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استانیاخبار

)۰۷:۵۶-۹۸/۱۲/۲۵(قزوین)(استمضربلکهفایدهبیتنهانهکروناازیرپیشگیبرایالکلخوردن

است.هممضربلکهفایدهبیتنهانهکرونا،بهابتالازیرپیشگیودرمانبرایالکلخوردنگفت:قزویندرقانونیپزشکیمتخصصیک-ایرنا-قزوین

افزود: مطلب این اعالم با یکشنبه روز فر کاظمی امیرمحمد بهدکتر آلوده سطوح گندزدایی در مؤثر ابزارهای از یکی عنوان به الکل حاوی های محلول اگرچه

نیست.آنبهابتالازیرپیشگیحتیوکروناعفونتبهمبتالفرددرماندرآنتجویزمعنایبهاینامااست،شدهتوصیهکروناویروس

است.واردآنبرنیزفراوانیمضراتونداردهاانسانسالمتبرایایفایدهگونههیچالکلپزشکی،نظرازکهیادآورشدوی

کرد: اظهار قزوین پزشکی علوم دانشگاه درمان مجامعاون های شبکه برخی در الکل خوراکی مصرف بر مبنی غیرعلمی توصیههای شدهزمتاسفانه منتشر ی،

شدند.شدیدهایمسمومیتدچاریاودادنددستازراخودجانخصوص،ایندرگاهیآنداشتندلیلبهنیزهموطنانازتعدادیواست

کنند می تصور الکلی، های محلول با محیط گندزدایی توصیه شنیدن با هموطنان از برخی وی گفته پیشگیبه یا طردرمان از کرونا، از خوراکیری مصرف یق

نیست.چنینواقع،درکهاست،ممکننیز

به ضدعفونی محلول در است ممکن سودجویان از بعضی که حالی در است اتانول سطوح، گندزدایی برای استفاده مورد الکل از منظور گفت: فر کاظمی دکتر

دیگ الکل از اتانول مرجای بسا چه و شود می برابر چندین ها محلول این مضرات و خطر صورت این در باشند، کرده استفاده متانول نام به بیماری یا یرگ

کند.ایجادالکلخورندهبرایشدید

به استان سطح در کرونا ویروس به مبتال بیماران تاکنون۳۶۳تعداد متاسفانه و یافته افزایش بیما۳۶مورد این از ما شهروندان از دسترنفر از را خود جان ی

دادهاند.

یافت.افزایشنفر۲۱۳بهمورد۱۹۸ازنیزقزویندرکروناویروسازناشیبیمارانیافتگانبهبودشمار

اثربرفوتی5هرازایبهانداخت؛راهبهکروناییشایعهیککهایفاجعه/صنعتییاتقلبیالکلمصرفازناشیمیروگرمنفر؛146
)۰۲:۴۲-۹۸/۱۲/۲۶(مازندران)(بازدمیجانالکلبانفریککرونا،

روز کشور در کرونا مورد اولین که حالی روز٣0در از شد، اعالم رسما صنعتی16بهمن یا تقلبی الکل مصرف رواج شد. تبدیل مضاعف ای دغدغه به نیز الکلی های مسمومیت نیز اسفند
تاکنون رسمی آمار اساس بر کشور روز146در تا کرونا های فوتی آمار که است حالی در این است. گرفته صنعتی٧٢4اسفند٢5قربانی یا تقلبی الکل قربانیان یعنی بوده. درصد٢0نفر

است.گیربزبسیاررقمکههستندکروناویروسخودقربانین

جل در الکل مصرف تاثیر درباره نادرست شایعات کشور، در کرونا ویروس شیوع با بیمارگیوهمزمان این درمان یا آوردهری بار به کشور در دیگر فاجعه یک ی

است.

