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ستادیاخبار

)۰۵:۱۵-۹۹/۰۴/۰۹(شدیزانداراهکشوردرقانونیپزشکیکزرم۴۰وپروژه۲۳گذشته؛سالیکطی

ح با و استانی و ستادی مدیران تالش با گفت: کشور قانونی پزشکی سازمان گذشتهررییس یکسال طی سازمان، در جهادی و۲۳کتی اندارم۴۰پروژه راه کشور در قانونی پزشکی یزکز
شد.

خب گزارش سازمانرگزاربه بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به مهر قانونیی ویدئپزشکی جلسه در مسجدی عباس کاوکشور، با کنانرکنفرانسی

منظور به افزود: قضاییه، قوه شهدای خاطره و یاد و هفته این گرامیداشت ضمن گرفت صورت قضائیه قوه هفته مناسبت به که کشور سراسر در سازمان

خدمات به مردم دسترسی در عدالت قانونیرعایت حپزشکی مراکزربا افتتاح در جهش شاهد گذشته سال جهادی قانونیکتی نتیجهپزشکی امر این که بودیم

است.کشورسراسردرسازمانمدیرانوهمکارانهمهتالش

مراکز در همکاران خدمات از قدردانی ضمن دیدار این در قانونیوی کرد:پزشکی خاطرنشان و اشاره جدید سال در قضائیه قوه راهبردهای به کشور سراسر

راهبردها این تحقق جهت در است الزم که کرده تعیین خود اهداف و برنامهها پیشبرد و مردم به خدمت ارائه برای را راهبردهایی جدید سال در قضائیه قوه

کنیم.کترح

تک افزود: آنرمسجدی پیگیر جد به سازمان ستاد در که است قضائیه قوه راهبردهای از یکی قضا) دستگاه پرسنل مجموعه چه و مردم (چه رجوع ارباب یم

میگیرم.کاربهراخودتالشنهایتمناسبترروانیشرایطکردنفراهموبهتررسانیخدمتراستایدرسازماناینرئیسعنوانبهنیزبندهوهستیم

تص داروی انتظار و میدانیم مسؤول همکاران همه قبال در را خود ما کرد: باشندریح داشته دیدی چنین رجوع ارباب و مردم با مواجهه در نیز همکاران که یم

دهند.قراررسیدگیموردصدرسعهباراآناندرخواستهایو

سازمان قانونیرئیس اپزشکی نیز و دستگاهها دیگر اذعان به داشت: اظهار است، قضا دستگاه دوم راهبرد فساد با مبارزه اینکه به اشاره با گانهایرکشور،

سازمان قضائیه، قوه مجموعه در قانونینظارتی پاکتپزشکی جز همکارانرکشور همه تالشهای و زحمات نتیجه در مهم امر این که است دستگاهها ین

است.شدهمحقق

مجموعه به قضائیه قوه رئیس ویژه توجه به همچنین قانونیوی گفت:پزشکی و کرد قانونیاشاره تپزشکی مورد قوهأهمواره محترم رئیس توجه و کید

است.بودهقضائیه

سازمان قضائیه، قوه رئیس دیدگاه به توجه با مسجدی گفته قانونیبه بسیاپزشکی در آن کارشناسی نظر اظهار که است رسیده جایگاهی به ازرکشور ی

گشاست.رکاعدالتتأمینومردمحقوقاحقاقبرایپروندهها

نامگذا به توجه با گفت: و کرد عنوان قضائیه قوه راهبرد دیگر را تولید موانع رفع برای تالش درروی میتواند قضا دستگاه تولید، جهش عنوان با امسال ی

کند.مرتفعرامسیرایندرموجودموانعبرخیوداشتهیرمؤثعملکردنیزمسیراین

سازمان قانونیرئیس دیگپزشکی بخش در مطرکشور سواالت برخی به پاسخ در و خود سخنان از شأنری رعایت برای تالش به همکاران، سوی از شده ح

