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ستادیاخبار

)۰۶:۰۹-۹۹/۰۲/۲۲(جدول+گرفت98سالدررانفر1854جان"سوختگی"

فرورفتند.گرمکامبهسوختگیاثربر،98سالدرنفر854وهزاریک

سازمان از شده استخراج آمار بنابر پویا؛ خبرنگاران باشگاه حوادث خبرنگار گزارش قانونیبه وپزشکی هزار یک گذشته، سال در اثر854کشور، بر کشور در نفر

بود.نفر581وهزاریک،97سالدرآماراینکهحالیدردادند،دستازراخودجانسوختگی

بود.روبهرودرصد)15حدود(یرنف273افزایشبا،97سالبهنسبت98سالدرسوختگیازناشیمتوفیانتعدادترتیباینبه

بودند.نز)رنف741(مابقیومردگذشتهسالدرسوختگیازناشیمتوفیانازنفر113وهزاریکآمارایناساسبر

با ترتیب به فارس و اصفهان تهران، استانهای بیشت168و294،231همچنین بختیارنفر و چهارمحال استانهای و ترتیبرین به شمالی خراسان و سمنان ی،

داشتهاند.گذشتهسالدرراسوختگیازناشیگرمموردینرکمتمتوفی6وپنجدو،با

***

روزنونیوز،بهارنو،سالمخبر،ایرانفردا،شهرفارس،اکواقتصادی،گزارشانتخاب،نیوز،آفتابخبرآنالین،نیوز،فرداهمدلی،دانشجو،ایسنا،دیگر:منابع

)۰۷:۳۴-۹۹/۰۲/۲۲(هااستانجدول+سوختندآتشدرزندهزندههمه/ایرانینز741فجیعگرم

باختند.جانسوختگیاثربرنفر854وهزاریک98سالدرآمارهااساسبر

سازمان از شده استخراج آمار بنابر ، نو روز گزارش قانونیبه وپزشکی هزار یک گذشته، سال در دست854کشور، از را خود جان سوختگی اثر بر کشور در نفر

بود.نفر581وهزاریک،97سالدرآماراینکهحالیدردادند،

بود.روبهرودرصد)15حدود(یرنف273افزایشبا،97سالبهنسبت98سالدرسوختگیازناشیمتوفیانتعدادترتیباینبه

گرفت98سالدررانفر1854جانسوختگی

بودند.نز)رنف741(مابقیومردگذشتهسالدرسوختگیازناشیمتوفیانازنفر113وهزاریکآمارایناساسبر
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با ترتیب به فارس و اصفهان تهران، استانهای بیشت168و294،231همچنین بختیارنفر و چهارمحال استانهای و ترتیبرین به شمالی خراسان و سمنان ی،

داشتهاند.گذشتهسالدرراسوختگیازناشیگرمموردینرکمتمتوفی6وپنجدو،با

کناردیگر:منابع

)۰۸:۰۴-۹۹/۰۲/۲۲(یدربگذشتهسالدررانفرهزاردونفسآتش

گنمایی:ربز

فرورفتند.گرمکامبهسوختگیاثربر،98سالدرنفر854وهزاریک/تسنیم-ترقیراه

سازمان از شده استخراج آمار قانونیبنابر وپزشکی هزار یک گذشته، سال در حالی854کشور، در دادند، دست از را خود جان سوختگی اثر بر کشور در نفر

بود.نفر581وهزاریک،97سالدرآماراینکه

بود.روبهرودرصد)15حدود(یرنف273افزایشبا،97سالبهنسبت98سالدرسوختگیازناشیمتوفیانتعدادترتیباینبه

بودند.نز)رنف741(مابقیومردگذشتهسالدرسوختگیازناشیمتوفیانازنفر113وهزاریکآمارایناساسبر

با ترتیب به فارس و اصفهان تهران، استانهای بیشت168و294،231همچنین بختیارنفر و چهارمحال استانهای و ترتیبرین به شمالی خراسان و سمنان ی،

داشتهاند.گذشتهسالدرراسوختگیازناشیگرمموردینرکمتمتوفی6وپنجدو،با

,اورژانس,قانونیپزشکی,یزآتشسو,تهرانآتشنشانیسازمان,آتشنشانی

)۰۸:۴۹-۹۹/۰۲/۲۲(۹۸سالدرگازبامسمومیتتلفاتدرصدی۴.۷افزایش

گذشته سال در ایرنا- - من۷۸۴تهران گاز با مسمومیت اثر بر تلفاتونفر آمار که آن از قبل سال با مقایسه در رقم این دادند، دست از را خود جان کشور در بود،۷۴۹کسیدکربن ۴.۷نفر
است.داشتهافزایشدرصد