روز کشور در کرونا مورد اولین که حالی در انتخاب، گزارش روز٣0به از شد، اعالم رسما مضاعف16بهمن ای دغدغه به نیز الکلی های مسمومیت نیز اسفند

تاکنون رسمی آمار اساس بر کشور در صنعتی یا تقلبی الکل مصرف رواج شد. روز146تبدیل تا کرونا های فوتی آمار که است حالی در این است. گرفته قربانی
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است.گیربزبسیاررقمکههستندکروناویروسخودقربانیندرصد٢0صنعتییاتقلبیالکلقربانیانیعنیبوده.نفر٧٢4اسفند٢5

کنیم.میمرورهاشهرستانوهااستانتفکیکبهراخصوصایندررسمیاخبارینرآخ

نفر51خوزستان

گفت:٢5روز اهواز شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه سخنگوی در2اسفند دیگر خوزستان24نفر در تقلبی الکلی مشروبات مصرف اثر در گذشته ساعت

رسید.نفر51بهقربانیانتعدادتعداد،ایناحتسابباکهدادنددستازراخودجان

در اینکه بیان با پور احسان علی دکتر اهواز، شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه عمومی روابط گزارش ناشی24به مسمومیت اثر بر نفر هشت گذشته ساعت

است.درصدهشتخوزستاندرمشروباتاینازناشیمیروگرمکرد:بیانکردندمراجعهخوزستاندردرمانیمراکزبهتقلبیالکلیمشروباتمصرفاز

از افزود: اکنون620وی هم کردهاند مراجعه درمانی مراکز به مشکل این وقوع زمان از که که36موردی هستند درمان درحال بیمارستان در آنها12نفر از نفر

اند.شدهیربستویژههایمراقبتبخشدر

س ابولنژادیان خوزستان،رفرهاد در را مشروبات اثر بر مسموم افراد سنی میانگین اهواز، شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه کم34پرست که کرده اعالم سال

است.ساله72آنهاینرمسنتوساله15فوتیهاینرسنت

به اقدام وجه هیچ به میکنیم خواهش مردم از بنابراین شد منتشر سودجویان سوی از کرونا با مقابله برای الکل مثبت تاثیر بر مبنی شایعاتی وی گفته به

ندارد.کرونادرمانرونددریراثهیچگونهکهچرانکنندالکلخوردن

روز از مراجعات بیشت16این و شد آغاز تاراسفند در مراجعه میزان روز18یخرین یک در که شد گزارش مراجعه218اسفند خوزستان بیمارستانهای به نفر

روز در روز170اسفند19کردند. در و نیز20نفر در49اسفند تقلبی الکل مسمومیت برای مراجعه نخستین کردند. مراجعه متانول از ناشی مسمومیت با نفر

بود.اسفند16یخرتا

بازداشت و شناسایی از نیز اهواز دادستان معاون بیرانوند تو27علی و تهیه عوامل گفت:تمام و داده خبر تقلبی الکلی مشروبات زمینه در تاکنون الکلزنفر یع

میگیرند.قرارقانونیپیگردموردعمدقتلارتکابعنوانبامتانولالکلبودنکشندهازآنهاگاهیآوعلملحاظبهسمی

تو از وی، گفته حدودزبه جل30یع کنندگان مصرف به سمی الکل لیتر دارندرگیوهزار موضوع این در اصلی نقش که دیگر متهم چند همچنین است. شده ی

شد.خواهنددستگیرزودیبهکههستندتعقیبدروشناسایینیز

نفر31فارس

استان٢5روز کل در گفت: فارس اورژانس عمومی روابط مدیر تعداد264اسفند این از که شدند الکل با مسمومیت دچار گذشته روزهای در فوت31نفر نفر

کردند.

استان در اینکه بیان با همتی این4حسن از گفت: و کرد اشاره نیز شیراز پزشکی علوم دانشگاه سوی از شده اعالم آمار به است فعال پزشکی علوم دانشگاه

که251تعداد شده اعالم شیراز پزشکی علوم دانشگاه سوی از و197نفر شیراز به مربوط بوده54مورد دانشگاه این اشراف تحت شهرستانهای به مربوط مورد

است.