سازمان موجود مشکالت به توجه با افزود: و کرد اشاره … و موجود قانونی موانع رغم علی قراردادی همکاران وضعیت تبدیل برای تالش همکاران، منزلت و

کنیم.استفادهسازمانوهمکارانمشکالتکاهشیاورفعجهتقانونیامکانهرازتامیکنیمتالش

۱۴

۱۳۹۹/۰۴/۱۰ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/HHHFO3OI


ب خواستار مسجدی دررگزارهمچنین مستمر صورت به جلساتی چنین قانونیی وپزشکی انتقال نیز و آنها کردن برطرف مشکالت، بیان برای فرصتی تا شد

شود.فراهمتجربیاتتبادل

ویدئ دیدار این در است همکارانوگفتنی قانونیکنفرانسی مطپزشکی را خود سواالت و پیشنهادات مشکالت، معاونینراستانها سوی از الزم پاسخهای و ح

شد.ارائهآنانبهسازمانرئیسشخصنیزوجلسهدرحاضرمدیرانو

سالمت/یرگزارخبداغ،خبرنیوز،فراسوفردا،شهریرخبپایگاهحمایت/روزنامهآنا/ایلنا،پانا،ایرنا،تسنیم،میزان،شبستان،سیما،وصدایرگزارخبدیگر:منابع
رویکردنامههفتهمجله

)۰۸:۵۷-۹۹/۰۴/۰۹(امسالنخستماههدودرتصادفاتتلفاتدرصدی۲۳.۴کاهشکرد؛اعالمکشورقانونیپزشکیسازمان

دادند.دستازراخودجانرانندگیحوادثدرنفر۹۷۳وهزاریرجاسالنخستماههدودرکرد:اعالمکشورکلقانونیپزشکیسازمان

خب گزارش سازمانرگزاربه الملل بین امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به مهر قانونیی نخستپزشکی ماهه دو در رانندگی حوادث تلفات کل از کشور،

بودند.نزنفر۳۳۷ومردنفر۶۳۶ویکهزاریرجاسال

با تهران استانهای مدت این با۱۶۳در فارس با۱۴۹، کرمان بیشت۱۴۸و بختیارفوتی و چهارمحال استانهای و بارین کدام هر ایالم و و۱۹ی کهگیلویه ،

داشتهاند.راتصادفاتتلفاتآمارینرکمت۲۴بااردبیلو۲۱بابویراحمد

و یکهزار تصادفات تلفات کل از مدت این در شه۲۷۴همچنین برون جادههای در شه۵۶۸ی،رنفر درون مسیرهای در و۱۱۸ی،رنفر روستایی جادههای در نفر

دادهاند.دستازراخودجانمسیرهاسایردرنفر۱۳

مصدومانمراجعهموردهزار۳۵ازبیش

امسال نخست ماهه دو و۳۵در مراکز۸۶۹هزار به نیز رانندگی حوادث قانونیمصدوم تعدادپزشکی این از که کردند و۲۷مراجعه هشت۲۹۱هزار و مرد نفر

بودند.نزنفر۵۷۸وهزار

است.بودهمواجهدرصدی۳۸.۶کاهشباقبلسالمشابهمدتبهنسبتمدتایندرنیزرانندگیحوادثمصدومانمراجعاتآمار

ماهاردیبهشتدرتلفاتکاهش

است.داشتهقبلسالمشابهمدتبهنسبتدرصدی۱۴.۴کاهشمتوفی،۱۴۱ویکهزارباامسالاردیبهشتدررانندگیحوادثتلفاتآمار

شدیاندازاهرکشوردرقانونیشکیپزکزمر۴۰وپروژه۲۳مهر:|خبرخبرادامهادامه

۳۰
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۴
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ماه این و۲۲در مراکز۹۶۸هزار به نیز رانندگی حوادث قانونیمصدوم قبلپزشکی سال مشابه مدت به نسبت که کردند یافته۲۵.۳مراجعه کاهش درصد

است.

