشخص شده باشد که این موضوع تاثیر ی در
پیشگیر ی یا درمان کرونا ندارد.
سر پرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سالمت سازمان غذا و دارو افزود :نسبت به سال گذشته مسمومیت با الکل افزایش داشته که یکی از دالیل
آن هم شایعههایی بود که در ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور اتفاق افتاد.
مسمومیت بچهها کاهش نیافته است
محمد حسینی درباره تاثیر افزایش آ گاهی والدین در مورد مسمومیتها بر کاهش مسمومیت بچهها گفت :بچهها همواره سر یعتر از والدین خود عمل
میکنند .افزایش آ گاهی والدین تاثیر ی در کاهش مسمومیت بچهها نداشته و میزان مسمومیت در بچهها تغییر ی نکرده است.
انتهای پیام/

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۸

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۸/۰۳

ادامه خبر | میزان :افزایش  2درصدی مسمومیت دارویی نسبت به سال گذشته  /کودکان بیشتر از همه در خطر مسمومیت هستند
منابع دیگر :خبرگزار ی باشگاه خبرنگاران /روزنامه سپید /پایگاه خبر ی شفا آنالین ،سپید آنالین ،ملیت ،ایران آنالین ،ساعت  ،24آساخبر

سر پرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سالمت سازمان غذا و دارو :کرونا باعث افزایش خوددرمانی شده است )۹۹/۰۷/
(۱۶:۰۳-۳۰
سر پرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سالمت سازمان غذا و دارو گفت :مصرف خودسرانه دارو در دوران شیوع ویروس کرونا افزایش یافته و درصد شیوع مسمومیت
دارویی با مسکنهای غیر مخدر در سال گذشته حدود  15درصد بوده که در پنج ماهه نخست سال جار ی به  17درصد رسیده است.

اعتمادآنالین| نوشین محمد حسینی روز چهارشنبه در نشست خبر ی ویدیو کنفرانس که به مناسبت هفته پیشگیر ی از مسمومیتها )اول تا هفتم آبان( برگزار
شد ،افزود :یکی از مواردی که موجب مسمومیت میشود ،استفاده نادرست از دارو است .دارو یک شمشیر دو لبه است .یعنی همان قدر که میتواند خوب
باشد ،میتواند منجر به مسمومیت هم شود.
وی ادامه داد :بیشتر ین مسمومیتهایی که داشتیم ،با گروه آرامبخشهاست .مسکنها نیز مسمومیت زا بودهاند که در رده دوم قرار میگیرند ،ز یرا بسیار
شایع استفاده میشوند .آمفتامینها نیز در رده چهارم قرار دارند .حتی آنتی بیوتیکها و کورتونها نیز باعث مسمومیت شدهاند.
محمد حسینی در پاسخ به سوال خبرنگار سالمت ایرنا درباره احتمال مسمومیت دارویی در صورت مصرف انسولینهای ویال به جای انسولین قلمی اظهار
کرد :امکان مسمومیت در مصرف ویال انسولین به جای قلم انسولین وجود ندارد و با کمی دقت میتوان انسولین ویال را جایگز ین انسولین قلمی کرد.
مصرف داروی تار یخ مصرف گذشته باعث مسمومیت میشود
سر پرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سالمت سازمان غذا و دارو در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار سالمت ایرنا درباره بروز مسمومیت در صورت
استفاده از داروی تار یخ مصرف گذشته و شیوه دور ر یختن این داروها گفت :در مورد داروهای تار یخ مصرف گذشته نیز هر ساله برنامههایی دار یم ،ز یرا این
داروها نیز میتوانند عامل مسمومیت باشند .نگهدار ی دارو در منز ل که مورد مصرف هم ندارد ،صحیح نیست .بهتر است داروی اضافه در منز ل نداشته باشیم.
یعنی باید در محلی نگهدار ی شود که در دسترس بچهها نباشد .اگر تار یخ داروها گذشته باشد یا به هر دلیل قابل مصرف نباشد ،باید بسته بندی شده و به
مرکز باز یافت شهردار ی تحویل داده شود .روی بسته این داروها نیز باید نوشته شود که تار یخ مصرف آنها گذشته و قابل مصرف نیستند.
وی ادامه داد 10 :درصد از ماده داروی تار یخ مصرف گذشته قابلیت خود را از دست داده و هرگز نباید از داروی تار یخ مصرف گذشته استفاده کرد و باید به
شکل مناسبی دور ر یخته شود.
سر پرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سالمت سازمان غذا و دارو گفت :امسال پانزدهمین دوره هفته پیشگیر ی از مسمومیت را برگزار میکنیم.
این هفته هر ساله از اول آبان ماه آغاز میشود .یکی از دالیل عمدهای که این تار یخ برای هفته پیشگیر ی از مسمومیت انتخاب شده این است که همواره از
این دوره از سال ،رسیدگی به تجهیزات گرمایشی انجام میشود .این تجهیزات گاهی باعث خطرات جدی میشوند و اگر این دوره از سال به فکر دودکشها
و بخار یها نباشیم و درزگیر ی پنجرهها به شکل استاندارد انجام نشود ،در فصل سرما و هنگام استفاده از بخار یها ،انواع مسمومیتها با گاز منواکسید کربن
اتفاق میافتد.
محمد حسینی ادامه داد :شعار امسال ما »پیشگیر ی از مسمومیت در همه گیر ی کرونا ،با افزایش آ گاهی مانع مسمومیت دارویی شویم« انتخاب شده است.
هر روز از این هفته به نام یکی از مسمومیتهای شایع انتخاب شده است.
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ادامه خبر | اعتماد آنالین :سر پرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سالمت سازمان غذا و دارو :کرونا باعث افزایش خوددر…
وی بیان کرد :موضوع دیگر که تار یخ و زمان ندارد ،استفاده از شویندهها و ضد عفونی کنندههاست .به واسطه شیوع ویروس کرونا ،ضد عفونی کنندهها نیز
جایگاه بیشتر ی در زندگی ما پیدا کردهاند .امسال بیشتر از همیشه از شویندهها و ضد عفونی کنندهها استفاده میکنیم ،ز یرا یکی از مهمتر ین راههای مقابله
با ویروس کرونا ،شستن دستهاست .در نتیجه باید به شیوه نگهدار ی از ضد عفونی کنندهها توجه کنیم تا منجر به مسمومیت نشود.
محمد حسینی افزود :امسال مسمومیت با ضد عفونی کنندهها افزایش پیدا کرده ،ز یرا میزان مصرف از این مواد نیز افزایش یافته است .این روزها مسموم
شدن خطرناک است .بیمار ی کووید  19بسیار ی از تختهای بیمارستانی را مشغول کرده است .بنابراین باید به مصرف صحیح از مواد ضد عفونی کننده دقت
بیشتر ی کنیم.
بچهها بیشتر از همه در خطر مسمومیت هستند
سر پرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سالمت سازمان غذا و دارو گفت :بچهها بیشتر از همه در خطر مسمومیت قرار میگیرند .بسیار ی از بچهها،
مواد ضد عفونی کننده را به جای آب نوشیدهاند .تا جای امکان باید از گذاشتن این وسایل در دسترس بچهها خوددار ی کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره مصرف کنندگان مخدرهای سنتی اظهار کرد :سوء مصرف مواد مخدر و محرک و توهم زا ،حدود  65درصد از مسمومیتهای
منجر به مرگ را تشکیل میدهد .بنابراین کسانی که به صورت سنتی از این مواد استفاده میکنند باید بیشتر مراقبت باشند ،ز یرا در معرض خطر بیشتر ی
هستند.
محمد حسینی گفت :بیشتر ین مسمومیتها با حدود  65درصد در سال  98مربوط به گروه مخدرها و محرک و توهم زا بوده که امسال به  74درصد افزایش
یافته است .سمومی که برای دفع آفات و جونده کشها هستند حدود  16درصد از مسمومیتها را در سال  98شامل میشد که امسال به  12درصد کاهش
یافته است .مسمومیت با منواکسید کربن شامل  10درصد از مسمومیتهای منجر به مرگ میشود .البته مسمومیت با منواکسید کربن در فصل سرد در صورت
عدم دقت به وسایل گرمایشی ،ممکن است افزایش پیدا کند .همچنین هفت درصد از مسمومیتهای منجر به مرگ مربوط به مسمومیتهای دارویی است.
وی ادامه داد :البته در مراجعه به بیمارستانها ،اولین گروه افرادی هستند که دچار مسمومیت دارویی شدهاند .رتبه دوم مربوط به سموم و مواد شیمیایی و
رتبه سوم مراجعه به بیمارستانها مربوط به منواکسید کربن است.
سر پرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سالمت سازمان غذا و دارو افزود :بر اساس اعالم پزشکی قانونی ،کل مسمومیتهای دارویی در سال
گذشته حدود  2300مورد بوده که از این میزان 1600 ،مربوط به متادون و  269مورد مربوط به ترامادول و  506مورد مربوط به بقیه داروها بوده است.
افزایش مرگ به دلیل مصرف نادرست الکل در دوران کرونا
وی درباره افزایش مسمومیت با الکل در دوران کرونا اظهار کرد :با توجه به شایعههای نادرست و مصرف نادرست الکل ،افزایش میزان مسمومیت و مرگ
و میر با الکل به خصوص در ابتدای شیوع ویروس کرونا وجود داشت .امیدوار یم در حال حاضر برای همه مشخص شده باشد که این موضوع تاثیر ی در
پیشگیر ی یا درمان کرونا ندارد.
سر پرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سالمت سازمان غذا و دارو افزود :نسبت به سال گذشته مسمومیت با الکل افزایش داشته که یکی از دالیل
آن هم شایعههایی بود که در ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور اتفاق افتاد.
محمد حسینی درباره تاثیر افزایش آ گاهی والدین در مورد مسمومیتها بر کاهش مسمومیت بچهها گفت :بچهها همواره سر یعتر از والدین خود عمل
میکنند .افزایش آ گاهی والدین تاثیر ی در کاهش مسمومیت بچهها نداشته و میزان مسمومیت در بچهها تغییر ی نکرده است.
منبع :ایرنا
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سردار هادیانفر در گفت و گو با مهر :جر یمههای رانندگی هرچند بازدارنده نیستند اما گران نمیشوند )(۱۸:۱۳-۹۹/۰۷/۳۰
رئیس پلیس راهور ناجا گفت :هرچند برخی از جر یمه های رانندگی بازدارنده نیستند اما در راستای کمک به وضعیت اقتصادی مردم هیچ پیشنهادی برای افزایش مبالغ جر یمه ها
ندار یم.

سردار سید کمال هادیانفر در گفتوگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است قیمت جر یمههای رانندگی دو برابر شود ،اظهار کرد :پلیس
راهور هیچ پیشنهادی به جهت کمک به مردم در راستای افزایش مبالغ جر یمهها نداشته است.
وی افزود :هرچند برخی از جر یمهها در کشور حقیقت ًا بازدارنده نیستند ولی به جهت اینکه وضعیت اقتصادی مردم مساعد نیست و همچنین بنا بر دستور
سردار اشتر ی فرمانده نیروی انتظامی هیچ پیشنهادی برای وزارت کشور در راستای افزایش جرایم نداشتهایم.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت :قانون تاکید میکند که وز یر کشور ،وز یر راه و فرمانده ناجا میتوانند برای اصالح قوانین پیشنهاد بدهند که تا
این لحظه هیچ پیشنهادی از سوی نیروی انتظامی برای افزایش قیمت جر یمهها داده نشده است.
کاهش  ۱۶.۲درصدی جانباختگان تصادفات
سردار هادیانفر با اشاره به آمار جانباختگان تصادفات در سال جار ی گفت :با تدابیر ی که امسال برای سفرها داشتیم شاهد کاهش  ۱۶.۲درصدی جانباختگان
در تصادفات بودیم و هزار و  ۷۹۵نفر کمتر جان خود را از دست دادند.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت :بنابر اعالم سازمان پزشکی قانونی کشور ،در سه ماهه نخست سال جار ی ،سه هزار و  ۴۸۱نفر در حوادث رانندگی جان خود را
از دست دادند ،این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با آمار تلفات چهار هزار و  ۱۵۳نفر بود ۱۶.۲ ،درصد کمتر شده است.
به گفته وی در بهار امسال از کل تلفات حوادث رانندگی دو هزار و  ۸۳۳نفر مرد و  ۶۴۸نفر ز ن بودند .در این مدت آمار تلفات در محورهای درون و برونشهر ی
کاهش یافت.
نقش توسعه بخشی در فعالیتهای پلیس راهور
سردار هادیانفر به نقش توسعه بخشی در فعالیتهای پلیس راهور اشاره کرد و گفت :اثر بخشی توسعه و این تقویت در بخشهای مختلف و عمر مفید
وسایل نقلیه پلیس را از  ۱۰سال به  ۵سال کاهش میدهد و استقرار گشتهای ما از  ۴۵کیلومتر به  ۳۰کیلومتر کاهش پیدا خواهد کرد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با اشاره به اینکه این توان افزایی  ۲۲درصد بر توان پلیس افزوده است ،گفت :همچنین توان افزایی پلیس ۱۰ ،درصد
تصادفات ما را کاهش داده و سه دقیقه زمان رسیدگی به تصادفات در شهر را نیز کاهش داده است.
استفاده از  ۵هزار دست افزار ایرانی سپهر برای اعمال قانون
سردار هادیانفر با اشاره به برنامه هوشمند ساز ی پلیس گفت :این موضوع با جدیت تمام در دستور کار است امروز بیش از  ۵هزار و  ۹۰۰از سربازان با دست
افزار سپهر اعمال قانون میکنند و به مرور زمان قبض جر یمه دارد حذف میشود.
وی در پایان با اشاره به اینکه  ۴هزار و  ۸۷۷دستگاه خودرو مجهز به  GPSهستند ،گفت :از سال جار ی ارتباط با  ۴۴میلیون دارنده گواهینامه و  ۳۶میلیون
مالک وسیله به وسیله پیامک عملیاتی شده است.
منابع دیگر :روزنامه اقتصاد مردم /پایگاه خبر ی عصر ایران ،الف ،عصرخبر ،فردا نیوز ،اتحاد آنالین ،بولتن ،حامیان والیت ،جهان نیوز ،ملیت ،عصر خودرو،
اقتصادآنالین ،صبحانه آنالین ،گسترش ،تین نیوز ،تدبیر نو ،ایمنا ،کالنشهر ،دیار آفتاب ،خبر فور ی ،دنیای اقتصاد  -آنالین ،آخر ین خبر ،تابناک جوان ،شعار سال ،خبر
ثر یا ،پدال نیوز 55 ،آنالین
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رییس سازمان غذا و دارو :پانزدهمین دوره هفته پیشگیر ی از مسمومیتها برگزار میشود )(۰۸:۲۹-۹۹/۰۸/۰۱

کاهش  3.6درصدی تخلفات سرعت در جاده های کشور طی پنج سال گذشته )(۰۹:۵۱-۹۹/۰۸/۰۱
بررسیها حاکی از روند شاخص شدت تصادفات در چهار ماه نخست سال  99صعودی بوده است و عوامل مختلفی از جمله کاهش تردد در کشور و در نتیجه افزایش تخلفات در آن
تأثیر داشتهاند .