نفر1٩اردبیل

روز تا اردبیل، پزشکی علوم دانشگاه مسووالن گفته اکنون180اسفند٢5به هم و کردهاند مراجعه بیمارستان به مسمومیت و الکل مصرف اثر بر استان در نفر

هستند.مراقبتتحتاعصابودیالیز،ویژهبخشهایدرتعداداینازنفر79

دادهاند.دستازراخودبینایینیزتعدادیوهستندکمادرهماکنونودادهدستازراخودیرهوشیابیماراناینازتعدادی

نفر15البرز
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آقایا٢1روز محمد کراسفند دادستان معاون ضبطری و کشف از ک4000ج در تقلبی الکلی مشروبات دیشبرلیتر تا متاسفانه گفت: و داد خبر اثر15ج بر نفر

دادهاند.دستازراخودجاناستاندرالکلیمسمومیت

درآقایا و شده انجام اطالعاتی رصد با افزود: کاری فعالیت خصوص در گزارشها کریافت در الکلی مشروبات تولید ورگاه شناسایی منظور به قضایی دستور ج،

شد.صادردخیلعواملبازداشت

ک دادستان مجموعرمعاون شده نفر سه بازداشت به منجر تاکنون که عملیات این در کرد: بیان شاملج الکلی مشروبات لیتر هزار چهار مشروب2800ًا لیتر

است.شدهضبطوکشفتقلبیالکللیتر1200وکشورحرمطنوشیدنیتولیدکتهایرشازیکیکرماباتقلبیالکلی

نفر1٢مازندران

.دادنددستازراخودجانالکلمصرفاثربراستاندرنفر12امسالاسفند19تااولزمانیفاصلهدرکرداعالممازندراناستانقانونیپزشکیاسفند٢1

بود.نشدهثبتاستاندرالکلمصرفعلتبهفوتیگونههیچقبلسالمشابهمدتدرکهاستحالیدراین

بودند.نزیکومرد11قربانیان،گزارشایناساسبر

قانونی هایپزشکی گزارش در که این اعالم با قانونیمازندران مپزشکی استان های همرشهرستان شده پلمپ الکلی مشروبات مصرف اثر بر نفر چندین گ

موارد اغلب در نیز شده پلمپ الکلی مشروبات حتی و ندارد وجود کشور در استانداردی الکلی مشروبات گونه هیچ که داد هشدار ها خانواده به ، دارد وجود

شود.میپلمپوتهیهیرزمینیزهایگاهرکارد

قانونی ابالغپزشکی آنان به را الزم هشدارهای و ها توصیه و باشند خود جوانان و نوجوانان فرزندان، مراقب که است داده هشدار ها خانواده به مازندران

کنند.

قانونیاگرچه مپزشکی به منجر نادرست شیوه عنوان به الکلی مشروبات یا الکل مصرف احتمال به خود گزارش در جلرمازندران برای بهرگیوگ ابتال از ی

مربیما سابقه نبود به توجه با رسد می نظر به ولی ، نکرد ای اشاره کرونا درری کرونا شیوع و گذشته های سال زمانی دوره در الکلی مشروبات مصرف اثر بر گ

باشد.داشتهارتباطکرونایربیماباموضوعاین،مازندراندرزمانیدورهاین

نفر٧اصفهان

اینکه٢5 بیان با اصفهان پزشکی علوم دانشگاه رئیس چنگیز طاهره م7اسفند خواسترمورد مردم از است، شده ثبت اصفهان در الکل مصرف از ناشی گ

بمانند.خانهدرجامعه،درکروناانتقالزنجیرهقطعبرای

نفر6کردستان

داد.خبرصنعتیالکلمصرفاثربراستاندرنفرششگرمازکردستانپزشکیعلومدانشگاهدرمانمعاوناسفند٢0

دادند.دستازراخودجانمتانولیاصنعتیالکلمصرفاثردراستاندرنفر6کنونتاماهاسفنداولازگفت:یرقصهومن

است.خوبآنهانفر17عمومیحالکههستندیربستبیمارستاندرصنعتیالکلمصرفاثربرنفر18حاضرحالدرافزود:وی

مجا فضای در که شایعاتی دلیل به روزها این گفت: تاسف اظهار با کردستان پزشکی علوم دانشگاه درمان کرونازمعاون با مقابله برای الکل مصرف بر مبنی ی

نیستند.خوردنقابلکدامهیچمتانولنهواتانولنهکهحالیدرمیخورندراصنعتیالکلمتاسفانهمردمشدهمنتشرویروس