ی،رساالمردمخودرو،دنیاینو،صبحگر،رکاوکاریزد،آفتابق،رشهمدلی،روزنامهایسکانیوز/ایلنا،فارس،ایرنا،شبستان،سیما،وصداایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع
ایرانی-توسعهروزنو،یها،ریارشهناطقان،نیوز،سالمتخودرو،پرشیننیوز،افکاردانا،انتخاب،پارسینه،یرخبپایگاهروزان/ما،پیامسایه،ایرانی،توسعهفردا،نسل

جمارانآنالین،

)۱۰:۳۲-۹۹/۰۴/۰۹(داشتکاهشدرصد23جادهایتلفات

ماه اردیبهشت پایان تا فروردین ابتدای از کرد: اعالم قانونی پزشکی از1973سازمان قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این و دادند دست از را خود جان رانندگی حوادث در نفر
است.یافتهکاهشدرصد23.4بود،2575تلفاتآمارکه)1398(آن

خب گزارش سازمانرگزاربه از نقل به خبرآنالین قانونیی جاپزشکی سال نخست ماهه دو در رانندگی حوادث تلفات کل از و1636یرکشور، مرد نفر337نفر

بودند.نز

با تهران های استان مدت این با163در فارس با149، کرمان بیشت148و بختیارفوتی و چهارمحال های استان و بارین کدام هر ایالم و و19ی کهگیلویه ،

اند.داشتهراتصادفاتتلفاتآمارینرکمت24بااردبیلو21بابویراحمد

تصادفات تلفات کل از مدت این در شه1274همچنین برون های جاده در شه568ی،رنفر درون مسیرهای در و118ی،رنفر روستایی های جاده در نفر13نفر

اند.دادهدستازراخودجانمسیرهاسایردر

مصدومانمراجعهموردهزار35ازبیش

امسال نخست ماهه دو در قانونی، پزشکی از نقل به و خبرآنالین گزارش اساس و35بر مراکز869هزار به نیز رانندگی حوادث قانونیمصدوم مراجعهپزشکی

بودند.نزنفر8578ومردنفر291وهزار27تعداداینازکهکردند

است.بودهمواجهدرصدی38.6کاهشباقبلسالمشابهمدتبهنسبتمدتایندرنیزرانندگیحوادثمصدومانمراجعاتآمار

ماهاردیبهشتدرتلفاتکاهش

گزارش ادامه قانونیدر وپزشکی یکهزار با امسال اردیبهشت در رانندگی حوادث تلفات آمار است: کاهش141آمده مدت14.4متوفی، به نسبت درصدی

ماه این در و است داشته قبل سال و22مشابه مراکز968هزار به نیز رانندگی حوادث قانونیمصدوم سالپزشکی مشابه مدت به نسبت که کردند مراجعه

است.یافتهکاهشدرصد25.3قبل

235231

امسالنخستماههدودرتصادفاتتلفاتصدیدر۲۳.۴کاهشمهر:|خبرخبرادامهادامه
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ترقیراهروزنو،نیوز،تینتابناک،یرخبپایگاهابتکار/روزنامهدیگر:منابع

داشتکاهشصددر23جادهایتلفاتخبرآنالین:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۴/۱۰ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۶
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



)۰۳:۰۱-۹۹/۰۴/۱۰(برنجقرصباگرمکوردداررمازندرانوگیالنتهران،

۱۲

۱۳۹۹/۰۴/۱۰ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۷
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/JHFPTD0Q


)۰۴:۲۲-۹۹/۰۴/۱۰(استمردانبهمربوطشغلیحوادثدرصد95

/۹۹(استزنانازبیشمرداندر«خودکشی»ازناشیفوتیهایمیزانچراداد؛پاسخپانابهایراناجتماعیمددکارانانجمنرئیس
۰۴/۱۰-۰۴:۴۹(