به گزارش پرتال حمل و نقل  ،از زمان اجرای پروژه نصب سامانههای ثبت تخلفات عبور و مرور در سال  94تاکنون  ،تخلفات سرعت در جادههای کشور 3.6
درصد کاهش پیدا کرده است .
علیاکبر آشور ی مدیر مرکز مدیر یت اطالعات راهها و حملونقل جادهای با اشاره به عملکرد دوربینهای ثبت تخلف سرعت طی پنج سال گذشته اظهار داشت
 :تخلفات سرعت در کل محورهای کشور قبل از شروع پروژه نصب دوربینهای ثبت تخلفات سرعت روند افزایشی داشت  ،به طور ی که این نوع تخلفات در
سال  93نسبت به  92معادل  2.3درصد افزایش داشته است .
آشور ی شاخص شدت تصادفات را »سه برابر تعداد کشتهها به عالوه تعداد مجروحین به نسبت حجم تردد بین استانی« در کشور عنوان کرد و گفت  :بر
اساس اطالعات ثبتشده سازمان پزشکی قانونی کشور )کشته و مجروح به ازای حجم تردد( نشان میدهد که پس از راهانداز ی سامانههای ثبت تخلفات عبور
و مرور در نیمه دوم سال  ، 94روند کلی این شاخص حدود  28درصد در پنج سال گذشته کاهش پیدا کرده است .
به گفته رئیس مرکز مدیر یت اطالعات راهها و حملونقل جادهای  ،بررسیها حاکی از روند شاخص شدت تصادفات در چهار ماه نخست سال  99صعودی بوده
است و عوامل مختلفی از جمله کاهش تردد در کشور و در نتیجه افزایش تخلفات در آن تأثیر داشتهاند .
وی با اشاره به بررسی شاخص شدت تصادفات در استانها بیان داشت  :بررسی این شاخص در  10استان که بهرهبردار ی از سامانهها در شرایط مطلوبی قرار
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ادامه خبر | پرتال جامع صنعت حمل و نقل :کاهش  3.6درصدی تخلفات سرعت در جاده های کشور طی پنج سال گذشته
دارد  ،حاکی از کاهش دارد و فقط در استان یزد به دلیل عواملی به جز سرعت  ،کاهش معنادار ی مشاهده نشده است  .همچنین در سه استان که عملکرد
دوربینها در وضعیت مطلوبی نبوده تأثیر عدم عملکرد موثر دوربینها بر افزایش شاخص شدت تصادفات مشاهده شده است  .تخصیص به موقع کد به
سامانه و صدور جرائم از سوی پلیس راهور به منظور اثرگذار ی بهتر در دست پیگیر ی قرار دارد .

۴

رییس انجمن علمی مددکار ی اجتماعی ایران :جامعه در حال فوران از فشارها است /فشار جامعه به کودکان رسیده  /تا علتها را
برطرف نکنیم معلولها حل نمیشود )(۱۳:۳۷-۹۹/۰۸/۰۱
روزنامه اینترنتی فراز نوشت :سومین خودکشی در استان بوشهر ثبت شد .سه خودکشی در یک هفته آن هم در استانی که طبق آمارهای رسمی میانگین خودکشی  4تا  7نفر در سال را
دارد .هنوز همه حواسها جمع بوشهر است که خبر خودکشی کودک  11ساله همدانی نیز منتشر شده است .هر چند به گفته دادستانی هنوز علت خودکشی این کودک مشخص نیست.
علت خودکشی دو نوجوان یک جوان بوشهر ی اما مشخص است؛ فقر.

روزنامه اینترنتی فراز نوشت :سومین خودکشی در استان بوشهر ثبت شد .سه خودکشی در یک هفته آن هم در استانی که طبق آمارهای رسمی میانگین
خودکشی  4تا  7نفر در سال را دارد .هنوز همه حواسها جمع بوشهر است که خبر خودکشی کودک  11ساله همدانی نیز منتشر شده است .هر چند به گفته
دادستانی هنوز علت خودکشی این کودک مشخص نیست .علت خودکشی دو نوجوان یک جوان بوشهر ی اما مشخص است؛ فقر .اولین نفر به دلیل نداشتن
گوشی موبایل و عدم توانایی در همراهی با آموزش مجاز ی خود را دار زده است .هر چند آموزش و پرورش شهرستان دیر این روایت را تکذیب میکند اما
خانواده کودک آن را تایید کردهاند .پس از او یک نوجوان  16ساله در کتگان و سپس جوانی  21ساله خود را حلقآویز کردهاند .مسووالن استانی نیز از ظهور
پدیده ابراز نگرانی کردند .همان کار ی که همیشه و هنگام شیوع هر آسیب اجتماعی دیگر ی از آنها سراغ دار یم .البته نمایندگان استان بوشهر حتی در این
حد نیز حاضر به پاسخگویی نشدند و ترجیح دادند که در این باره فقط سکوت کنند.
سازمان پزشکی قانون میگوید آمار خودکشی در سال  98نزدیک به  0.8درصد رشد داشته است و حاال زنگ هشدار خودکشیهای سال  99به صدا درآمده
است .طبق سالنامه پزشکی قانونی در سال  5143 ،98نفر خودکشی کامل داشتند که از این تعداد  3626نفر از آنها مرد و  1517نفر از آنها ز ن بودند .استانهای
ایالم ،کهگیلویه و بویراحمد ،لرستان و کرمانشاه بیشتر ین آمار خودکشی را دارند و سیستانوبلوچستان و خراسان رضوی و جنوبی کمتر ین آمار را به خود
اختصاص میدهد .طبق آمارهای رسمی خودکشی و خوکشی نوجوانان در ایران در مقایسه با دنیا وضعیتی بحرانی و حاد ندارد .اما مسئله اینجاست که
مددکاران اجتماعی و پژوهشگران معتقد هستند آمار واقعی خودکشی در ایران بسیار بیش از این ارقام رسمی است.
چه اتفاقی در حال ر خ دادن است؟ آیا زنگ خطر به صدا در آمده است و فشار ی که روی دوش جامعه سنگینی میکند به کودکان منتقل شده است؟ آیا این
وضعیت را باید زنگ هشدار ی دانست که خبر از کوه یخی که از عمق جامعه سر برآورده است؟
مصطفی اقلیما رییس انجمن علمی مددکار ی اجتماعی ایران به »فراز« میگوید که جامعه در حال فوران از فشارها است .این استاد دانشگاه معتقد است که
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خودکشی نوجوانان معلول است و تا حل نکردن علتها نمیتوان از آن جلوگیر ی کرد .او که از قبل انقالب اسالمی تاکنون در این عرصه به فعالیت و پژوهش
پرداخته است به سواالت در این زمینه پاسخ میدهد.
موضوع خودکشی نوجوانان این روزها افکار ز یادی را به خود مشغول کرده است .چطور باید با این پدیده مواجه شد؟
وقتی با چنین مسائلی مثل خودکشی نوجوانان یا روی آوردن جوانان به دزدی مواجه میشویم باید توجه کنیم که معلولی از علت هستند .اینها علت
نیستند و اتفاق افتادن آنها نیز یک روزه نیست و شاید بتوان گفت  50سال طول میکشد تا جامعه به چنین وضعیتی برسد .یعنی ز یرساختها فراهم
نشود و آسیبهای اجتماعی روزبهروز در جامعه افزایش پیدا کنند و در نهایت به چنین نقطهای برسیم که نوجوانان دست به خودکشی میزنند .به گفته
پلیس  50درصد دزدهای دستگیر شده برای اولین بار است که به دزدی روی آوردهاند .اینها آسیبهای اجتماعی معلول هستند .از سوی دیگر توجه کنید در
استانهایی مثل بوشهر و خوزستان کانون خانواده گرم و صمیمی است و نوع زندگی باعث میشود که خودکشی رواج نداشته باشد .حال باید پرسید در این
استانها با چنین زمینه فرهنگی چطور به این نقطه رسیدیم؟ آیا شبیه دیگر نقاط کشور شده است؟ افزایش بیکار ی ،فقر ،تورم فزاینده ،افزایش طالقها همه
مسائلی است که به صورت در هم تنیده منجر به چنین وضعیتی میشود.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تاکنون نسبت به این اتفاق واکنش نشان داده و ابراز نگرانی کرده است .او همچنین گفته که دستگاههای
حمایتی و انجمنها باید توجه بیشتر کنند .آیا مواجهه با این آسیبها وظیفه انجمنها و خیر یهها است؟
مسووالن دولتی امروز به دلیل انتشار خبرها اظهارنظر میکنند .چند وقت دیگر که خبر ی نباشد موضوع دوباره گم میشود .امروز کودکی به دلیل نداشتن
موبایل خودکشی کرده است .آیا اگر خیر یهای به این کودکان موبایل دهد مشکل حل میشود؟ فقط صورت مسئله پاک میشود .آن خانواده نان ندارد بخورد.
فرض کنید به آن کودک موبایل هم دادید ،اگر خراب شود چه کسی هز ینه درست کردن آن را پرداخت میکند؟ این یک مسئله ز یرساختی است .باید علتها
را برطرف کنیم .مردم مشکل دارند و فشار روی آنها است .وقتی کسی خود را میکشد حتی این تصور به وجود میآید که او راحت شد و مشکالتش حل
شد .بروید در این بین این اقشار و ببینید که این تصور وجود دارد .یک زمانی همین اپیدمی خودکشی را در ایالم داشتیم .دختر ی به دلیل مخالفت پدرش
با ازدواج خود را با نفت سوزانده بود .بعد از آن اپیدمی خودکشی با نفت در ایالم رواج پیدا کرد .نکته اینجا بود که دختر برخالف فرهنگ سنتی نظر خود را
بیان میکرد اما خانواده همچنان درگیر ی فرهنگ سنتی بود .این بچهها نیز تا امروز نمیدانستند چطور خودکشی کنند .اما حاال علنی شده و حتی این تصور
در میان آن اقشار وجود دارد که بچه خودش را کشت و راحت شد .قشر جوان مشکل دارد و بیکار ی کوالک میکند .در منطقه نفتی هم بومیها مشغول
نیستند و از تهران در آنجا کار میکنند .باید به این مشکالت توجه شود که در لرستان ،کرمانشاه و کردستان هم وجود دارد و این استانها نیز آمار خودکشی
باالیی دارند.
امروز اتفاقی افتاده و مسووالن استانی هم در مورد آن اظهارنظر کردند و رسانهها هم به آن پرداختند .امروز خودکشی نوجوانان علنی شده است .پیشتر این
واقعیتها اعالم نمیشد و حتی به دالیل فرهنگی خانوادهها میخواستند که دلیل مرگ خودکشی ثبت نشود .اما امروز عنوان میشود و وقتی سه نوجوان
و جوان خود را حلقآویز میکنند باید به عمق فاجعه در استان پی ببر یم .عمق فاجعه کجاست که یک بچه به خاطر موبایل خود را میکشد؟ کرونا ،بیکار ی و
گرانی فزاینده دستبه دست هم داده است تا مردم را خسته کند .این بچهها به دالیل بیتوجهی به علتها خودکشی میکنند .توجه نمیکنیم وقتی گرانی
به این شکل وجود دارد در قشر ضعیف بیشتر ین پیامدها را دارد .این قشر دیگر نمیتواند یک پیراهن برای فرزند خود تهیه کند .روی خانواده فشار است و
خانواده این فشار را به بچه منتقل میکند .در سطح باالتر جامعه است که به این خانواده فشار آورده است .این مشکل با کار خیر یه نیز حل نمیشود .این
برنامهر یز ی حاکمیتی میخواهد .اگر این خودکشیهایی که در بوشهر انجام شده در کشور دیگر ی بود باید استاندار و فرماندار استعفا میدادند .چون اینها
بودند که باعث شدند جامعه به بیکار ی و فقر برسد و آسیبهای اجتماعی در آن به وجود بیاید.
میتوان گفت که خودکشی با فقر نسبت مستقیمی دارد؟ اگر اینطور است چرا در استان سیستان و بلوچستان که مناطق محروم بسیار ی دارد خودکشی بسیار
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کم است؟
فقر به تنهایی باعث خودکشی نیست .علتهای متعددی منجر به خودکشی میشود .به طور مثال علتهای متعددی باعث بیمار ی سرطان میشود که سیگار
کشیدن هم یکی از آنها است .سیستان و بلوچستان اکثر یت اهل تسنن دارد و باورهای مذهبی یکی از علل پایین بودن خودکشی است .از طرف دیگر آنها
مرزنشین هستند و خود را با کارهای مختلف مشغول میکنند .همچنین به لحاظ فرهنگی نیز خودکشی در آنجا به هیچ وجه پذیرفته نیست.
ببینید خانوادهای که بیکار ی است و دچار فقر است خودبه خود با مشکالت عصبی نیز روبهرو میشود .برخوردهای عصبی تاثیر بسیار ز یادی روی بچه
میگذارد .این بچه در مدرسه نیز با سرکوفتها معلم مواجه میشود .اگر معلم رفتار متفاوتی با این بچه داشت ممکن بود سرنوشت او تغییر کند .قبل از
انقالب نمره دیکته من منهای  17یا  18بود .معلم من را بعد از مدرسه به من درس میداد و وقتی صفر شدم برای من کادو خر ید .اما من از این معلم توقع
چنین رفتار ی ندارم .چون در روستایی کار میکند و شش ماه یک بار به او حقوق میدهند یا شاید ندهند و حقوقش نیز خر ج رفتوآمدش میشود .چطور
میتواند به این بچه برسد؟ این معلم نیز خود معلول علت دیگر ی است .استاد دانشگاهی که مجبور است برای درآمد خود رانندگی خود شخصیت معلمیاش
تغییر میکند .اینجاست که وقتی با خودکشی مواجه میشویم میگوییم که با دیگر مسائل اجتماعی تفاوتی ندارد چرا که همه مسائل اجتماعی قابل تبدیل
به یکدیگر هستند .کسی که بیکار میشود امکان مصرف مواد مخدر و سپس دزدی و حتی آدمکشی نیز پیدا میکند .بچهای که در چارچوب این آسیبهای
اجتماعی قرار میگیرد در نهایت نیز میتواند به خودکشی برسد.
فهم پایین این بچهها از مرگ چقدر در دست زدن به خودکشی موثر است؟
در سنین پایین بچهها فهم درستی هم از مرگ ندارند .با خود میگوید پدرم پول ندارد و من هم موبایل ندارم و خجالت میکشم .خود را حلق آویز میکند.
بیشتر ین وسیله خودکشی در ایران نیز حلقآویز کردن است .این چیز ی که بچهها دیدهاند و یاد گرفتهاند و آن را تکرار میکنند .چرا که این صحنهها را دیده
است و با وجود این اتفاقات باز هم اعدام در مالء عام به نمایش گذاشته میشود .هیچ جای دنیا چنین کار ی نمیکنند .بچهای که به دنیا میآید نه دزد
است ،نه آدمکش و نه خودکشی میکند .این بچهها در جامعه ساخته میشود و اگر قرار است کسی محکوم شود از استاندار گرفته تا رییسجمهور ی هستند
که باعث شدند او به این نقطه برسد .تا علتها را برطرف نکنیم هیچ مشکلی حل نمیشود.
پس علل و عوامل درهم تنیده منجر به این دست خودکشیها شده است و تا آنها را برطرف نکنیم مشکل حل نمیشود.
یعنی هیچ راهحل موقتی برای جلوگیر ی از ظهور و شیوع چنین پدیدههایی در جامعه وجود ندارد؟
وقتی دکتر میروید و مثال درد معده دار ید ،ابتدا به شما یک مسکن میدهد .سپس آزمایشهای متعددی مینویسد تا ببیند علت درد چیست .وقتی علت
پیدا شد بر اساس آن به شما دارو میدهد .اگر در چنین مناطقی فقر بیداد میکند و منجر به چنین آسیبهایی میشود ابتدا باید حداقلی برای گذران زندگی
آنها در نظر گرفت .سپس باید مشکل اساسی آنها حل شود .اما نه تنها مشکالت حل نمیشود بلکه روی هم انباشته شده است .من قبل از انقالب رییس
ادارات خدمات رفاهی اهواز بودم .بعد از پنجاه سال به آنجا رفتم و دیدم آن کوچههای خاکی هنوز خاکی مانده است .افرادی که مسوول هستند شایسته
نیستند و از آنها نیز بازخواست نمیشود.
آقای اقلیما امروز نوجوانی  11ساله در همدان نیز خودکشی کرده است .آیا ممکن است این پدیده تبدیل به اپیدمی در جامعه شود؟
امروز فشار به کودکان رسیده است .این به اپیدمی مرتبط نیست و خود به خود اتفاق میافتد .مشکالت بچه در خانه حل نمیشود و بیرون از خانه نیز با
فشار روبهرو است .باید توجه کنیم که بچه هیچ وابستگی به زندگی ندارد و با مردن در واقع چیز ی را از دست نمیدهد .یک خواسته کوچک دارد و وقتی
برآورده نمیشود به فکر خودکشی میافتد.
یعنی به لحاظ آمار ی نمیتوان وقوع بحرانی را هشدار داد؟
آمارها اعالم نمیشود مگر اینکه علنی شود .البته مدتی بعد هم دوباره سروصداها میخوابد .دولت آمار نمیدهد و خیلی از خانوادهها نیز علت مرگ فرزند
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ادامه خبر | انتخاب :ر ییس انجمن علمی مددکار ی اجتماعی ایران :جامعه در حال فوران از فشارها است /فشار جامعه به کودکان ر…
خود را خودکشی اعالم نمیکنند .حتی درباره کرونا نیز آمار درستی ارایه نمیشود .وقتی پدرو مادر از فشار ز یاد میبرد ،این فشار به بچهها نیز منتقل میشود.
سختی که پدر و مادر دارند به بچهها منتقل میشود .خانوادهای که مثل درخت کرمزده است نمیتواند میوه سالم تحویل دهد .جامعه در حال فوران از
فشارها است .حال چه کسی میخواهد به آن برسد؟ به این دولت که نمیرسد .چون به نظر میرسد رییسجمهور منتظر است دوران ر یاستجمهور یاش
تمام شود و همه چیز را رها کرده است .استاندار به جای اینکه وظبفه خود را انجام دهد از نهادهای دیگر دعوت میکند .البته باید توجه داشت که شش
استاندار قبلی هم مسوول این وضعیت هستند .هیچکس هم حاضر نیست کار بکنند .من فقط به امید روز ی هستم که دو رهنمود رهبر ی به روسای جمهور
مبنی بر شاسیتهساالر ی و پاسخگویی اجرا شود .اگر هر کسی در جای خود قرار بگیرد و در آن مسوولیت پاسخگو باشد همه مشکالت حل خواهد شد.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی تجارت آنالین ،فراز ،خبر داغ ،نامه نیوز