نفر4همدان

م٢٢ موجب متانول الکل مصرف گفت: همدان پزشکی علوم دانشگاه عمومی روابط مدیر سنراسفند با مرد چهار تن43تا18گ چند شدن مسموم و سال

شد.همداندردیگر

طاه محمد تردکتر وایتکس با را است قرمز و زرد رنگ شکل به که صنعتی الکل حاضر حال در سودجو افراد کرد: بیان بهری شدن تبدیل از پس و کرده کیب
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کنند.میعرضهاتانولعنوانبهراآنسفیدرنگ

نا روی از افراد برخی افزود: همدان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علمی هیات جبرانآعضو صدمات که کرده الکل نوع این مصرف و نوشیدن به اقدام گاهی

دارد.همراهبهآنهابرایرایرناپذی

نفریکگانزهرم

هرم٢4 پزشکی علوم دانشگاه عمومی روابط مدیر ویروسزاسفند نابودی برای الکل نوشیدن از مردم اجتناب به نسبت بسیار هشدارهای وجود با گفت: گان

داد.دستازراخودجانالکلبامسمومیتدلیلبهبندرلنگهدرنفریککرونا،

نورو فاطمه ساعتزدکتر تا داشت: اظهار دیگر23یان نفر چهار و فوت نفر یک شمار این از که شدند الکل با مسمومیت دچار بندرلنگه در نفر پنج شب، جمعه

هستند.یربست

سنی گروه در و جامعه جوان افراد جزو نفر پنج هر داشت: بیان در40تا16وی اکنون هم و نداشته بهداشتی هشدارهای به توجهی متاسفانه که هستند سال

هستند.مراقبتتحتویربستبیمارستان

24رویدادداغ،خبررضوی،یرگزارخبپوش،رسآنالین،اتحاددیگر:منابع

)۱۰:۲۱-۹۸/۱۲/۲۵(بود؟مثبتتاکنونمازندرانمسؤولکدامکروناتست

دارند.قراردرمانتحتیاوداشتهقرارخانگیقرنطینهدرکرونابودنمثبتدلیلبهتاکنونمازندرانیمسؤوالنازتعدادی

است.نکردهغیرمسؤولمسؤولظاهرااست،نزدیکهمهبهمیکنیدفکرکهآنچههرازکرونای،رساشهرستانازفارسیرگزارخبگزارشبه

مط زمان از نبودند، امان در کرونا گزند از هم استانی غذاییرمسؤوالن مواد بر نظارت مسؤول مکرمی کرونا تست بودن مثبت خبر مازندران در کرونا شدن ح

است.شدهمازندرانپزشکیعلومدانشگاهدراخالقبامسؤولاینشهادتبهمنجرنهایتدرکهشدمنتشرمازندرانپزشکیعلومدانشگاه

مدی عباسی علی قانونیکلرکرونا اکبپزشکی بهرمازندران، معاون عالالدینی مازندران، احمر هالل جمعیت مدیرعامل سازی فرماندار و مازندران همریستی را ی

است.کردهمبتال

میکند.طیراخویشنقاهتدورانآخرروزهایمازندرانقانونیپزشکیکلرمدیعباسیعلی

است.بودهمثبتمازندرانکتابخانههایکلرمدیپورولیآرزوکرونامثبتتستفارس،خبرنگاریافتیرداطالعاتاساسبر

است.رسیدهگوشبههممازندرانچهاردانگهمنطقهبخشداریرجعفمثبتتستازخبرهای

خب فعالیت کارالبته پیک جز هم عید ایام و داشتند حضور صحنه در باید روزها این که مدیران از برخی کمرنگری حدودی تا است میشده محسوب آنها ی

است.شده

د هم مازندران پزشکی علوم دانشگاه رئیس موسوی سررسیدعباس به خانگی قرنطینه در که میشود گفته وضعیتش شدن مشخص از پس و شده کرونا گیر

میبرد.