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از دوشنبه روز گزارش قانونیبه گاز،پزشکی با مسمومیت تلفات تمام از گذشته سال در و۵۹۰کشور، مرد نفر

بود.نفر۱۷۶زنانتعدادو۵۷۳کشوردرگازبامسمومیتاثربرشدهفوتمردانتعداد،۱۳۹۷سالدرکهاستحالیدراینبودندنزنفر۱۹۴

سال با۱۳۹۸در تهران های استان فارس۱۳۶، با۶۹، اصفهان بیشت۶۲و هرمرفوتی های استان و بازین کدام هر ایالم و بوشهر چهار، با خراسان۶گان و

هااستانجدول+سوختندآتشدرزندهزندههمه/انیایرنز741فجیعگمرروزنو:|خبرخبرادامهادامه

۹

۱۳۹۹/۰۲/۲۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۳

http://www.newswire.ir/JH3ANDC7
http://www.newswire.ir/HHW3A12T


داشتند.راکسیدکربنومنگازبامسمومیتتلفاتآمارینرکمتفوتیهشتباجنوبی

استسالدومنیمهبهمربوطتلفاتدرصد۷۱ازبیش

من گاز با مسمومیت تلفات تمام گذشته،واز سال در رقم۵۶۲کسیدکربن این که اند داده دست از را خود جان سال دوم نیمه در تلفات۷۱.۷نفر تمام از درصد

است.سالاین

است.شدهثبتماهیوررشهدرفوتی۱۵باآنینرکمتوماهبهمندرفوتی۱۳۱گازبامسمومیتتلفاتینربیشتگذشتهسالطیموجودآمارهایاساسبر

نوصبحترقی،راهنیوز،فانوسدانا،نیوز،افکارایسکانیوز،سیما،وصدافارس،پانا،دیگر:منابع

)۰۹:۳۷-۹۹/۰۲/۲۲(گرفتگیزگااثربرنفر۷۸۴باختنجانکرد؛اعالمقانونیپزشکی

باختند.جانگذشتهسالدرکربنکسیدومونگازبامسمومیتاثربرگذشتهسالدرنفر۷۸۴

خب گزارش سازمانرگزاربه از شده استخراج آمار بنابر مهر قانونیی گذشته،پزشکی سال در مون۷۸۴کشور، گاز با مسمومیت اثر بر کشور در کربن،ونفر کسید

بود.نفر۹۷،۷۴۹سالدرآماراینکهحالیدردادند،دستازراخودجان

مون گاز با مسمومیت از ناشی متوفیان تعداد ترتیب این سالوبه در کربن سال۹۸کسید به افزایش۹۷نسبت با بود.حدود(یرنف۳۵، روبهرو درصدی) پنج ًا

بودند.نز)رنف۱۹۴(مابقیومردگذشتهسالدرکربنکسیدومونگازبامسمومیتازناشیمتوفیانازنفر۵۹۰آمار،ایناساسبر

با ترتیب به اصفهان و فارس تهران، استانهای بیشت۶۲و۱۳۶،۶۹همچنین هرمرنفر استانهای و وزین چهار با ترتیب به بوشهر و ایالم کمت۶گان، ینرنفر،

).تاسبودهنفر۶بوشهروایالماستانهایازکدامهر(آمارداشتهاند.گذشتهسالدرراکربنکسیدومونگازبامسمومیتازناشیگرممورد

یرساالمردمهمدلی،صبح،ستارهفردا،نسلشهروند،امید،وتدبیر،24رویدادسنقر،یبونرتایمنا،تابناک،نیوز،رجاایران،عصرآنالین،اتحادکیهان،ایلنا،دیگر:منابع

)۰۹:۳۱-۹۹/۰۲/۲۲(نمیشودمنتقلقانونیپزشکیبه19کوویدمتوفیاناجسادقانونی:پزشکیکارشناس

میشود.منتقلقانونیپزشکیبهگرمعلتتعیینبرایاستکومشکآنهاگرمکهافرادیاجسادتنهاگفت:قانونیپزشکیخبرهکارشناسیک