مردان در آمار فوتیها، در اما است مردان از بیشتر زنان آمار خودکشی، به اقدام در میگوید مردان و زنان در خودکشی آمار درباره ایران اجتماعی مددکاران انجمن رئیس - (پانا) تهران
تاثیرعوامل وقتی اما میروند خودکشی سمت به دیرتر مردان معمول طور به است. متفاوت کنند انتخاب را مسیر این مردان میشود باعث که عواملی چون است، زنان از یادزبیش

بود.خواهدبیشترهمفوتیهااست

۲

۱۳۹۹/۰۴/۱۰ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۸
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تازهت اساس آماربر سازمانرین که قانونیی گذشتهپزشکی سال در است، کرده رقم143هزار5اعالم این و دادهاند دست از را خود جان خودکشی اثر بر نفر

سال با مقایسه و97،8در هزار است. داشته رشد مابقی517دهمدرصد و زنان به مربوط خودکشیها این از و(مورد هزار مردان626سه به مربوط مورد (

بیشت و است کمتربوده و کرمانشاه و ایالم احمد، بویر و کهگیلویه استانهای به مربوط خودکشی آمار سیستانرین و جنوبی رضوی، خراسان به مربوط ین

آم و اروپایی کشورهای سایر با مقایسه در ایران در خودکشی سطح چند هر است. بوده بلوچستان مسئوالن،رو گفته به بنا اما است پایین بسیار یکایی

گفت در ایران اجتماعی مددکاران انجمن رئیس چلک، موسوی سیدحسن دکتر است. گذاشته افزایش روبه اخیر سالهای در ایران در خودکشی باومیزان گو

آما به اشاره با سازمانرپانا رئیس سوی از اخیرا که قانونیی «آماپزشکی کرد: اظهار است، داده ارائه ایران در خودکشی میزان درباره سویرکشور از که ی

قانونیسازمان مطپزشکی خودکشی زمینه بهردر که است مواردی میشود، قانونیح شدهپزشکی ارجاع سازمان این به آنچه استناد به و میشود ارجاع

که خودکشیهایی منتهی است خودکشی آن مصادیق از یکی که خشونت جمله از میشود مشخص شاخصها برخی در کشور قانونیوضع اعالمپزشکی

نیست.»خودکشیبهاقداممواردهمهشاملواستشدهفوتبهمنجرکهاستمواردیمیکند

دیگ «سازمانهای افزود: ایران اجتماعی مددکاران انجمن خودکشیررئیس به اقدام که افرادی است ممکن و میدهند خدمات زمینه این در که هستند هم ی

نیست.»واقعیآمارهایخودکشی،زمینهدرآمارهاازکدامهیچبنابرایننکنند.مراجعهاستممکنهمعدهایوکنندمراجعهآنهابهکردهاند

خشنت روش میکند انتخاب که روشی باشد قویتر کند خودکشی به اقدام بخواهد که فردی برای عوامل چه آمارهر در است طبیعی و بود خواهد همری ی

استدادهاختصاصخودبهخودکشیروشدررافراوانیینرباالت)زحلقآوی(ومیدهدنشانرامسالههمینکرد،اعالمقانونیپزشکیسازمانکه

«آما داد: ادامه سازمانروی رئیس مسجدی، دکتر اخیرا که قانونیی سالپزشکی آمارهای اگرچه میدهد نشان کرد ارائه خودکشی زمینه به98در نسبت

سال97سال در آمار این اما است کرده رشد درصد دهم به97هشت بوده11یبارتق96نسبت کاهشی آمار تغییرات درصد که است درست است. بوده درصد

دارد.»رشددرصدیکحدودشدهارائهکهیرآمااستنادبهخودکشیفراوانیامااست

استگذاررتاثیخودکشیدرعواملیچه

تص اجتماعی آسیبهای حوزه پژوهشگر بینراین رسمی آمارهای در جمعیت ازای به خودکشی روند مجموع «در کرد: در7تا6یح نوسان100نفر در نفر هزار