۲

نصب وسایل گرمایشی را به دست افراد متخصص بسپار ید )(۰۹:۲۵-۹۹/۰۸/۰۲
عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی :برای جلوگیر ی از مسمومیت به گاز مونوکسید کربن حتم ًا ،نصب وسایل گرمایشی را باید به افراد متخصص سپرد.

خانم دکتر مر یم اخگر ی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزار ی صدا و سیما افزود :با آغاز فصل سرما شاهد استفاده از وسایل گرماده و بخار یهای غیر
استاندارد هستیم و برخی از این بخار یها دودکش مناسبی ندارد و در فضای دربسته استفاده میشود که از احتراق ناقص سوخت ،گاز خطرناک مونوکسید
کربن در فضا ایجاد میشود که به آن کشنده خاموش میگویند.
وی گفت :این گاز از این رو به کشنده خاموش معروف شده است که نه بو و نه رنگ دارد و وقتی در فضا متصاعد میشود فرد احساس نمیکند در مواجهه با
آن قرار گرفته است و فقط به فرد نوعی رخوت خستگی و سستی دست میدهد و آرام آرام به خوابی میرود که دیگر بیدار نخواهد شد.
این متخصص سم شناسی و داروشناسی افزود :قبل از استفاده از وسایل گرمایشی حتما باید از استاندارد بودن آن اطمینان حاصل کرد و اگر از شومینه استفاده
میشود باید دودکشهای شومینه ،چک شود.
وی گفت :اینکه لولههای بخار ی را داخل آب قرار میدهند و یا آن را سرد میکنند هیچکدام منجر به تهویه هوا نمیشود و حتما باید از سیستمهای استاندارد
برای تخلیه مونوکسید کربن در فضای منز ل و دیگر فضاهای بسته استفاده کرد.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور ،بیش از  70درصد تلفات مسمومیت با گاز مربوط به نیمه دوم هر سال است ،به نحوی که از
 784فوتی مسمومیت با گاز منوکسید کربن در سال گذشته ) 71.7 ،(1398درصد در نیمه دوم سال جان خود را از دست داده اند.
بر اساس این گزارش در سال گذشته  784نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در کشور جان باختند که از این تعداد  222نفر در نیمه اول و  562نفر در
نیمه دوم سال جان باخته اند.
در سال گذشته بیشتر ین تلفات مسمومیت با گاز در ماههای بهمن با  ،131دی با  126و آذر با  123نفر ثبت شده است.
منابع دیگر :خبرگزار ی آر یا /پایگاه خبر ی  8دی نیوز
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۱

مونواکسیدکربن در کمین است )(۱۴:۱۲-۹۹/۰۸/۰۲
عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی درباره استفاده از وسایل گرمایشی به شهروندان هشدار داد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر ،با فرارسیدن فصل پاییز و سرد شدن تدر یجی هوا ،استفاده از وسایل گرمایشی نیز بیشتر شده و تبعات آن نیز دامن
گیر مردم ،به ویژه در صورت استفاده از بخار ی های گاز ی ،می شود.
دکتر اخگر ی ،عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی در این باره گفت :شهروندان قبل از استفاده از وسایل گرمایشی حتما از استاندارد بودن آن مطمئن و
از سیستمهای استاندارد برای تخلیه مونوکسید کربن استفاده کنند.
عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی توصیه کرد ،برای جلوگیر ی از خطر مسمومیت از افراد متخصص برای نصب وسایل گرمایشی استفاده شود.
به گفته دکتر اخگر ی در بخار یهای غیر استاندارد ،بر اثر احتراق ناقص سوخت ،گاز خطرناک مونوکسید کربن تولید میشود که در اثر انتشار آن فرد دچار
رخوت ،خستگی و سستی میشود به طور ی که آرام آرام به خوابی میرود که دیگر بیدار نخواهد شد.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی تجارت آنالین

۱

هشدار نسبت به نصب غیر اصولی وسایل گرمایشی در فصل سرما )(۱۹:۲۹-۹۹/۰۸/۰۲
عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی گفت :برای جلوگیر ی از مسمومیت به گاز مونوکسید کربن حتم ًا ،نصب وسایل گرمایشی را باید به افراد متخصص سپرد.

به گزارش ایلنا ،مر یم اخگر ی گفت :با آغاز فصل سرما شاهد استفاده از وسایل گرماده و بخار یهای غیر استاندارد هستیم و برخی از این بخار یها دودکش
مناسبی ندارد و در فضای دربسته استفاده میشود که از احتراق ناقص سوخت ،گاز خطرناک مونوکسید کربن در فضا ایجاد میشود که به آن کشنده خاموش
میگویند.
وی گفت :این گاز از این رو به کشنده خاموش معروف شده است که نه بو و نه رنگ دارد و وقتی در فضا متصاعد میشود فرد احساس نمیکند در مواجهه با
آن قرار گرفته است و فقط به فرد نوعی رخوت خستگی و سستی دست میدهد و آرام آرام به خوابی میرود که دیگر بیدار نخواهد شد.
این متخصص سم شناسی و داروشناسی افزود :قبل از استفاده از وسایل گرمایشی حتما باید از استاندارد بودن آن اطمینان حاصل کرد و اگر از شومینه استفاده
میشود باید دودکشهای شومینه ،چک شود.
وی گفت :اینکه لولههای بخار ی را داخل آب قرار میدهند و یا آن را سرد میکنند هیچکدام منجر به تهویه هوا نمیشود و حتما باید از سیستمهای استاندارد
برای تخلیه مونوکسید کربن در فضای منز ل و دیگر فضاهای بسته استفاده کرد.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور ،بیش از  70درصد تلفات مسمومیت با گاز مربوط به نیمه دوم هر سال است ،به نحوی که از
 784فوتی مسمومیت با گاز منوکسید کربن در سال گذشته ) 71.7 ،(1398درصد در نیمه دوم سال جان خود را از دست داده اند.
بر اساس این گزارش در سال گذشته  784نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در کشور جان باختند که از این تعداد  222نفر در نیمه اول و  562نفر در
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ادامه خبر | ایلنا :هشدار نسبت به نصب غیر اصولی وسایل گرمایشی در فصل سرما
نیمه دوم سال جان باخته اند.
در سال گذشته بیشتر ین تلفات مسمومیت با گاز در ماههای بهمن با  ،131دی با  126و آذر با  123نفر ثبت شده است.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی رصد روز

رشد  100تا  300درصدی هز ینه تعمیر خودروها  /نگهدار ی خودرو دیگر نمی صرفد )(۰۹:۰۷-۹۹/۰۸/۰۳
هز ینه تعمیر و نگهدار ی خودروها  100تا  300درصد بیشتر شده است  .دارندگان خودروها که در  6ماه گذشته ارزش خودرویشان  2تا  5برابر شده  ،حاال دیگر از پس هز ینههای تعمیر
خودروهای خود برنمی آیند.

به گزارش نسیم اقتصاد  ،به گفته علیرضا نیک آیین رئیس اتحادیه مکانیسینها اجرت و دستمزد تعمیرات هیچ تغییر ی نکرده اما هز ینه نگهدار ی خودروهای
داخل صد درصد بیشتر شده است .در این میان بسیار ی از دارندگان خودرو به ناچار به سراغ خر ید قطعههای دست دوم میروند .اما برخی دیگر قید تعمیر
را میزنند  .به عنوان مثال صافکار ی ،نقاشی و تعمیر اساسی یک دستگاه پراید قدیمی که  50میلیون تومان ارزش دارد ،حدود  20میلیون تومان آب میخورد.
حاال در ایران هم همچون کشورهای اروپایی نگهدار ی از خودروهای دست دوم خیلی نمی صرفد ،با این تفاوت که خبر ی از تسهیالت برای تعویض خودرو هم
نیست .حاال این نگرانی وجود دارد که با تردد خودروهای نه چندان ایمن و آالینده سالمت بسیار ی از مردم کشور به خطر بیفتد .
قطعههای دست دومی که به اسم نو فروخته میشوند
در سایه نبود و گرانی قطعه حاال طبق گفتههای رئیس اتحادیه مکانیسینها بازار قطعههای تقلبی و قطعات دست دوم تبدیل شده به نو حسابی داغ شده
است  .قطعاتی که گفته میشود در کارگاههای ز یرزمینی نونوار شده و به اسم قطعه نو به مشتر یان فروخته میشود .همین مسأله حاال خود هز ینه سنگینی
را روی دست صاحبان خودرو میگذارد .به عنوان مثال قطعهای که حداقل باید یک سال کار کند ،در کمتر از  3ماه خراب میشود و دوباره باید تعویض شود.
گاهی اوقات غیراستانداردبودن قطعههای خودرو دیگر قطعات را هم دچار مشکل میکند .نیکآیین میگوید بسیار ی تعمیرکاران را مقصر بیکیفیتبودن
قطعههای سوارشده بر روی خودرو میدانند اما از آنجا که قطعههای تقلبی کامال شبیه اصل آن ساخته میشود ،امکان تشخیص آن در برخی موارد برای خود
مکانیک هم وجود ندارد.
تعمیرات خودرو سطحی شد
در این میان برخی از دارندگان خودرو  ،با علم کامل خود به سراغ خر ید قطعههای دست دوم میروند .نیک آیین میگوید :معموال در خودرو کسی قطعه
بی دلیل قطعه عوض نمی کند و دارندگان خودروتنها در شرایطی به سراغ این گز ینه میروند که احتمال خرابی دوباره قطعه باال بوده و نگهدار ی آن صرفه
اقتصادی نداشته باشند  .اما حاال بسیار ی از دارندگان خودرو که ما مراجعه میکنند ،دنبال تعمیر سطحی هستند که تنها دلیل آنک کاهش قدرت خر ید مردم
در برابر رشد عجیب و غر یب قیمت خودرو است.
قطعههای خارجی نایاب شدند
اما گرانی تنها مشکل بازار قطعه نیست .هم اکنون بسیار ی از قطعههای خارجی در بازار نایاب شده است  .جدای از این قطعه سازان هم از کاهش  50درصد
تولید قطعه به دلیل گرانی ارز و قیمت گذار ی دستور خودرو خبر میدهند .البته رییس اتحادیه مکانیسینها میگوید که در خودروهای داخلی این کشل کمتر
بوده ولی در خودروهایی خارجی تامین قطعه حسابی سخت شده است.
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ادامه خبر | نسیم اقتصاد :رشد  100تا  300درصدی هز ینه تعمیر خودروها  /نگهدار ی خودرو دیگر نمی صرفد
او البته تاکید میکند که خودروهایی همچون ال  90یا ساندرو هم به نوعی خودروی خارجی محسوب میشوند که تامین قطعه برای دارندگان آن سخت شده
و همین مساله رشد قیمت در آنها چند برابر بیشتر کرده است .به عنوان مثال در یچه گاز ال  90این روزها نایاب شده  ،اگر هم این قطعه هم پیدا شود حدود
 3.5میلیون تومان قیمت دارد.
کار کردن با خودروهای سنگین دیگر نمی صرفد
بر اساس آمار رسمی از  380هزار خودرو کار و تجار ی جاده ای بیش از  150هزار دستگاه فرسوده کامل و نیازمند نوساز ی هستند که نبود امکانات مناسب برای
تغییر ناوگان حمل و نقل جاده ای کهنه به نو نه تنها هز ینههای مصرف سوخت را افزایش داده ،بلکه هز ینه نگهدار ی این خودروها هم سر به فلک کشیده
است.
رئیس اتحادیه مکانیسینها که معتقد است. ،هز ینه نگهدار ی با کرایههای در یافتی خودروهای کار ی به هیچ وجه با هم نمی خواند ،گفت :به عنوان مثال
تعویض یک گیربکس کامیون بنز حدود  300میلیون تومان تمام میشود  .یا تر یلی و کامیون چقدر باید کار کنند که بتواند از پس چنین هز ینههایی بر بیایند
.
رشد قیمت در کاالهای مصرفی خودروهای کار ی رانندههای این وسایل نقلیه را به چالش کشیده است  .به عنوان مثال الستیک خودروهای سنگین هم تا 18
میلیون تومان افزایش قیمت داشته باشد .االن الستیکهای میش لند برای کامیونهای حمل سوخت که مواد محترقه و خطرناک را با خود حمل میکنند
یک جفت  30میلیون تومان قیمتگذار ی میشود.
فعاالن صنفی میگوید :باال رفتن هز ینه تعمیر و تامین قطعه خودروهای کار ی به ویژه اتوبوسها تهدیدی برای سالمت جان مسافران است .چرا که طبق
گفته رییس اتحادیه مکانیسینها ،به دلیل هز ینههای باال راننده کمتر برای تعمیرات مراجعه کرده و سعی دارند که کج دار و مر یض با همان قطعه معیوب و
خراب سر کنند .این اتفاق در شرایطی ر خ داده بنا بر اعالم سازمان پزشکی قانونی کشور ،در سال  ،1398نزدیک به  17هزار نفر در حوادث رانندگی کشور کشته
شدهاند.
خودروهای داخلی الکچر ی شدند
بازار خودرو هر روز قیمتهای جدیدی را به خود میبیند  .پراید که افزایش قیمت آن به  90میلیون تومان در بهار امسال حسابی خبر ساز شده بود اما مرز
 140میلیون تومان را رد کرده و به قیمت  143میلیون تومان معامله میشود .تیبا دیگر خودرویی است که تا همین چند وقت پیش با اقبال دهکهای پایین
درآمدی مواجه بوده است .اما این خودروی به ظاهر ارزان بازار حاال ،معادل حقوق بیش از  70ماه حقوق یک کارگر است .آ گهیدهندگان تیبا 2قیمت 165
میلیون تومانی و تیبا صندوقدار  149میلیون تومانی برای خودروهای خود درخواست میکنند .همچنین در سایتها ساینا نزدیک به  160میلیون تومان و
کوییک دندهای  181میلیون تومان قیمتگذار ی شده است.در گروه ایرانخودرو نیز آ گهیدهندگان هر دستگاه پژو 206تیپ 2را به حدود  238میلیون تومان،
پژو  206تیپ 5به  303میلیون تومان ،پژو  206ویهشت )صندوقدار ( به  298میلیون تومان ،پژو  207دندهای به  436میلیون تومان و پژو  207اتوماتیک را
به حدود  500میلیون تومان قیمتگذار ی کردهاند.
دارندگان پژو  405جی .ال .ایکس بنز ینی قیمت  216میلیون تومان ،پژو پارس ساده  254میلیون تومان ،سمند ال .ایکس  210میلیون تومان ،سمند سور ن
 275میلیون تومان ،رانا  240میلیون تومان ،دنا معمولی  330میلیون تومان ،دنا پالس دندهای ساده  405میلیون تومان ،دنا پالس دندهای توربو شارژ 485
میلیون تومان و دنا پالس اتوماتیک توربو شارژ حدود  661میلیون تومان برای خودروهای خود مطالبه میکنند.
این گزارش میافزاید :امروز در دسته خودروهای مونتاژ ی نیز قیمت هر دستگاه پژو  2008به حدود یک میلیارد و  167میلیون تومان ،سیتروئن سی 3به یک
میلیارد و  56میلیون تومان ،سراتو یک میلیارد و  20میلیون تومان ،ساندرو اتوماتیک  544میلیون تومان،هایما اس 7به  850میلیون تومان ،جک اس  5به
حدود  810میلیون تومان و چانگان  545میلیون تومان قیمتگذار ی شد.