۹۸سالدرگازبامسمومیتتلفاتصدیدر۴.۷ایشافزایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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ش نادر محمد خبرهردکتر کارشناس قانونییفی مپزشکی پژوهشگر سامانهرو با گفتگو در تهران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی اخالق پاسخ4030کزتحقیقات در

سازمان به کرونا متوفیان آیا که سوال این قانونیبه مپزشکی که اجسادی فقط قانونی، پزشکی سازمان فعالیت نحوه براساس کرد: تاکید میشوند، گرمنتقل

شود.صادرآنهادفنجوازیاگیرندقرارشکافیکالبدموردتامیشوندمنتقلسازماناینبهاستکومشکآنها

م درباره بیماروی از ناشی تصرگهای بیماریها، مورد در کرد: کویید-ریح مانند آنفلوآنزا19یهایی بیماH1N1یا بیمارکه و میشوند محسوب عفونی یری

نیست.قانونیپزشکیبهاجسادارسالبهیزنیااست،مشخصی

دستورش طبق کرد: اضافه کووید-ریفی علت به که افرادی است داده کشور کل دادستان که و19ی جهانی بهداشت سازمان پروتکل براساس کردند فوت

میشوند.منتقلدفنمحلبهویژهآمبوالنسباودادهقرارکلرایدسدیموهیپحاویمخصوصکاورهایدربهداشتوزارتدستورالعمل

م براساسرپژوهشگر و نمیروند هم غسالخانه به بهداشتی امنیت تامین لحاظ به اجساد این افزود: تهران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی اخالق کزتحقیقات

رهب معظم مقام که دفنرفتوایی شده گرفته نظر در کشور آرامستانهای در متوفیها اینگونه برای که فضایی در و میشود انجام برایشان تیمم دادند، ی

نکند.ایجادمشکلیموضوعاینتاباشدیرزمینیزآبهایسطحازترپایینبایدهمدفنمحلعمقهمچنینمیشوند.

خبره قانونیکارشناس خاکسپاپزشکی که این بیان احترامربا حفظ برای کرد: اضافه میگیرد، صورت ایمنی-بهداشتی پوشش به مجهز افرادی بوسیله ی

ب اما باشند، داشته حضور دفن زمان در مناسب ایمنی فاصله حفظ با آنها تا شده داده اجازه متوفی اینرگزارخانواده در دارد تجمع به نیاز که کلی مراسم ی

باشند.داشتهراالزمتوجهمواردایندرمردماستالزموبودهغیرمجازشرایط

نمیشودمنتقلقانونیشکیپزبه19کوویدمتوفیاناجسادقانونی:شکیپزشناسکارلف:ا|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

جواناندنیایآزادی،عصردیگر:منابع

)۰۵:۱۹-۹۹/۰۲/۲۲()ر(بوشهمیشودیافتردالکترونیکیصورتبهقانونیپزشکیتعرفههایگو|؛وگفت

مدیرگزارخب میزان- طری از و الکترونیکی صورت به قانونی پزشکی تعرفههای کلیه گفت: بوشهر استان قانونی پزشکی دستگاهرکل هردposیق هیچگونه و میگردد بهزیافت ینهای
نمیشود.یافتردنقدیصورت

گفت در امینی خاصوشیث خدمات به مربوط تعرفههای اعمال درباره ، میزان با قانونیگو هپزشکی خاصزگفت: خدمات قانونیینههای نظرپزشکی در با

میگردد.اجراوتصویبقضاییهقوهیاسترمساعدنظرباوپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتمصوبتعرفههایگرفتن

قانونیکلرمدی ادارهپزشکی شهروندی حقوق راستای در افزود: بوشهر قانونیاستان دپزشکی وجوه رسید است آنهارموظف نماینده یا مراجعین به را یافتی

دهد.قرارشخصدیدمعرضدررایافتیردینهزهتعرفهمراجعیندرخواستصورتدرونمایدتحویل

۲ ۴
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تص تعرفههایروی کلیه کرد: قانونییح طپزشکی از و الکترونیکی صورت دستگاهربه هردposیق هیچگونه و میگردد دزیافت نقدی صورت به یافترینهای

نمیشود.

مینمایند.خدماتارائهمراجعینبهکهداردوجودباجه7بوشهراستانکزرمدرشد:یادآورامینی

پیام/انتهای

(بوشهر)میشودیافتدرلکترونیکیاتصوربهقانونیشکیپزفههایتعران:میز|خبرخبرادامهادامه
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