است.کرونایرگیردبهمربوطروزهااینتلخخبرهایجملهازهمرامسرشبکهبهداشتعمومیادارهرئیسشهادت

بر عقیل کرونا تست شده منتشر خبرهای برخی اساس سازبر شهرستان بهداشت شبکه رئیس باباییرگر سیمی دکتر خانم این از پیش است، بوده مثبت ی

فوتی5هرایازبهانداخت؛اهربهکروناییشایعهیککهایفاجعه/صنعتییاتقلبیلکلامصرفازناشیمیروگمرانتخاب:|خبرخبرادامهادامه
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است.شدهمبتالویروسکرونابههممازندرانپزشکیعلومدانشگاهعمومیروابطمسؤول

است.شدهمنتشررسانههادرعلنیصورتبههمیرساشهرداررجبیعباسکرونایمثبتتست

میبرد.سربهخانگیقرنطینهدرنیزویوشدهمثبتنیزمازندراناسالمیارشادوفرهنگکلرمدیزراععباسکرونایتستیافتیرداخبارینرآخدر

است.شدهاعالممثبتویکرونایتستنیزیدونکناررفوبابلسرمردممنتخبباقرزادگانعلیاصغردکتر

است.شدهاعالمکروناعلیهمبارزهدربابلیحیینژادشهیدبیمارستانعمومیروابطمسؤولوبیهوشیکارشناسجاللینیاجوادشهادتخبرنیزامروزصبح

میکند.سالمتوصحتآرزویهستندکرونایربیماگیرردروزهااینکهمسؤوالنیمردمهمهبرایفارسیرگزارخب

/ج86004پیام/انتهای

نیوزفرتاکدیگر:منابع

/۹۸((اصفهان)امسالماههیازدهدردرمانیسقطمتقاضیاندرصدی2.5افزایشکرد؛اعالماصفهاناستانقانونیپزشکیکلمدیر
۱۲/۲۶-۰۴:۳۷(

مراجعه به اشاره با اصفهان استان قانونی پزشکی کل مدیر د685ایسنا/اصفهان برای استان قانونی پزشکی مراکز به دررنفر درمانی سقط مجوز آمار11یافت گفت: امسال، ماهه
است.داشتهافزایشدرصد2.5گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتمدتاینطیدرمانیسقطمجوزیافتردمتقاضیان

گفت در سلیمانپور جاوعلی سال ماهه یازده در نزاع دلیل به مراجعان آمار افزایش به اشاره با ایسنا، با مراکزرگو به قانونیی درپزشکی کرد: اظهار استان،

مدت و39این مراکز18هزار به نزاع از ناشی صدمات دلیل به قانونینفر گذشتهپزشکی سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این که کردند مراجعه استان

است.داشتهافزایش

نزاع، مراجعان کل از اینکه به اشاره با و13وی وزنفر621هزار و25ن گذشته397هزار سال مشابه مدت در افزود: بودند، مرد و38نفر به752هزار نفر

بودند.مردنفر568وهزار25ونزنفر184وهزار13کهکردندمراجعهاستانقانونیپزشکیمراکزبهنزاعدلیل

کل قانونیمدیر دپزشکی متقاضیان آمار افزایش به اصفهان درراستان درمانی سقط مجوز قانونییافت جاپزشکی سال ماهه یازده طی کردراستان اشاره ی

کردند.یافترددرمانیسقطمجوزنفر543تعداد،اینازوکردهمراجعهاستانمراکزبهمجوزیافتردبراینفر685مدتایندرداد:ادامهو

د متقاضیان آمار کرد: نشان خاطر پور جارسلیمان سال ماهه یازده در درمانی سقط مجوز گذشتهریافت سال مشابه مدت به نسبت افزایش2.5ی درصد

است.داشته

جا سال ماهه یازده در چنین هم داد: ادامه مروی علت به شده معاینه اجساد تعداد کربنری اکسید منو گاز با مسمومیت (57گ وز8نفر بوده49ن مرد)

است.داشتهافزایشمرد)43ونز1(نفر44گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکه

پیامانتهای

بود؟مثبتکنونتاانمازندرمسؤولکدامکروناتستس:فار|خبرخبرادامهادامه
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)۰۵:۴۴-۹۸/۱۲/۲۶(شدغربیآذربایجاندرنفر534گرمموجبرانندگیحوادثی؛رجاسالطی