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۱۹

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۸/۰۳

ادامه خبر | نسیم اقتصاد :رشد  100تا  300درصدی هز ینه تعمیر خودروها  /نگهدار ی خودرو دیگر نمی صرفد

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۲۰

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۸/۰۳

اخبار استانی

کاهش  13درصدی مرگ و میر ناشی از تصادفات در آذربایجان شرقی )(۱۰:۰۵-۹۹/۰۷/۳۰
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی گفت :در نیمه اول امسال  423نفر به علت حوادث ناشی از تصادفات رانندگی در استان جان خود را از دست دادند ،این آمار در مقایسه با
مدت زمان مشابه سال گذشته که تعداد کشتهها  484نفر بود حدود  13درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از تبر یز،علی صفایی فرد در جمع خبرنگاران در تشر یح آخر ین وضیعت حوادث ناشی از تصادفات در استان گفت :از مجموع تلفات
حوادث رانندگی در طی این مدت  360نفر مرد و  63نفر ز ن بودند که هرکدام به ترتیب شش و  38درصد کاهش یافته است.
وی افزود :بیشتر ین تلفات حوادث رانندگی در طی این مدت به ترتیب با  289فوتی در جادههای برون شهر ی و روستایی 94 ،نفر در مسیرهای درون شهر ی،
 17نفر در جادههای خار ج از استان و نامعلوم و سایر راهها گزارش شده است؛ همچنین در طی مدت مذکور  15نفر از این تعداد نیز خار ج از حر یم جاده )موارد
غیرترافیکی( و هشت نفر نیز با فاصله بیش از  30روز اززمان تصادف فوت کرده است.
وی با اعالم اینکه در شهر یور ماه امسال  78نفر بر اثر حوادث رانندگی در استان جان خود را از دست دادند ،گفت :این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته پنج درصد کاهش داشته است.
صفائی فرد همچنین با اعالم اینکه در شش ماهه اول امسال تعداد مصدومان حوادث رانندگی مراجعه کننده به ادارات پزشکی قانونی استان  7921نفر بوده
است که از این تعداد  6015نفرمرد و  1906نفر ز ن بودند ،این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که تعداد مصدومین حوادث ترافیکی  9881نفر
گزارش شده بود حدود  20درصد کاهش یافته است.
وی افزود:همچنین در شهر یور امسال نیز  1575نفر در اثر حوادث رانندگی مصدوم و به ادارات پزشکی قانونی مراجعه کردند که در مقایسه با مدت زمان مشابه
در سال گذشته که  1881نفر بوده حدود  16درصد کاهش نشان میدهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد:تعداد کل تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در طی سال  98در استان  882نفر بود که از این تعداد  177نفر ز ن و  705نفر مرد
بوده است .مصدومان این حوادث نیز در سال  98بالغ بر  17هزار و  126نفر گزارش شده است که  4800نفر از آنان ز ن و  12هزارو  326نفر مرد هستند.

۳

کاهش  17درصدی تلفات جاده ای در مازندران )(۱۰:۲۱-۹۹/۰۷/۳۰
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به فوت  293نفر براثر تصافدات جاده ای در استان گفت :این میزان نسبت به شش ماه سال قبل  17درصد کاهش داشته است.

تین نیوز مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به فوت  293نفر براثر تصادفات جاده ای در استان گفت :این میزان نسبت به شش ماه سال قبل  17درصد
کاهش داشته است.
به گزارش تین نیوز به نقل از خبرگزار ی مهر ،علی عباسی اظهار داشت :در شش ماهه امسال تعداد  293نفر شامل  243مرد و مابقی ز ن بر اثر تصادفات
رانندگی جان باختند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل  17درصد کاهش داشت.

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۲۱

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۸/۰۳

ادامه خبر | تین نیوز :کاهش  17درصدی تلفات جاده ای در مازندران
عباسی با بیان اینکه در کلیه محورها )محور برون شهر ی ،برون شهر ی ،راه روستایی( شاهد کاهش آمار بودیم ،تصر یح کرد :جادههای برون شهر ی و راه
روستایی با  204مورد و محور درون شهر ی با  89فوتی ناشی از تصادف در آن به ثبت رسید.
وی ادامه داد :بیشتر ین آمار تلفات حوادث رانندگی مربوط به شهرستانهای سار ی با  ،47آمل با  45و بابل با  35مورد بیشتر ین و شهرستان گلوگاه با  3مورد
کمتر ین فوتی ناشی از تصادفات رانندگی گزارش شده است.
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اینکه صرف ًا آمار مصدومینی که به مراکز پزشکی قانونی ارجاع میشود در این سازمان ثبت شده است اظهار
داشت :در شش ماه امسال 6 ،هزار و  485نفر مصدوم حوادث رانندگی به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل  28درصد
کاهش داشت.
این مقام اجرایی استان یادآور شد :دستگاههای اجرایی استان میتوانند در امر فرهنگ ساز ی با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی با برنامه ر یز ی پیشگیرانه
و ارتقای آ گاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار کشتهها و مصدومین در حوادث رانندگی مؤثر باشند.
منابع دیگر :خبرگزار ی صدا و سیما /پایگاه خبر ی شمال نیوز ،جام جم آنالین

۱

تصادفات منجر به فوت در مازندران ۱۷درصد کاهش یافت )(۱۱:۰۲-۹۹/۰۷/۳۰
سار ی  -ایرنا  -پزشکی قانونی مازندران تعداد کشتهشدگان تصادفات جادهای این استان طی ۶ماهه امسال را  ۲۹۳نفر اعالم کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷درصد کاهش
نشان میدهد.

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی پزشکی قانونی  ،از مجموع تلفات رانندگی در این مدت  ۲۴۳نفر و بقیه ز ن بودند و همچنین  ۲۰۴نفر در تصادفات جاده
های برون شهر ی و راه روستایی و  ۸۹نفر نیز در محورهای درون شهر ی جانشان را از دست دادند.
بیشتر ین فوتی ناشی از تصادفات رانندگی در مازندران مربوط به سار ی با  ۴۷نفر و پس از آن هم آمل با  ۴۵نفر و بابل با  ۳۵نفر است  .شهرستان گلوگاه در
شرقی تر ین نقطه مازندران با سه فوتی کمتر ین آمار قربانیان را داشت.
کاهش  ۲۸درصدی مصدومان
پزشکی قانونی مازندران آمار مصدومان در  ۶ماهه امسال را که به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شدند  ۶ ،هزار و  ۴۸۵نفر اعالم کرد که نسبت به مدت مشابه
سال قبل  ۲۸درصد کاهش داشته است.
طبق آمار پزشکی قانونی مازندران سال گذشته  ۶۴۰نفر در اثر حوادث رانندگی در استان جان باختند و ۱۴هزار  ۶۶۳نفر نیز مصدوم شدند.
بر اساس آمار رسمی نیروی انتظامی  ۷۰تا  ۹۰درصد علت مرگها و آسیبهای تصادفات ناشی از خطای انسانی است .بی توجهی به جلو ،صحبت کردن با
موبایل ،غذا خوردن و شوخی کردن هنگام رانندگی ،سرعت باال ،انحراف به چپ از جمله مهمتر ین خطاهای انسانی هنگام رانندگی محسوب میشود.
مازندران دارای  ۵۸شهر کوچک در قالب  ۲۲شهرستان است و بیش از  ۵۵درصد از جمعیت حدود سه میلیون و  ۳۰۰هزار نفر ی استان هم در نقاط شهر ی
زندگی می کنند.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی پیام مازند

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۲۲

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۸/۰۳

عباسی مدیر کل پزشکی قانونی مازندران؛ کاهش  28درصدی مصدومین تصادفات رانندگی )مازندران( )(۱۳:۴۷-۹۹/۰۷/۳۰
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اینکه صرفا آمار مصدومینی که به مراکز پزشکی قانونی ارجاع می شود در این سازمان ثبت شده است اظهار داشت :در شش ماه امسال،
 6هزار و  485نفر مصدوم حوادث رانندگی به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل  28درصد کاهش داشت.

این مقام اجرایی استان یادآور شد :دستگاه های اجرایی استان می توانند در امر فرهنگ ساز ی با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی با برنامه ر یز ی پیشگیرانه
و ارتقای آ گاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار کشته ها و مصدومین در حوادث رانندگی موثر باشند.
 293فوتی ناشی از تصادفات رانندگی طی شش ماه سالجار ی
مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت  :در شش ماهه امسال تعداد  293نفر )243مرد و مابقی ز ن( بر اثر تصادفات رانندگی جان باختند که این رقم نسبت به
مدت مشابه سال قبل  17درصد کاهش داشت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی مازندران ،دکتر علی عباسی با بیان اینکه در کلیه محورها ) محور برون شهر ی  ،برون شهر ی  ،راه روستایی (
شاهد کاهش آمار بودیم ،تصر یح کرد  :جاده های برون شهر ی و راه روستایی با  204مورد و محور درون شهر ی با  89فوتی ناشی از تصادف در آن به ثبت
رسید.
بیشتر ین و کمتر ین شهرها
بر اساس این گزارش ،بیشتر ین آمار تلفات حوادث رانندگی مربوط به شهرستان های سار ی با  ، 47آمل با  45و بابل با  35مورد بیشتر ین و شهرستان گلوگاه
با  3مورد کمتر ین فوتی ناشی از تصادفات رانندگی گزارش شده است.

۸

در  6ماه اخیر؛  293نفر در تصادفات رانندگی مازندران جان باختند )(۱۱:۲۳-۹۹/۰۷/۳۰
سار ی )پانا(  293 -نفرنا در اثر تصادفات رانندگی در مازندران در  6ماه نخست سال جار ی جان خود را از دست دادند.

طبق آمار پزشکی قانونی مازندران ،در  6ماهه امسال  293نفر شامل 243مرد و  50ز ن بر اثر تصادفات رانندگی جان باختند که این رقم نسبت به مدت مشابه
سال قبل  17درصد کاهش داشته است.
علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران ،با بیان اینکه در تمامی محورهای برون شهر ی ،برونشهر ی ،راه روستایی شاهد کاهش آمار بودیم ،تصر یح کرد:
»جادههای برون شهر ی و راه روستایی با  204مورد و محور درون شهر ی با  89فوتی ناشی از تصادف در آن به ثبت رسید«.
بر اساس این گزارش ،بیشتر ین آمار تلفات حوادث رانندگی مربوط به شهرستان های سار ی با  ،47آمل با  45و بابل با  35مورد بیشتر ین و شهرستان گلوگاه
با  3مورد کمتر ین فوتی ناشی از تصادفات رانندگی گزارش شده است.
کاهش  28درصدی مصدومان تصادفات رانندگی
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اینکه صرفا آمار مصدومینی که به مراکز پزشکی قانونی ارجاع میشود در این سازمان ثبت شده است ،گفت» :در
شش ماه امسال 6 ،هزار و  485نفر مصدوم حوادث رانندگی به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل  28درصد کاهش
داشت«.