به آنها از برخی است ممکن چون قانونیاست ازایپزشکی به شاخص که حالی عین در میدهد نشان رسمی آمارهای اما نشود ثبت آمار و نکنند مراجعه

تغییرات ولی است رشد حال در همینزجمعیت میشود، فوت به منجر که خودکشیهایی همه واقعا آیا که میرسد ذهن به سوال این البته نیست. یاد

وجود کشور در که است پدیدهای خودکشی حال هر به اما کرد صحبت زمینه این در قدرت با نمیتوان است، سخت آمار به دسترسی چون میکنم فکر است؟

دارد.»

از بخشی است. معیشتی خودکشیهای که برمیگردد اقتصاد به آن از «بخشی گفت: دارد، متعددی دالیل خودکشی اینکه بر تاکید با ادامه در چلک موسوی

و مخدر مواد روانی، اختالالت به مربوط بخشی است. آموزشی و عشقی شکست به مربوط بخشی است. اقتصادی مشاغل در شکست به مربوط خودکشیها

تاثی خودکشی در عوامل از مجموعهای که است این واقعیت است. سیاستگذارروانگردانها حتی است، باشد.رگذار خودکشی برای عاملی میتواند غلط ی

داد.»قرارنظرمدموضوعایندررافردیگیهایژویوخانوادگیشرایطمحیطی،گیهایژوییها،رسیاستگذابایدبنابراین

بیشت گرایش دارند، افسردگی که افرادی معمول طور «به داد: ادامه اجتماعی آسیبهای پژوهشگر موضوعاتیراین نیز خانواده در دارند. خودکشی سمت به ی

اجبا ازدواجهای حد، از بیش خشونتهای زناشویی، فرا روابط جمله کنتراز مهارت فقدان نیز فردی حوزه در باشد. خودکشی عوامل جزو میتواند خشمری ل

است.»گذاررتاثیخودکشیامردراجتماعیوخانوادگیفردی،عواملازمجموعهایبنابراینباشد.عواملجزومیتوانددیگرموضوعاتویرتابآومهارتو

خشنت روش میکند انتخاب که روشی باشد قویتر کند خودکشی به اقدام بخواهد که فردی برای عوامل چه «هر کرد: اضافه چلک بودرموسوی خواهد ی

آما در است طبیعی سازمانرو که هم قانونیی وپزشکی میدهد نشان را مساله همین کرد، باالتزحلقآوی(اعالم خودر) به خودکشی روش در را فراوانی ین

استزنانازبیشدانمردرکشی»د«خوازناشیفوتیهایانمیزاچرپانا:|خبرخبرادامهادامه
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است.»دادهاختصاص

استبیشترمردان،درفوتیهاوبیشترزنان،درخودکشیبهاقدام

مددکا انجمن تصررئیس ایران اجتماعی بیشری مردان در آمار فوتیها در اما است مردان از بیشتر زنان آمار خودکشی، به اقدام در معمول طور «به کرد: یح

وقتی اما میروند خودکشی سمت به دیرتر مردان معمول طور به است. متفاوت کنند انتخاب را مسیر این مردان میشود باعث که عواملی چون است، زنان از

بود.»خواهدبیشترهمفوتیهااستیادزتاثیرعوامل

دیگ «نگرانی داد: ادامه داردروی وجود نگرانی این هم باال سنین در گرچه است. کشور فعال جمعیت سن در باال فروانی دارد، وجود خودکشی زمینه در که ی

این و نمیگیرد صورت تحصیلی و عشقی شکست واسطه به خودکشی دوم، سنی گروه در معمول طور به است. نشانه یک فعال، جمعیت سن در فراوانی اما

دارد.»بررسیبهنیازواستتاملقابلموضوع

را مسیر این مردان میشود باعث که عواملی چون است، زنان از بیش مردان در آمار فوتیها در اما است مردان از بیشتر زنان در آمار خودکشی به اقدام در