شدند.مصدوماستانایجادهتصادفاتدرنفر936وهزار11یرجادرسالگفت:غربیآذربایجانقانونیپزشکیسازمانرئیسغربیآذربایجانایسنا/

گفت در روشنی جاورسول سال در افزود: ایسنا با مجموعرگو در و11ی تعداد936هزار این از که و8519نفر مرد جادهزمورد3417نفر تصادفات در هستند ن

اند.شدهمصدوماستانای

مراکز به ارجاعی رانندگی حوادث از ناشی متوفیان آمار به اشاره با قانونیوی تصپزشکی غربی جارآذربایجان سال در کرد: در89یریح فوتی پرونده مورد

شه درون شه390ی،رتصادفات برون تصادفات در فوتی مراکز55ی،رمورد به روستایی ای جاده تصادفات در قانونیموردفوتی شدهپزشکی ارجاع استان

است.

اند.داشتهبخشایندررافوتیینربیشتمورد23بازنانکهبودهمورد42یرجاسالدراستاندرسوختگیازناشیمتوفایانکرد:نشانخاطرروشنی

قانونیرئیس بیشتپزشکی اینکه به اشاره با غراستان به مربوط فوتی آمار بارین ماه مرداد به مربوط استان در شدگان تعداد13ق کرد: اظهار است، نفر

اند.داشتهرافوتیینربیشتمورد26بامردانکهبودهنفر32یرجاسالدرشدگیقرغمتوفیان

مراکز به شده ارجاع جسمانی نزاع معاینات آمار آورشد: یاد قانونیروشنی غربیپزشکی و21آذربایجان مردان382هزار که بوده و15مورد زنان771هزار و مورد

است.مورد5811

جا سال در داد: ادامه استانروی در مون10ی از ناشی گرفتی گاز علت به نیز کهونفر اند داده دست از را خود جان کربن ها4کسید فوتی از مابقیزمورد و ن

هستند.مرد

هستند.مردمورد8ونزنفریککهبودهنفر9گرفتگیقربازناشیمتوفیانآماریرجاسالدرافزود:روشنی

سازمان قانونیرئیس مجموعپزشکی در نیز گذشته سال در کرد: خاطرنشان غربی معاینات،70آذربایجان پرونده فوتی،12هزار پرونده پرونده3000هزار

شد.بررسیاستانقانونیپزشکیمراکزدرتمامیکمیسیونپرونده9000وآزمایشگاهی

پیامانتهای

شرقی)(آذربایجانسوختگیازناشیصدماتاثردرمیروگرمدرصدی۳۱افزایشداد؛خبرشرقیآذربایجانقانونیپزشکیکلرمدی
)۹۸/۱۲/۲۶-۰۵:۵۸(

داد.خبراستاندرسوختگیازناشیصدماتاثردرمیروگرمافزایشازشرقیآذربایجانقانونیپزشکیکلرمدییز-رتب

خب گزارش داشت:رگزاربه اظهار صفاییفرد علی مهر، در۱۱۹ی سوختگی از ناشی صدمات اثر در از۱۱نفر را خود جان آذربایجانشرقی استان در امسال ماهه

است.داشتهافزایشدرصد۲۶و۳۸ترتیببهکدامهرکهاستبودهمردنفر۶۸ونزنفر۵۱تعداداینازدادند،دست

است.یافتهافزایشدرصد۳۱شدهفوتنفر۹۱کهگذشتهسال)هماه(یازدهمشابهبهمدتنسبتآماراینافزود:وی

قانونیکلرمدی نیزپزشکی امسال ماه بهمن در گفت: آذربایجانشرقی آنها۶استان از نفر چهار که کردند فوت سوختگی اثر در بازنفر مقایسه در که بوده ن
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است.داشتهکاهشنفرپنجگذشتهسالمشابهمدت

بودند.مرد۶۳ونزآنهاازنفر۳۹کهبودنفر۱۰۲گذشتهسالدرآذربایجانشرقیاستاندرسوختگیازناشیمیروگرمکلتعدادکرد:خاطرنشانوی

فارسایسنا،دیگر:منابع

شرقی)(آذربایجانسوختگیازناشیصدماتاثردرمیروگمرصدیدر۳۱ایشافزمهر:|خبرخبرادامهادامه
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