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۲۳

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۸/۰۳

ادامه خبر | پانا 293 :نفر در تصادفات رانندگی مازندران جان باختند
این مقام اجرایی استان یادآور ی کرد که دستگاههای اجرایی استان میتوانند در امر فرهنگساز ی با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی با برنامه ر یز ی
پیشگیرانه و ارتقای آ گاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار کشته ها و مصدومین در حوادث رانندگی موثر باشند.
منابع دیگر :روزنامه عصر آزادی /پایگاه خبر ی همشهر ی آنالین ،تجارت آنالین ،تیتر شهر ،سبز البرز ،پیام مازند ،دوربین خبر ،سکان نیوز

۱

جان باختن  13نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در کرمانشاه )(۱۱:۱۴-۹۹/۰۷/۳۰
حوادث رکنا :مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه به جان باختن  13نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در استان در شش ماهه ابتدای امسال اشاره کرد .

به گزارش رکنا  ،سلیم خانی مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با اشاره به جان باختن  13نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در استان در شش
ماهه ابتدای امسال گفت  :متاسفانه هر ساله علی رغم هشدارهای بسیار شاهد فوت بسیار ی افراد در اثر استنشاق گاز منوکسیدکربن و مسمومیت با این گاز
هستیم.
او گفت  :گاز منوکسید کربن یک گاز بی رنگ و بی بو است و واقعا تشخیص آن کار دشوار ی است و تنها از روی برخی عالئم در افراد میتوان وجود این گاز
در محیط را تشخیص داد.
او سردرد ،ضعف ،سرگیجه ،بی قرار ی ،تهوع ،استفراق ،کاهش دید و  ...را از جمله عالئم مسمومیت با گاز منوکسید کربن عنوان کرد و افزود :افراد با تشخیص
این عالئم باید بدانند که دچار مسمومیت شدند و خود را به فضای باز و هوای آزاد برسانند.
خانی افزود :متاسفانه قربانیان این قاتل خاموش همگی در خواب جان خود را از دست میدهند ،چرا که در خواب فرد متوجه عالئم مسمومیت نمیشود و
خواب او رفته رفته سنگین شده و در نهایت پس از چند ساعت جان خود را از دست میدهد.
خانی تنها راه نجات از مسمومیت با گاز منوکسید کربن را استفاده از وسایل گرمایشی و گاز سوز استاندارد دانست و ادامه داد :اگر افراد از وسایل گرمایشی
استاندارد استفاده می کنند آن را به شیوه درست نصب کنند ،قطعا شاهد اتفاقات تلخ این چنینی نخواهیم بود.
او با اشاره به شروع فصل سرما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی گفت :افراد باید از وسایل استاندارد استفاده کرده و حتما به شیوه درست و استاندارد
این وسایل را نصب کنند تا شاهد افزایش آمار قربانیان گاز منوکسید کربن در پاییز و زمستان امسال نباشیم .
منابع دیگر :پایگاه خبر ی تیتر شهر

۱

مدیرکل پزشکی قانونی استان :افزایش  37درصدی قصور پزشکی در کهگیلویه و بویراحمد )(۱۱:۲۶-۹۹/۰۷/۳۰
ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویرحمد گفت :پرونده های با شکایت از کادر درمان و قصور پزشکی در مراکز پزشکی قانونی استان نسبت به مدت
مشابه سال گذشته  37درصد افزایش یافته است.
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اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۸/۰۳

ادامه خبر | ایسنا :مدیرکل پزشکی قانونی استان :افزایش  37درصدی قصور پزشکی در کهگیلویه و بویراحمد
"کامروز امینی" در جمع خبرنگاران افزود :در  6ماهه نخست امسال  33پرونده قصور پزشکی مطر ح بود که پس از بررسی در کمیسیون پزشکی قانونی18 ،
پرونده منجربه محکومیت و  15پرونده منجربه رای برائت شده اند.
وی تصیح کرد :پزشکان عمومی با  6پرونده ،پرستاران و شاغلین پرستار ی با  4پرونده و متخصصین زنان و زایمان با  3پرونده بیشتر ین شکایت را در خصوص
قصور پزشکی داشتند.
مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویرحمد اظهار کرد :در مدت مشابه سال قبل  25پرونده قصور پزشکی در سطح استان داشته ایم که  13پرونده منجربه رای
محکومیت و  12پرونده منجربه رای برائت شده است.
به گزارش ایسنا ،امینی بیان کرد :طی  6ماهه نخست امسال پرونده های با شکایت از کادر درمان و قصور پزشکی در مراکز پزشکی قانونی استان نسبت به
مدت مشابه سال گذشته  37درصد افزایش یافته است.
انتهای پیام
منابع دیگر :روزنامه ایران

گزارش دو گازگرفتگی در یک روز/حال  8مصدوم مساعد است )کهگیلویه و بویراحمد( )(۱۹:۱۳-۹۹/۰۸/۰۲
امروز دو مورد گازگرفتگی در شهرستان بویراحمد گزارش شد که حال مصدومان خوب است.

به گزارش راه ملت از یاسوج طبق آن چه آمارها میگویند استان کهگیلویه و بویراحمد در فوتیهای ناشی از گازگرفتگی با توجه به جمعیت رتبه دوم کشور را
به خود اختصاص داده است.
هنوز یک ماهی از فصل پاییز نگذشته که در آمار پزشکی قانونی  3نفر بر اثر گازگرفتگی در استان جان خود را تاکنون از دست داده اند.
اما در همین خصوص مدیر حوادث و فور یت های پزشکی استان میگوید :امروز ساعت  8/30صبح طی گزارش با مرکز اورژانس  115یاسوج مبنی بر مسمومیت
 6نفر از اعضای یک خانواده با گاز مونوکسید کربن در روستای دشتروم بالفاصله پایگاه اورژانس  115دشتروم به محل حادثه اعزام شد.
جلیل ادامه داد :به محض رسیدن تکنسین های اورژانس  ،115اقدامات حمایتی و درمانی اولیه برای مصدومین انجام و خوشبختانه نیاز به انتقال به مرکز
درمانی نبود.
جلیل افزود :راس ساعت  4عصر گزارش دوم مبنی بر مسمومیت دو نفر با گاز  coدر شهر یاسوج بالفاصله پایگاه اورژانس  15شهر ی به محل حادثه اعزام شد.
رئیس اورژانس  115استان ادامه داد :بالفاصله به محض رسیدن نیروهای اورژانس  ،115اقدامات درمانی اولیه انجام و جهت مراقبت های درمانی بیشتر به
مرکز درمانی انتقال داده شدند.

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
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اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۸/۰۳

ایران در ایران )کهگیلویه و بویراحمد( )(۰۰:۳۸-۹۹/۰۸/۰۱
ممنوعیت صید ترال از اول آذرماه به مدت  2سال
گروه ایران زمین :رئیس فراکسیون محیط ز یست مجلس که چندی قبل از طر ح آیش در یا و تصمیم این فراکسیون مبنی بر »تعطیل کردن موقت صید
ترال« خبر داده بود ،گفت :صید ترال از اول آذرماه به مدت  2سال ممنوع شد .سمیه رفیعی در صفحه رسمی توئیترش نوشت» :پس از پیگیر یهای بیوقفه
فراکسیون محیط ز یست و حمایتهای بیدر یغ رئیس محترم مجلس ،به لطف خداوند متعال صید ترال که ضررهای شدیدی به محیط ز یست در یا و اقتصاد
بومیان زده بود ،از اول آذرماه به مدت  2سال ممنوع شد .عرض خدا قوت جانانه به همه همکاران متخصصم در این امر«.
رئیس فراکسیون محیط ز یست مجلس چندی پیش از طر ح آیش )استراحت( در یا و تصمیم این فراکسیون مبنی بر »تعطیل کردن موقت صید ترال« خبر
داده بود.
افزایش  37درصدی قصور پزشکی در کهگیلویه و بویراحمد
یاسوج  -مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد گفت :پرونده هایی با شکایت از کادر درمان و قصور پزشکی در مراکز پزشکی قانونی استان نسبت به
مدت مشابه سال گذشته  37درصد افزایش یافته است.
»کامروز امینی« در جمع خبرنگاران افزود :در  6ماهه نخست امسال  33پرونده قصور پزشکی مطر ح بود که پس از بررسی در کمیسیون پزشکی قانونی18 ،
پرونده منجربه محکومیت و  15پرونده منجربه رأی برائت شده اند .وی تصر یح کرد :پزشکان عمومی با  6پرونده ،پرستاران و شاغالن پرستار ی با  4پرونده و
متخصصان زنان و زایمان با  3پرونده بیشتر ین شکایت را در خصوص قصور پزشکی داشتند .مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد :در مدت
مشابه سال قبل  25پرونده قصور پزشکی در سطح استان داشته ایم که  13پرونده منجر به رأی محکومیت و  12پرونده منجر به رأی برائت شده است.
امینی بیان کرد :طی  6ماهه نخست امسال پرونده هایی با شکایت از کادر درمان و قصور پزشکی در مراکز پزشکی قانونی استان نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  37درصد افزایش یافته است.
اجرای طر ح »روستای بدون بیکار« در مازندران
سار ی  -طر ح روستای بدون بیکار در سه روستای بخش مرکز ی استان مازندران اجرایی شد .به گزارش خبرگزار ی صداوسیما مدیر صندوق کارآفر ینی امید
مازندران گفت :اجرای طر ح روستای بدون بیکار در استان بهصورت پایلوت تا کنون در روستاهای »واز یک« و »اسکنده« محمودآباد و »ورازان« شهرستان نور
اجرایی شد .گل محمدی افزود :در این طر ح براساس نقشه بیکار ی و ظرفیت هر روستا ،سرمایهگذار ی میشود تا نه تنها ظرفیت روستاها تقویت شود ،بلکه
کاهش بیکار ی را نیز شاهد باشیم.
او گفت :در این طر ح ابتدا اولویت با تحصیل کردگان و همچنین مشاغل و طر حهای اقتصادی است که با ز یست بوم روستا همخوانی دارد و به طور طبیعی
در مازندران کشاورز ی ،دامدار ی و تولیدات گلخانهای معموالن اولویت ماست.
چرا سبدهای زباله در کر ج غیب میشود؟
کر ج  -معاون خدمات شهر ی شهردار ی کر ج با بیان اینکه برخی از شهروندان توجه چندانی به بیرون گذاشتن زباله رأس ساعت  9شب ندارند ،گفت :به همین
دلیل شهردار ی اقدام به حذف سبدهای زباله مقابل واحدهای مسکونی کرده است.
به گزارش ایسنا علی اصغر همتی با اشاره به اجرای طر ح حذف سبدهای زباله از درب منز ل شهروندان اظهار کرد :برخی از شهروندان توجه چندانی به ساعت
مشخص شده برای انتقال زباله به بیرون از مناز ل خود ندارند و در ساعاتی بجز  9شب نسبت به این کار اقدام میکنند.
وی ادامه داد :بیتوجهی به این مسأله باعث شده در ساعات مختلف شبانه روز شاهد انباشت زباله در سبدهای مقابل واحدهای مسکونی باشیم که این امر
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۱۳۹۹/۰۸/۰۳

ادامه خبر | ایران :ایران در ایران )کهگیلویه و بویراحمد(
عالوه بر انتشار آلودگی راه را برای افزایش زباله گردی باز میکند.
وی توضیح داد :شهردار ی کر ج با هدف تلطیف سیمای بصر ی کوچه و خیابانها از چندی پیش اقدام به حذف سبدهای زباله مقابل واحدهای مسکونی کرده
است .این مسئول با اشاره به روش اجرای این طر ح گفت :با حذف این سبدها شهروندان باید زبالههای خود را رأس ساعت  9جلوی درب منز ل خود بگذارند
تا پاکبانان شیفت شب نسبت به جابه جایی و انتقال آنها به سطلهای مکانیزه ابتدا یا انتهای خیابان اقدام کنند.
استاندار ایالم :اعتبار امور عشایر ی این استان متناسب با جمعیت نیست
ایالم  -استاندار ایالم گفت :اعتبار تخصیصی به حوزه عشایر ی استان متناسب با جمعیت عشایر نیست و الزم است اعتبارات به نسبت جمعیت و محرومیت
استان افزایش یابد.
بهگزارش ایرنا ،قاسم سلیمانیدشتکی در دیدار با بهرام میراخور ی معاون توسعه مدیر یت و منابع سازمان امور عشایر ی کشور خواستار افزایش اعتبارات امور
عشایر ی استان شد و افزود :استان ایالم بیش از پنج درصد جمعیت عشایر ی کشور را داراست در حالی که در توز یع اعتبارات و تخصیص بودجه حدود 2.5
درصد به استان بودجه اختصاص پیدا کرده است 9 .هزار و  736خانوار عشایر ی با جمعیتی بالغ بر  6هزار نفر در قالب  12ایل و  32طایفه در استان ایالم
وجود دارد.
پنج درصد جمعیت عشایر و  6.5درصد جمعیت دامی کشور با یک میلیون و  400هزار رأس در استان ایالم قرار دارند.
کالسهای آموزش رانندگی البرز تعطیل شد
کر ج -رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز از تعطیلی کالسهای آموزش آییننامه رانندگی بهعلت افز یش ابتال به کرونا در این استان خبرداد.
بهگزارش ایرنا سرهنگ غالمعلی شر ق گفت :این تعطیلی تا پایان هفته آینده ادامه خواهد داشت و چنانچه وضعیت استان البرز همچنان در حالت قرمز باشد
تمدید میشود.
وی خاطرنشان کرد که آزمونهای آییننامه و عملی رانندگی به قوت خود باقی است و به ترتیب حروف الفبا هنرجویان میتوانند به محل آزمون درمیدان
سپاه کر ج مراجعه و نسبت به ارائه آزمون اقدام کنند .اکنون
 62آموزشگاه رانندگی دراستان البرز فعال است.
استان البرز از هفته گذشته وارد وضعیت فوقالعاده و اضطرار ی کرونا شده است.

رتبه پنجم کهگیلویه و بویراحمد در مراجعه مصدومان ناشی از حوادث کار به پزشکی قانوئی )(۰۸:۴۸-۹۹/۰۸/۰۳
مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت :سال گذشته کهگیلویه و بویراحمد در مراجعه مصدومان ناشی از کار به پزشکی قانوئی رتبه پنجم کشور ی را به خود اختصاص
داد.

کامروز امینی در گفتوگو با خبرنگار فارس در یاسوج در خصوص آمار حوادث کار و مصدومان ناشی از آن در استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد :در 6
ماهه نخست امسال تعداد  183مورد پرونده به پزشکی قانونی استان ارسال شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان ادامه داد :از این تعداد پرونده مربوط به مصدومین ناشی از حوادث کار در استان تعداد  179نفر آقایان و  4نفر خانمها بودهاند.
وی با مقایسه این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت :در آمار مصدومان و حوادث ناشی از کار نسبت به مدت مشابه و  6ماهه اول سال گذشته 4.2
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۱۳۹۹/۰۸/۰۳

ادامه خبر | فارس :رتبه پنجم کهگیلویه و بویراحمد در مراجعه مصدومان ناشی از حوادث کار به پزشکی قانوئی
درصد کاهش را شاهد هستیم و رتبه کشور ی استان ما به نسبت جمعیت رنبه پنجم کشور در سال گذشته بوده است.
انتهای پیام82009/

۵

مدیرکل پزشکی قانونی استان خبرداد؛ رتبه دوم گاز گرفتگی کهگیلویه و بویراحمد در کشور )(۱۶:۲۳-۹۹/۰۷/۳۰
ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویرحمد گفت :طبق سالنامه آمار ی پزشکی قانونی کشور ،استان کهگیلویه و بویراحمد رتبه دوم کشور را نسبت به
جمعیت در رابطه با گاز گرفتگی دارد.