بودخواهدبیشترهمفوتیهااستیادزتاثیرعواملوقتیامامیروندخودکشیسمتبهدیرترمردانمعمولطوربهاست.متفاوتکنندانتخاب

است کننده نگران خیلی است، باال بویراحمد و کهکیلویه در آمار شد «گفته گفت: است، باال استانها برخی در خودکشی آمار اینکه بیان با چلک موسوی

خوزستان، لرستان، ایالم، کرمانشاه، استانهای مجموع در است. کرده حفظ مناطق سایر از بیش را خود قبلی شکل خانواده، ساختار هنوز منطقه این در چون

است.»استانهاسایرازباالترآمارهااساسبرآنهادرخودکشیروندهستنداستانهاییجزوبویراحمدوکهکیلویهوهمدان

یم.»رداتحصیلکردهمقاطعهمهدرراخودکشیآمار،«طبقگفت:نیزخودکشیدردانشگاهیتحصیالتمیزانبارهدروی

استزنانازبیشدانمردرکشی»د«خوازناشیفوتیهایانمیزاچرپانا:|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۶:۲۶-۹۹/۰۴/۰۹(رضویخراساندریرهمسرآزاآمارکاهش

است.داشتهکاهشاستاندریرهمسرآزاآمارامسالماهفروردینوگذشتهسالاسفندگفت:رضویخراسانقانونیپزشکیکلرمدی

های استان گروه گزارش جوانبه خبرنگاران آازباشگاه حجارمشهد، مدیزیا قانونیکلری آزاپزشکی همسر در گفت: رضوی رتبهرخراسان تهران از پس ی،

است.داشتهکاهشاستاندریرهمسرآزاآمارامسالماهفروردینوگذشتهسالاسفندیم؛ردارادوم

است.ماندهباقیمقدارهماندرنیزاکنونواسترقمییکهموارهونیستتوجهقابلیرکودکآزامیزانآمارافزود:او

قانونیکلرمدی بهپزشکی اینکه به اشاره با رضوی آزازخراسان کودک رضوی خراسان راریستی گذشته سال های و۲ی داد:۷۰۰هزار ادامه کرده، اعالم مورد

است.شدهمراجعهقانونیپزشکیبهخدماتگرفتنبرایکهاستمواردیبهمربوطماشدهارائهآمار

نیازحجا موارد همه کرد: بیان بهزی مراجعه به قانونیی مطپزشکی ادعایی آزاردهنده علیه گاهی بهرنبوده، آن بررسی برای و شده قانونیح مراجعهپزشکی

است.شدهمراجعهقانونیپزشکیبهکهاستمواردیبهمربوطاعالمیآماراینکهشده

)۰۶:۴۳-۹۹/۰۴/۰۹(باختندجانهمدانجادهایتصافاتدرنفر36خورد؛رقم99سالنخستماهه2در

مدی سالرایسنا/همدان نخست ماهه دو در جادهای تصادفات تلفات بیان به همدان استان قانونی پزشکی مدت99کل این در گفت: و جان36پرداخت جادهای تصادفات در نفر
بودهاند.مردنفر28ونزنفرهشتتعداداینازکهباختند

گفت در کمالی سالوارتین نخست دوماهه در اینکه بیان با ایسنا، با وز19نیز98گو آمار35ن افزود: دادند، دست از را خود جان جادهای تصادفات در مرد

است.داشتهدرصدی33.3کاهشگذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدر99سالدرمیروگرم

سال در داد: ادامه مجموع97وی از جادهای تصادفات تلفات متوفی434تعداد وزنفر111نفر گذشته323ن سال در و بوده مرد شامل433نفر نفر108نفر