"کامروز امینی" در جمع خبرنگاران افزود :طی  6ماهه نخست سال جار ی  3مورد گاز گرفتی در سطح استان داشته ایم این در حالی است که در مدت مشابه
سال قبل یک مورد بوده است.
وی تصر یح کرد :با توجه به اینکه در فصل سرما قرار دار یم مردم در استفاده از وسایل گاز سوز احتیاط کرده و لوله های بخار ی خود را چک کنند.
مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد :در سال گذشته  12مورد فوت ناشی از گاز گرفتگی در سطح استان داشته ایم که یک مورد در  6ماهه
نخست سال و  11مورد در  6ماهه دوم سال که فصل سرما بود ر خ داده است.
به گزارش ایسنا ،امینی تاکید کرد :طبق سالنامه آمار ی پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد رتبه دوم کشور را نسبت به جمعیت در رابطه با گازگرفتگی
دارد.
انتهای پیام
منابع دیگر :خبرگزار ی صدا و سیما ،باشگاه خبرنگاران ،فارس /پایگاه خبر ی راه ملت ،رکنا

۲

روز بد با طعم »مونو اکسید کربن« در کهگیلویه و بویراحمد /گازگرفتگی  8نفر )(۱۸:۱۲-۹۹/۰۸/۰۲
طبق آن چه آمارها میگویند استان کهگیلویه و بویراحمد در فوتیهای ناشی از گازگرفتگی با توجه به جمعیت رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزار ی فارس از یاسوج طبق آن چه آمارها میگویند استان کهگیلویه و بویراحمد در فوتیهای ناشی از گازگرفتگی با توجه به جمعیت رتبه دوم
کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش فارس؛ هنوز یک ماهی از فصل پاییز نگذشته که در آمار پزشکی قانونی  3نفر بر اثر گازگرفتگی در استان جان خود را تاکنون از دست داده اند.
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ادامه خبر | فارس :روز بد با طعم »مونو ا کسید کربن« در کهگیلویه و بویراحمد /گازگرفتگی  8نفر
اما در همین خصوص مدیر حوادث و فور یت های پزشکی استان میگوید :امروز ساعت  8/30صبح طی گزارش با مرکز اورژانس  115یاسوج مبنی بر مسمومیت
 6نفر از اعضای یک خانواده با گاز مونوکسید کربن در روستای دشتروم بالفاصله پایگاه اورژانس  115دشتروم به محل حادثه اعزام شد.
جلیل ادامه داد :به محض رسیدن تکنسین های اورژانس  ،115اقدامات حمایتی و درمانی اولیه برای مصدومین انجام و خوشبختانه نیاز به انتقال به مرکز
درمانی نبود.
جلیل افزود :راس ساعت  4عصر گزارش دوم مبنی بر مسمومیت دو نفر با گاز  coدر شهر یاسوج بالفاصله پایگاه اورژانس  15شهر ی به محل حادثه اعزام شد.
رئیس اورژانس  115استان ادامه داد :بالفاصله به محض رسیدن نیروهای اورژانس  ،115اقدامات درمانی اولیه انجام و جهت مراقبت های درمانی بیشتر به
مرکز درمانی انتقال داده شدند.
انتهای پیام82009/
منابع دیگر :پایگاه خبر ی جام جم آنالین ،رکنا

۲

مدیرکل پزشکی قانونی استان خبر داد؛ کاهش  27درصدی فوت ناشی از سوانح رانندگی در کهگیلویه و بویراحمد طی  6ماهه نخست
امسال )(۱۴:۲۵-۹۹/۰۸/۰۱
ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویرحمد گفت :فوت ناشی از سوانح رانندگی در سطح استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته  27.56درصد کاهش
داشته است.

"کامروز امینی" در جمع خبرنگاران افزود :از ابتدای سال جار ی تا پایان شهر یور ماه  2هزار و  108نفر مصدوم ناشی از سوانج رانندگی در استان داشته ایم که
این تعداد نسبت مدت مشابه سال قبل  27درصد کاهش داشته است.
وی تصر یح کرد :شهرستان بویراحمد هزار و  313مورد ،گچساران  273مورد ،کهگیلویه  418مورد ،بهمئی  43مورد و دنا  63مورد را به خود اختصاص داده اند.
مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویرحمد اظهار کرد :طبق سالنامه آمار ی پزشکی قانونی طی سال گذشته استان رتبه چهارم کشور را نسبت به جمعیت در
رابطه با مصدومان ناشی از سوانح رانندگی به خود اختصاص داده است.
امینی تاکید کرد :در  6ماهه نخست امسال  92فوت ناشی از سوانح رانندگی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد داشته ایم که  36.2درصد از مرگ های غیر
طبیعی استان را به خود اختصاص داده است.
وی بیان کرد :این تعداد فوتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته  27.56درصد کاهش داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد تصر یح کرد :از مجموع  92فوت ناشی از سوانح رانندگی در استان  79نفر آقا و  13نفر خانم بوده اند.
امینی اظهار کرد 60 :نفر از فوتی های سوانح رانندگی استان در شهرستان بویراحمد 14 ،نفر در شهرستان گچساران 15 ،نفر در شهرستان کهگیلویه و  3نفر در
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ادامه خبر | ایسنا :کاهش  27درصدی فوت ناشی از سوانح رانندگی در کهگیلویه و بویراحمد طی  6ماهه نخست امسال
شهرستان بهمئی به ثبت رسیده اند.
به گزارش ایسنا ،وی خاطرنشان کرد :طبق سالنامه آمار ی پزشکی قانونی در خصوص فوت ناشی از سوانح رانندگی در استان کهگیلویه و بویراحمد رتبه 8
کشور ی را داشته ایم.
انتهای پیام
منابع دیگر :پایگاه خبر ی انتخاب ،منجیل نیوز

بررسیها نشان میدهد؛ شکارچی ماهرتر از کرونا  +توصیهها )کهگیلویه و بویراحمد( )(۰۱:۳۸-۹۹/۰۸/۰۳
در این روزهای سرد پاییز که کرونا قدرتمندتر از گذشته شبیخون می زند و جان آدمیان می ستاند در سوی دیگر قاتل خاموشی نیز در کمین نشسته و آرامتر از کرونا شکارهای خود را
به آغوش میکشد و این دو قاتل در کارزار ی برای افزایش شمار قربانیان خود در رقابتند.

کبنا ؛ در این روزهای سرد پاییز که کرونا قدرتمندتر از گذشته شبیخون می زند و جان آدمیان می ستاند در سوی دیگر قاتل خاموشی نیز در کمین نشسته و
آرامتر از کرونا شکارهای خود را به آغوش میکشد و این دو قاتل در کارزار ی برای افزایش شمار قربانیان خود در رقابتند.
به گزارش کبنا ،فصل سرد و خنک پاییز ی از راه رسیده است شعلههای گرم بخار ی و هوس یک استکان چای داغ همه چیز را از یاد میبرد اما گاهی این
گرمای لذت بخش همراه با هوس ،بالی جان میشود.
گاز مونواکسید کربن ،گاز ی بی بو ،بی رنگ و سمی بوده که در صورت نشت آن ،سبب مسمومیت افراد میشود و سرگیجه ،تهوع ،بیحالی ،درد شدید در قفسه
سینه را به دنبال دارد.
این گاز بسیار خطر آفر ین است و به همین دلیل لقبهای مختلفی از جمله قاتل خاموش و یا قاتل نامر یی را به خود اختصاص داده است.
از سوی دیگر فصل سرد امسال متفاوتتر از سالهای گذشته مهمان ناخواندهای دارد که بی رحمانه کودک ،جوان و پیر را به کام مرگ میکشاند.
به گفته حسین کالنتر ی استاندار کهگیلویه و بویراحمد سرعت انتقال و افزایش انتقال کرونا رشد چشمگیر ی داشته ،چنانچه روند شیوع این بیمار ی کنتر ل
نشود به دردسر خواهیم افتاد و با بحران مواجه خواهیم شد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت :در ماههای اخیر میزان شیوع بیمار ی کووید  19در استان نسبت به کشور  2برابر افزایش یافته است.
پرویز یزدان پناه روز جمعه  2آبان ماه اظهار داشت :شمار قربانیان کرونا در استان به  190نفر رسیده است.
کهگیلویه و بویراحمد استانی سردسیر ی و گرمسیر ی است و سوز سرمای سردسیرش ،استفاده از وسایل گرمایشی را اجتناب ناپذیر میکند.
در این شرایط کرونایی باید مراقب بود در این کارزار کرونا و گازگرفتگی موفق بیرون آمد.
بر اساس آخر ین بررسیها تاکنون حدود  12هزار نفر در استان به بیمار ی ویروسی کرونا مبتال شدهاند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد :در مناطق سردسیر استان به علت بستن پنجرهها تهویه هوا کمتر صورت میگیرد و
احتمال گسترش بیمار ی کرونا افزایش مییابد.
محمد مهدی بانشی بیان کرد :باید تا جایی امکان دارد مردم از تهویه طبیعی استفاده کنند و در و پنجرهها را کمی باز بگذارند.
وی از مردم خواست که بخار ی و لولههای بخار ی را بررسی کنند تا در در این روزهای کرونایی ،حداقل دیگر شاهد فوتیهای ناشی از گاز کرفتگی نباشیم.
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ادامه خبر | کبنا نیوز :شکارچی ماهرتر از کرونا  +توصیهها )کهگیلویه و بویراحمد(
معصومه حسینی از اهالی شهرستان سردسیر ی بویراحمد که  2برادرش قربانی گاز گرفتگی شده میگوید 2 :برادر و پسر خالهام ابان ماه سال گذشته برای یک
دورهمی شبانه و نگهبانی از باغ سیبمان در روستای کاکان گاز سمی ناشی از دود زغال جانشان را گرفت.
وی افزود :دردناکتر ین اتفاق و خبر ناگوار زندگیمان آبان ماه گذشته فوت برادرانم بود که یکی از آنها  26ساله و دیگر ی  22ساله بود.
حسینی تصر یح کرد :برادر  26سالهام یک کودک یک ساله دارد که هنوز از فوت پدر خود اطالع ندارد و واقع ًا سخت است که بگوییم به علت گاز گرفتگی فوت
کرده است.
رتبه دوم کهگیلویه و بویراحمد در گاز گرفتگی
مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد گفت 6 :ماه نخست امسال  ،فوتیهای ناشی از گازگرفتگی ) (COمونوکسید کربن در این استان  3نفر بوده که
در مقایسه با یک فوتی در مدت مشابه سال گذشته ،افزایش یافته است.
کامروز امینی اظهار داشت :مسمومیت با گاز مونواکسید کربن در کهگیلویه و بویراحمد سال گذشته ،جان  12شهروند را گرفت که  11مورد از این تعداد ،در نیمه
دوم سال اتفاق افتاد.
وی افزود :بیشتر موارد مسمومیت و فوتیهای ناشی از گاز گرفتگی در نیمه دوم سال اتفاق می افتد که در این باره مردم باید جوانب احتیاط را بیشتر رعایت
کنند.
مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد تصر یح کرد :بر اساس سالنامه آمار ی در سال  ،98استان رتبه  2کشور را در حوزه فوتیهای ناشی از گاز گرفتگی
نسبت به دیگر استانها به لحاظ جمعیت به خود اختصاص داد .مردم استان کهگیلویه و بویراحمد باید احتیاط بیشتر ی در استفاده از وسایل گازسوز در فصل
سرد سال داشته باشند.
توصیههای پزشکی با شروع فصل سرما  33 /مورد گازگرفتگی در کهگیلویه و بویراحمد
رئیس مرکز حوادث و فور یتهای پزشکی کهگیلویه و بویراحمد در این باره گفت :سال گذشته  11نفر طی سال گذشته براثر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن
جان خود را از دست دادند.
محسن جلیل گفت :هرساله با شروع فصل سرما و استفاده از وسایل گرمایشی در ساختمانها و مناز ل مسکونی ،به دلیل عدم رعایت هشدارهای امنیتی و
سهلانگار یهایی که به وفور از سوی هم وطنان صورت میگیرد ،شاهد روی دادن حوادث ناگوار ی در این زمینه هستیم.
رئیس مرکز مدیر یت حوادث و فور یتهای پزشکی با بیان اینکه مرگ ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن را به مرگ خاموش تشبیه کردهاند ،گفت :عالیم
و نشانههای مسمومیت با گاز منوکسید کربن میتواند به شکل موارد بسیار متفاوت در افراد نمایان شده و در اثر تماس طوالنی با گاز منوکسیدکربن ،عالئمی
شبیه سردرد ،سرگیجه ،افزایش شدید ضربان قلب در ابتدا ،وزوز گوش و خواب آلودگی ،تهوع ،استفراغ ،تپش قلب ،کاهش سطح هوشیار ی ،آسیبهای
دائمی به سیستم عصبی ،کما و در نهایت مرگ ر خ میدهد.
این مسئول افزود :جهت جلوگیر ی از بروز هر نوع حادثه ناگوار در این زمینه ،باید قبل از روشن کردن وسایل گرمایشی مطمئن شویم که آیا دودکش بخار ی
درست به بدنه بخار ی متصل شده و یا مسیر دودکش بخار ی باز بوده و یا اینکه اتصال لوله گاز به بدنه بخار ی گاز ی به درستی صورت گرفته و بخار ی دارای
شرایط استاندارد است.
جلیل با اشاره به این موضوع که پس از روشن نمودن بخار ی در نظر گرفتن نشت گاز و لمس لوله بخار ی که آیا لوله دودکش سرد بوده یا گرم ،گفت :در
صورت سرد بودن دودکش ،تهویه به درستی انجام نمیشود و گاز در محیط در حال پخش شدن است.
رئیس مرکز مدیر یت حوادث و فور یتهای پزشکی استان افزود :استفاده از وسایل خوراک پز ی برای گرمایش ،به کارگیر ی روشنایی گاز به مدت طوالنی به
خصوص در فضای بدون تهویه ،ضعف در دودکش شومینه ،معیوب بودن مشعل شوفاژ ،آبگرمکنهای دیوار ی و زمینی ،به ویژه وقتی که دودکش مناسب
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ادامه خبر | کبنا نیوز :شکارچی ماهرتر از کرونا  +توصیهها )کهگیلویه و بویراحمد(
نباشد ،نصب آبگرمکن در حمام ،همچنین روشن گذاشتن خودرو در پارکینگ ،نبود تهویه درست و مناسب در محیط هم چنین تخلیه نشدن گازهای مضر و
جایگز ین نشدن هوای تازه ،نقص فنی در وسایل گرمازا ،از دیگر دالیل مرگ بر اثر گاز گرفتگی است.
وی تاکید کرد :دودکش بخار ی هرچه کوتاهتر و مستقیم باشد ،بهتر بوده و دودکشهای باالی پشتبام باید دارای کالهک مخصوص و حداقل  75سانتیمتر
از سطح پشت بام باالتر باشند.
وی با بیان اینکه تلفات جانی ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن بسیار نگران کننده است ،گفت :در طی شش ماهه اول در سال  ،1399تعداد  33مورد
گزارش مسمومیت با گاز  COبه مرکز اورژانس استان گزارش شده که ،از این تعداد دو نفر به علت شدت صدمات فوت شدند ،هم چنین در طی دوازده ماه
سال گذشته در سال گذشته تعداد  282نفر مسمومیت با گاز منوکسید کربن گزارش شد که متاسفانه  11نفر در این بین جان خویش را از دست دادند.
وی خاطرنشان کرد :در صورت بروز چنین حوادثی ،اولین و مهمتر ین اقدام برای نجات فردی که دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن و سایر انواع گازگرفتگی
شده ،رساندن اکسیژ ن و هوای تازه به فرد است ،به همین دلیل به محض مشاهده فردی که دچار گازگرفتگی شده ،باید پنجرهها را باز نموده تا هوای تازه
سر یع ًا وارد اتاق شده و یا در صورت امکان ،فرد گازگرفته را به پنجره نزدیک ،سپس منبع نشت گاز را شناسایی و قطع کرد.
جلیل ادامه داد :در صورت بروز چنین حادثهای بالفاصله با اورژانس  115تماس گرفته شود و در این شرایط ،کمک رسانی به زنان باردار ،کودکان و سالمندان در
اولویت بیشتر ی قرار دارد ،در ادامه بالفاصله با دستمالی مرطوب جلوی دهان و بینی گرفته شود تا اطرافیانی که وضعیت بهتر ی دارند دچار گازگرفتگی نشوند
و تا رسیدن اورژانس هیچ خوراکی یا نوشیدنی به فرد گاز گرفته داده نشود تا از آسپیراسیون و خفگی افراد جلوگیر ی شود.
طبق آن چه آمارها میگویند استان کهگیلویه و بویراحمد در فوتیهای ناشی از گازگرفتگی با توجه به جمعیت رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.
هنوز یک ماهی از فصل پاییز نگذشته که در آمار پزشکی قانونی  3نفر بر اثر گازگرفتگی در استان جان خود را تاکنون از دست دادهاند.
اما در همین خصوص مدیر حوادث و فور یتهای پزشکی استان میگوید :امروز )  2آبان ماه  (99ساعت  8/30صبح طی گزارش با مرکز اورژانس  115یاسوج
مبنی بر مسمومیت  6نفر از اعضای یک خانواده با گاز مونوکسید کربن در روستای دشتروم بالفاصله پایگاه اورژانس  115دشتروم به محل حادثه اعزام شد.
جلیل ادامه داد :به محض رسیدن تکنسینهای اورژانس  ،115اقدامات حمایتی و درمانی اولیه برای مصدومین انجام و خوشبختانه نیاز به انتقال به مرکز
درمانی نبود.
جلیل افزود :رأس ساعت  4عصر گزارش دوم مبنی بر مسمومیت دو نفر با گاز  coدر شهر یاسوج بالفاصله پایگاه اورژانس  15شهر ی به محل حادثه اعزام شد.
رئیس اورژانس  115استان ادامه داد :بالفاصله به محض رسیدن نیروهای اورژانس  ،115اقدامات درمانی اولیه انجام و جهت مراقبتهای درمانی بیشتر به
مرکز درمانی انتقال داده شدند.
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۱۳۹۹/۰۸/۰۳

ساختمان پزشکی قانونی شمال استان بوشهر چشم انتظار حمایت مسؤولین )(۱۹:۳۹-۹۹/۰۷/۳۰
ساختمان پزشکی قانونی شمال استان بوشهر واقع در شهرستان گناوه پس از کلنگ زنی در سال  97تاکنون تنها  30درصد پیشرفت فیز یکی داشته است.

به گزارش خبرگزار ی فارس از شهرستان گناوه ،یکی از اداراتی که رابطه مستقیم با حادثهها و حادثه دیدگان دارد پزشک قانونی است .در شمال استان بوشهر
جایی که شهرستانهای گناوه و دیلم قرار دارند تنها یک اداره پزشک قانونی وجود دارد ،اما همین اداره هم ،ساختمان ندارد و کمبود فضا باعث شده است تا
حادثه دیدگان در فضایی تنگ و در صفهای طویل زمان بسیار ز یادی را جهت انجام کارهای ادار ی خود از دست بدهند.
عملیات ساخت ساختمان پزشک قانونی گناوه در سال  97آغاز شد اما با اتمام سازه آن تعطیل شد و بعد از سه سال همچنان در همان حالت اولیه باقی مانده
است.
دکتر اسما امیر یان مسؤول پزشک قانونی گناوه تنها با یک نیرو این اداره را به پیش میبرد اما کمبود فضا باعث رنجش شهروندان شده است.
اسما امیر یان در این رابطه اظهار داشت :متاسفانه به دلیل عدم وجود سالن تشر یح و پرسنل اینکار ،مجبور یم ما یک سر ی از فوتیها را به مرکز استان انتقال
دهیم.
مسؤول پزشکی قانونی شهرستان گناوه گفت :تکمیل و تجهیز ساختمان و همچنین تامین نیروی کادر پزشکی قانونی شهرستان گناوه از نیازهای واقعی مردم
شمال استان بوشهر است.
وی افزود :ساخت ساختمان پزشکی قانونی شمال استان در شهرستان گناوه از سال  97با بودجه ملی شروع شد و تاکنون  30درصد پیشرفت فیز یکی داشته
است که امیدوار یم با حمایت مسؤولین هر چه سر یعتر ساختمانی در خور شأن مردم فراهم شود.
به گزارش فارس ،درصورت تکمیل این ساختمان و ایجاد فضای بیشتر ،پرسنل و نیروی بیشتر ی جذب میشود که شرایط ایجاد کمیسیون را نیز به وجود
میآورد ) تشکیل کمیسیون مستلزم حضور حداقل سه پزشک میباشد(.
در ساختمان پیش ساخته پزشک قانونی گناوه هیچ امکاناتی برای مراجعه کنندگان وجود ندارد.چرا اعتبار پزشک قانونی نادیده گرفته شده است و تاکنون
تنها  30درصد پس از گذشت دو سال پیشرفت فیز یکی داشته است؟ چه کسانی و در چه جایگاهی باید پاسخگوی این ضعفها باشند؟
انتهای پیام/

۱۳

سقوط آزاد و مرگبار کارگر جوان  30ساله در همدان )(۱۱:۱۶-۹۹/۰۸/۰۱
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان گفت :یک کارگرجوان از طبقه  4یک ساختمان در همدان به طرز مرگبار ی سقوط کرد.
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ادامه خبر | ایلنا :سقوط آزاد و مرگبار کارگر جوان  30سا له در همدان
به گزارش ایلنا ،آرتین کمالی با اعالم این خبر گفت :دیروز این کارگر  30ساله از طبقه چهارم یک ساختمان در حال ساخت سقوط و جان خود را از دست داد.
او ادامه داد :این جوان در حال نما کار ی ساختمان بود که در اثر بی احتیاطی و رعایت نکردن نکات ایمنی سقوط و به بیمارستان منتقل میشود ،اما به رغم
تالش تیم کادر درمان فرد مذکور فوت میکند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان گفت :برخی از افراد پیش از بروز سانحه به علت بیمار ی از جمله سکته قلبی جان باخته سپس دچار سانحه کار میشوند
که در معاینات پزشکی این موضوع رصد و مشخص میشود.
کمالی ر یزش آوار ،سقوط از بلندی ،اصابت جسم سخت ،سوختگی و کمبود اکسیژ ن را از مهمتر ین عوامل فوت ناشی از سوانح کار بیان و تاکید کرد :با رعایت
ایمنی این سوانح کاهش خواهد یافت.
منابع دیگر :خبرگزار ی ایسنا ،ایرنا ،برنا ،خبرآنالین ،باشگاه خبرنگاران /پایگاه خبر ی رکنا ،پارسینه ،جام جم آنالین ،کارگرنیوز ،روزنو ،سالم نو ،فرتاک نیوز ،کارگر آنالین

۳

اینجا حق کالبد شکافی میشود /خاطرات تلخ یک پزشک قانونی از انفجار قطار نیشابور )خراسان رضوی( )(۱۱:۳۲-۹۹/۰۸/۰۲
یک پزشک قانونی گفت :کارم را دوست دارم؛ چون این شغل به لحاظ احقاق حق یک مظلوم به من لذتی میدهد که هیچ تفر یحی نمیدهد ،این حس خوبی دارد که انسانی که
مظلوم از دنیا رفته ،حقش نیز از بین نرود و این موارد افتخار ی است برای ما که با کارمان واقعیتهایی اینچنین را روشن میکنیم.

به گزارش خبرگزار ی فارس از مشهد ،امروز به جایی آمدهام که نقطه پایان خیلی از ما در آن رقم میخورد ،مکانی که از شنیدن نامش هم وحشت دار یم؛ اینجا
سازمان پزشکی قانونی خراسان رضوی است ،ایستگاه آخر ی که دست تقدیر هر روز تعدادی از ما را از وسط راه به آن میآورد ،آن هم بدون توجه به اینکه
چقدر آرزو و هدف و برنامه برای ادامه دار یم ،یکی از پای پرواز سر از اینجا در میآورد و یکی هم از شب عروسی ،آن دیگر ی در مسیر محل کار و یکی هم
شاید در حین تهیه یک خبر و گزارش!
در هر پست و مقامی هم که باشی باید مرگ را بپذیر ی و اینجا به ما میآموزد که آخر زندگی همینجا است.
گفتوگو با دکتر ناصر غروبی ،مسوول بازرسی پزشکی قانونی خراسان رضوی اولین مطلب از سه گانه پزشکی قانونی است که در ادامه میخوانید.
چه اجسادی سر از پزشکی قانونی در میآورند؟
افرادی که بر اثر تصادفات ،حوادث و مسمومیتها فوت میکنند و یا افرادی که بی سر پرست هستند یا در معابر عمومی فوت میکنند و به طور کلی هر فوت
غیر طبیعی به پزشکی قانونی ارجاع داده می شود.
آیا اجسادی که در بیمارستانها فوت می شوند هم شکافته میشوند؟
در صورتی که فوت نامشخص و مشکوک یا بر اثر مسمومیت باشد ،و اینکه ممکن است فوت شده به بیمارستان برسد ولی عالئم و شواهد دال بر وقوع
جنایت باشد در این موارد تحت نظر قاضی کالبد شکافی انجام میگیرد اما این کار را بدون دستور قاضی نمیتوانیم انجام دهیم.
اجساد ناشناس و مجهول الهویه چه سرنوشتی دارند؟
بر روی این اجساد معاینات انجام میشود و علت فوت تعیین شده و با هماهنگی ما دایره جنایی انگشت نگار ی انجام میدهد و نمونه  DNAرا برمیدار یم.
در صورتی که در یک بازه زمانی کسی مراجعه نکند با دستور قضایی دفن انجام میشود .ولی سوابق و نمونهها نگهدار ی شده تا هر زمانی که بستگان یا کسی
پیدا شود و مطابقت بدهیم و این بازه زمانی حداقل یک ماه است) البته در کشورهای غربی یک هفته است( و سپس به قاضی ارجاع داده میشود و قاضی
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ادامه خبر | فارس :اینجا حق کا لبد شکافی میشود /خاطرات تلخ یک پزشک قانونی از انفجار قطار نیشابور )خراسان رضوی(
دستور دفن میدهد؛ بعد جسد به شهردار ی ارجاع و با تشر یفات مراسم شرعی در بهشت رضا دفن میشود .هز ینه دفن هم طبق قانون با شهردار ی و دولت
است.
اجسادی که به پزشکی قانونی ارجاع داده می شوند برای خانواده متوفی هز ینه دارند؟
در ابتدای هر سال برای  67خدمتی که ما ارائه میدهیم مانند آزمایشات و معاینات افراد سر پایی ،فوتی و روانپزشکی ،کمیسیون و غیره از سوی قوه قضاییه
یک لیست تعرفه ارائه میشود و پزشکی قانونی باید طبق آن لیست تعرفه را به خزانه دولت وار یز کند.
 93تا  95درصد مراجعات پزشکی قانونی افراد زنده هستند
پس همه مراجعین شما فقط اجساد نیستند؛ در مورد افراد سر پایی توضیح میدهید؟
بله ،به طور متوسط حدود  5تا  7درصد مراجعین ما اجساد و بین  93تا  95درصد افراد سر پایی است ،مراجعین زنده ما که بر اثر حوادث کار و تصادفات و
ضرب و جر ح دچار آسیب شدهاند ،یا شکایت از قصور درمانی و نیز درخواست تعیین سن به ما مراجعه میکنند.
همچنین مجرمینی که به زندان میروند هم مورد معاینات روانپزشکی ما قرار میگیرند تا معلوم شود آیا در هنگام ارتکاب جرم مسئول اعمال خودشان بودهاند
یا دچار اختالالت روانی هستند.
طیف وسیعی از مراجعات پزشکی قانونی برای تعیین سن است
چه کسانی از پزشکی قانونی درخواست تعیین سن دارند؟
طیف وسیعی از مراجعین زنده ما افرادی هستند که میخواهند شناسنامه خودشان را تغییر بدهند و ادعا دارند سن شناسنامه شان بزرگتر یا کوچکتر از
خودشان است ،این موارد باید با دستور دادگاه به پزشکی قانونی مراجعه کنند و ما از طر یق آزمایشات پزشکی دقیق ،سن واقعی آنها را اعالم میکنیم.
آیا شما خودتان هم کالبد شکافی و تشر یح انجام داده اید؟
خیلی ز یاد چون من  19سال رئیس سالن تشر یح بودم.
حس اطرافیان در مورد کار شما چیست؟
در ابتدا نگران سالمت خانواده و ما هستند ولی بعد از مدتی که میبینند بر اساس اصول و استانداردهای علمی کار انجام میگیرد و متوجه میشوند که
خطر ی ندارد نگرانیها برطرف میشود.
مهمتر ین حوادثی که طی این سالها در آن حضور داشتهاید را بفرمایید؟
سه سقوط هواپیما ،حادثه قطار نیشابور ،انفجارلوله گاز ترکمنستان و سقوط هواپیما در کشور قرقیزستان که یک تیم ورزشی ایرانی در داخل پرواز بودند ،این
اتفاق در سال  1385ر خ داد و من یکی از اعضای تیم چهار نفره پزشکی قانونی ایران بودم؛ همچنین در زلزله بم حضور داشتم و عمدتا مسئول تیم پزشکی
قانونی بودم.
لطفا از حادثه انفجار قطار نیشابور برایمان بیشتر بگویید.
در حادثه انفجار قطار مسئول گروه بودم ،همراه با گروه متشکل از دادستان نیز بود به محل حادثه رسیدیم ،پیشنهاد دادم که در آرامستان بهشت فضل
نیشابور ،پالستیک پهن کنیم و اجساد را روی آنها بچینیم .با  300جسد مواجه بودیم که باید شماره گذار ی میشدند تا خانواده هایشان بتوانند شناسایی
کنند .ما یک تیم  15نفره بودیم ،بعد از ظهر حادثه بالغ بر  10و  12هزار نفر آمده بودند و هرکدام میگفتند این جسد مال ماست بدهید که برویم .شرایط خیلی
سختی بود ،در چنین مواقعی ما دیگر نمیتوانیم به عمق فاجعه ای که برای اجساد پیش آمده فکر کنیم ،فقط به این فکر میکنیم که به بازمانده ها کمک کنیم
و اشتباهی در تحویل اجساد ر خ ندهد که اگر اشتباه شود یک خانواده دیگر هیچ وقت جسد عز یزش را ندارد و ما جوابی ندار یم که به آنها بدهیم.
یک نوار قرمز باعث تشخیص هویت یکی از شهدای آتش نشان شد
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ادامه خبر | فارس :اینجا حق کا لبد شکافی میشود /خاطرات تلخ یک پزشک قانونی از انفجار قطار نیشابور )خراسان رضوی(
در انفجار قطار نیشابور که اجساد دچار سوختگی شدند ،تشخیص هویت به چه صورت انجام می شد؟
معیارهای تعیین هویت عمومی هستند مثل قد و وز ن جنسیت و البسه همچنین جوشگاههای پوستی و فرمول دندانی که توسط خانواده ارائه میشود و ما
در هر جسد بررسی میکنیم و بعد  DNAرا میگیر یم.
در حادثه قطار همان روز اول ما تا ساعت  9و نیم حدود  180جسد را تحویل خانوادهها دادیم .روز دوم حادثه قطار به دلیل اینکه یک سر ی از شهدا آتش
نشانهای مشهد،تربت ،کاشمر و نیشابور بودند یک جسد مانده بود که ما میگفتیم مربوط به بچههای آتشنشان است اما قبول نمیکردند و میگفتند ما
همه آتش نشانها را بردهایم .مجبور شدیم جسد را برش بدهیم و در آخر از یک نوار قرمز رنگ مخصوص لباسهای عملیات آتش نشانی که دور مچ جسد
بود مشخص شد که جسدی که به عنوان شهید رجایی مسئول حراست برده بودند و در مشهد جنازه اش در حال تشییع بود ،اشتباهی شده است و قبل از
دفن این موضوع مشخص شد.
اجسادی را بررسی کردیم که  20سال از دفنشان گذشته بود
در مورد تعیین هویت اجسادی که بعد از دفن به شما ارجاع شده چه میکنید؟
من سفیر تبادل شهدا و اجساد بین ایران و عراق بودم؛ برای تعیین هویت قوانین بین المللی به این شکل است که ما هر جسدی که از خار ج کشور وارد بشود
را دوباره تعیین هویت میکنیم .یعنی اگر در اروپا فوت شده باشد و پزشک قانونی آنجا علت فوت را داده باشد باز هم ایران می شود قانونا ما مکلفیم که
خودمان تعیین علت فوت را انجام دهیم .در مورد شهدای ما در خاک عراق مواردی بودند که  20سال دفن شده بودند و ما بعد از  20سال میرفتیم و اجساد
را نبش قبر میکردیم سپاه اجساد را درآورده و بقایا را بررسی میکردیم .این کار دقت باالیی میطلبید ،حتی اگر در  20سال پیش پایش طبق اطالعات پرونده
قطع شده بود ،باید بررسی میشد و آثار جراحی  20سال پیش را بررسی میکردیم.
آیا موارد دیگر ی هم از نبش قبر بوده و جسد داخل قبر بعد از چند وقت کالبدشکافی شده است؟
بله و این روال ادامه دارد و به طور مثال فردی فوت میکند و خانواده او وارد سیستم قضایی نمیشود و دفنش میکنند اما بعد از آن ادعا در مورد فوت
مشکوک یا قتل مطر ح میشود در این موارد دادگستر ی دستور نبش قبر را صادر میکند و طبق تشر یفاتی نبش قبر با حضور نماینده دادگستر ی و پزشکی
قانونی و نیروی انتظامی و آ گاهی انجام میشود ،جسد به پزشکی قانونی منتقل ،معاینات انجام و مجددا دفن میشود.
آیا مواردی بوده است که پزشک قانونی اشتباه تشخیص داده باشد؟
خیر؛ معموًال برای جسدی که کالبدشکافی شود ممکن است اعتراضی صورت گیرد ولی این اعتراض نسبت به سلسله عوامل منجر به فوت است که هر کدام
درصدی دارد و درصدی که گفته میشود مورد رضایت خانواده نیست .به عنوان مثال ما میگوییم این عمل  50درصد موجب فوت شده است و خانواده ادعا
دارد که نقش آن عامل 100در صد است .این موارد کمیسیون می شود قانونی دارد .ولی تا به امروز چیز ی عوض نشده است.
آیا موردی در خاطر دار ید که تعیین علت فوت ،معمای پیچیده پلیسی را حل کرده باشد؟
بله ز یاد داشتیم ،یک نمونهاش مربوط به خانم پرستار ی است که در منز ل فوت شده بود و همسرش با اورژانس تماس گرفته و ادعا کرده بود همسرش به
علت تب کر یمه کنگو فوت کرده است.
بعد از ارجاع پرونده به پزشکی قانونی ،ما جسد را معاینه کردیم و من به قاضی گفتم متوفی خفه شده است ،در خانهاش به دنبال بند پوتین باشید ،وقتی از
بازدید برگشت به من گفت بند پوتین روی تخت پیدا شده و همین باعث اعتراف همسرش شده است .از این دست اتفاقات در کار ما کم نیست ،چون قاتل
همیشه دنبال پاک کردن رد جنایت است.
آیا اجساد کرونا یی هم کالبدشکافی میشود؟
خیر ،فقط در صورتی که جنایتی ر خ داده باشد یا حادثه ترافیکی باشد یعنی علت فوت غیرمعمول باشد اجساد کالبد شکافی میشود .مثًال اگر فرد کرونا یی
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تصادف کند و فوت شود باید کالبد شکافی صورت گیرد که آیا کرونا باعث فوت بوده است یا ضرب و تصادف که حق خانوادهاش ضایع نشود.
شکافتن اجساد چه خطراتی را متوجه شما و همکارانتان میکند؟
عمدت ًا خطرات ناشی از ابتال به بیمار ی هاست چون اجسادی که کالبد شکافی میکنیم ،نمیدانیم چه بیمار یهای واگیردار و قابل سرایتی دارند .حتی بعضی
پرسنل ما از تماس با اجساد مبتال به بیمار ی شدند .بعضی بیمار یها درمان ندارد و به شدت مسر ی و کشنده است و این در ظاهر جسد دیده نمیشود و بعد
از کالبد شکافی مشخص میشود .به همین خاطر ما پروتکلهای استاندارد برای معاینه اجساد دار یم .یعنی ما به طور معمول در معاینه هر جسد باید جسد
را ناقل بیمار ی فرض کنیم ،مگر اینکه خالفش ثابت شود.
آیا در این  20سالی که از خدمتتان در پزشکی قانونی میگذرد ،افرادی بودند که از اجساد بیمار ی گرفته باشند و فوت شوند؟
بله بیمار ی گرفتهاند ولی فوت نشدند مثل همکار ما دچار بیمار ی سل خیلی شدید شده بود .اما ایدز و هپاتیت نداشتیم چون برای ایدز خیلی پیشگیر ی انجام
میشود و برای هپاتیت و بعضی بیمار یها ما مرتب واکسیناسیون انجام میدهیم.
روز خوب یک پزشک قانونی چه روز ی است؟
روز ی است که مراجعات ،چه در قسمت فوتی چه معاینات سر پایی و آزمایشگاه در حد معقول باشد و کارها طبق آن نرم زمانی که تعر یف کردهایم انجام و
ارباب رجوع راضی از در خار ج شود.
بیشتر ین جنگ اعصاب و ناراحتی زمانی است که فرد به هر دلیلی معترض باشد و توجیه کردنش کار راحتی نباشد.
اظهار نظر پزشکی قانونی در بعضی پروندهها مستقیما منجر به صدور رای قاضی میشود
از سختیهای کارتان بگویید یا نکتهای دوست داشته باشید درباره آن صحبت کنید؟
بخش عمده سختی کار ما این است که شخصی که این کار را انجام میدهد باید دقت عمل ،علم و تعهد داشته باشد چرا که با سرنوشت یک گروه درگیر
است به طور مثال فردی میخواهد بداند که این فرزند متعلق به او است یا خیر که اگر اشتباهی ر خ دهد چند خانواده تحت تاثیر قرار میگیرد.
درباره فوتی و قتل نیز همین طور است ،اظهار نظر ما مستقیما منجر به صدور رای یک قاضی میشود و این نشان میدهد که بار سنگین مسؤولیت روی ما
است؛ در واقع پزشکی قانونی حلقه اتصال علم پزشکی به قانون است.
توجه شما را به این نکته جلب میکنم که وقتی ما در یک نزاع اظهار نظر میکنیم در نهایت به نفع یکی و ضرر یکی تمام میشود ،آن کسی که ضرر کرده
معموال آنقدر منصف نیست که مسؤولیت کار خود را به عهده بگیرد و فرافکنیهایی مانند عدم دقت و پارتی باز ی مطر ح میشود و خوشبختانه ما کانالهایی
برای این موارد دار یم که فرد میتواند به بازرسهای سازمان مراجعه و شکایتش را مطر ح کند و هر در هر قسمتی که مراجعه کنند ما به سرعت بررسی و
پیگیر ی میکنیم؛ این کار ی است که همیشه یک گروهی ناراضی از آن بیرون میآید و نمیتوانیم بگوییم من امروز در پزشک قانونی کار کردم و کسی ناراضی
نبوده است.
به طور مثال مدتی قبل ،رانندهای تصادف کرده و به درخت زده بود که منجر به فوت راننده و مجروحیت چند نفر شده بود ،پس از کالبد شکافی مشخص شد
که متوفی سکته حاد قلبی کرده و این سکته منجر به تصادف با درخت شده و علت فوت سکته قلبی بوده است ولی خانواده فشار میآورند و ناراحت هستند
و اعتراض میکنند و فحش و نفر ین میدهند ،چرا که فکر میکردند میتوانند خسارت خوبی بگیرند و این موارد چیز نادر ی در شغل ما نیست.
این موضوعات روی تمام پرسنل ما فشار روحی وارد میکند و همه حتی بخش پذیرش و ادار ی هم دچار استرس و فشار روحی این درگیر یها و اعتراضات
میشوند.
لذتی که احقاق حق یک مظلوم به من میدهد با هیچ تفر یحی برابر ی نمیکند
اگر به  20سال قبل بازگردید باز هم این شغل را انتخاب میکنید؟
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بله ،ناراضی نیستم و کارم را دوست دارم؛ چون این شغل به لحاظ احقاق حق یک مظلوم به من لذتی میدهد که هیچ تفر یحی نمیدهد .به طور مثال خانم
جوانی در یکی از شهرستانهای شمالی استان فوت کرده بود و قاضی اصرار داشت که جسد به مشهد اعزام و کالبد شکافی شود ،پدر متوفی بسیار ناراضی
بود که مرگ دخترم طبیعی بوده و چرا میخواهید جسدش را کالبد شکافی کنید و اینجا برای ما زحمت ز یادی ایجاد کرد.
در کالبد شکافی متوجه شدیم عضالت حنجره در دو طرف خونر یز ی وسیعی داشته و متوفی خفه شده است ،این نظر را به قاضی اعالم کردیم و بعد در روزنامه
خواندم که همسر این دختر جوان به قتل او اعتراف کرده است .این حس خوبی دارد که انسانی که مظلوم از دنیا رفته ،حقش نیز از بین نرود و این موارد
افتخار ی است برای ما و همچنین باعث میشود بیشتر دقت کنیم و در عین حال راضی هستم.
لطفا درباره هویت فرزند خواندگی توضیح دهید.
این کار نیز در پزشکی قانونی انجام میشود ،ابتدا ز ن و شوهر ی که متقاضی فرزندخواندگی هستند مراجعه میکنند و مدارک الزم را ارائه ،فرمهای هویتی را
پر میکنند و از آنها آزمایشات سالمت جسمی و روانی گرفته میشود و پس از آن اگر مورد و ایرادی در آزمایشات مشاهده نکردیم مراتب را به سیستم قضایی
اعالم میکنیم.
کار پزشک قانونی ،انطباق پزشکی و قضایی است
اینکه میگویند فرد بر اثر جنون آنی مرتکب یک جنایت شد ،را قبول دار ید؟
اینها اصطالحات حقوقی است و بخشی از آن عامیانه است و کار ی که ما در معاینات ضرب و جر ح انجام میدهیم این است که صدمات پزشکی را در قالب
حقوقی درمیآور یم ،قاضی علم پزشکی ندارد و نمیتواند تشخیص دهد فرد چه نوع بیمار ی دارد و ما بیمار ی و نوع و مرحله آن را تشخیص میدهیم و کار
ما انطباق پزشکی و قضایی است.
چندی قبل یک مقام ارشد قضایی در مصاحبهای گفته بود  85درصد رایهایی که دادگاههای ما صادر میکنند حتما یک نظر از پزشک قانونی نیز دارد و این
طیف وسیع کار ما را نشان میدهد.
در مورد بیمار ی روانی فرد باید مصاحبه روانشناسی و روانپزشکی شود و تستها انجام و مدارک پاراکلینیک بررسی شود و بعد تشخیص دهیم که فرد چه
اختاللی دارد و در چه مرحلهای از این اختالل قرار دارد.
طبق قانون وقتی یک قتل انجام میشود ،فرد را بالفاصله به پزشک قانونی میفرستند و ما معاینه میکنیم تا متوجه شویم فرد سالمت عقلی دارد یا خیر و در
زمان وقوع جنایت مسؤول اعمال خود بوده یا نبوده است ،یعنی در کار ما اصالحات بسیار متفاوت است.
مواردی دار ید که فردی قتل انجام دهد و برای اینکه اعدام نشود ادعای جنون کند؟
این امر ی شایع است و ما تستی دار یم که فرد اگر دروغ بگوید مشخص میشود و تستهایی که نشان میدهد فرد در چه قسمتهایی دروغ میگوید.
در رابطه با قتل ،فرد چه ادعا کند که بیگناه بوده یا نبوده است ما به صورت روتین تست روانپزشکی را انجام میدهیم ،قضات هر قاتلی را بالفاصله میفرستند
تا وضعیت سالمت فرد را مشخص کنند و پیشگیر ی میکنند که نکند چند ماه دیگر وکیل بگیرد که بگوید من دیوانه بودهام.
=======================
گفتوگو :معصومه مومنیان
=======================
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