دهد.مینشانرادرصدیدهمدوکاهشکهاندباختهجانمردنفر325ونز

بیشت سالرکمالی مهرماه در را ای جاده تصادفات از ناشی متوفیان کمت73با98ین و ماهرنفر بهمن در را آنها سال18با98ین شد: یادآور و دانست نفر

دادند.دستازراخودجاننفر433مجموعدرومورد25روستاییخاکی-هایجادهنفر،352یرشهبروننفر،56یرشهدرونتصادفاتدرگذشته

سال افزود: شه97وی درون تصادفات در شه61یرنیز برون روستایی304یرنفر، خاکی- های جاده موارد20نفر، سایر مجموع49نفر، در و نفر434نفر
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دادند.دستازراخودجان

قانونیکلرمدی مطپزشکی همدان شهراستان درون تصادفات متوفیان میزان مقایسهای آمار در کرد: سالرح برون97با98ی درصدی، هشت کاهش با

ایم.بودهروبرودرصدی25افزایشباروستاییخاکی-هایجادهودرصدی16افزایشیرشه

دیگ بخش در گذشتهروی سال در شد: یادآور و کرد اشاره جادهای تصادفات مصدومان آمار بیان به از7389ی که شدند مصدوم ای جاده تصادفات در نفر

بودند.مردنفر5073ونزنفر2316تعداداین

بیشت شهرکمالی به مربوط را ای جاده تصادفات مصدومان بارین گذشته کمت989یورماه و بارنفر اسفندماه در را تعداد تعداد287ین افزود: و کرد عنوان نفر

بودیم.شاهدرادرصدی8.4کاهش،98سالباایمقایسهآماردرواستمردنفر5599ونزنفر2473شاملکهبودهنفر97،8072سالمصدومان

پیامانتهای

)۰۷:۵۶-۹۹/۰۴/۰۹(همداناستانقانونیپزشکیدرگذشتهسالرانندگیتلفاتکاهش

داد.خبراستاناینگذشتهسالدررانندگیتلفاتدرصدیدهم۲کاهشازهمداناستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی کمالی قانونیکلرآرتین خبرنگارپزشکی با گو و گفت در همدان هایاستان استان جوانگروه خبرنگاران سالهمدان؛ازباشگاه فوتیهای به اشاره با

سال۹۸ فوتیهای افزود:تعداد اند، داده دست از را خود جان رانندگی حوادث اثر بر تعداد۹۸،۴۳۳که این از که و۱۰۸نفربود خانمها به مربوط نفر۳۲۵نفر

ایم.داشتهکاهشدرصددهم۹۷،۲سالمشابهبهنسبتکهاست؛بودهآقا

بیشت داشت: اظهار تعدادراو با ماه مهر به مربوط گذشته سال در تصادفی فوتیهای میزان کمت۷۳ین و تعدادرمورد به ماه بهمن در میزان به۱۸ین مورد

است.رسیدهثبت

سال در اینکه بیان با تعداد۴۳۴هم۹۷کمالی این از داد: ادامه ایم داشته رانندگی حوادث اثر بر فوتی و۱۱مورد خانمها به مربوط به۳۲۳نفر مربوط مورد

است.رسیدهثبتبهخانمها

قانونیکلرمدی مپزشکی به شهراستان برون جاده در شهرگها ودرون افزود:سالری و کرد اشاره تعداد۹۸ی شه۵۶، درون حوزه در در۳۵۲ی،رنفر مورد

اند.دادهازدستراخودجانروستاییخاکیحوزهدرهمنفر۲۵تعدادویرشهبرونحوزه

شه برون و درون فوتیهای اشاره با سالرکمالی تعداد۹۷ی کرد: عنوان و کرد اشاره شه۶۱نیز درون حوزه در شه۳۰۴ی،رمورد برون ورمورد در۲۰ی مورد

سال مشابه به نسبت میزان این که اند داده دست از را خود جان وروستایی خاکی شه۹۸حوزه درون حوزه شه۸یردر برون حوزه در و کاهش ۱۶یردرصد

ایم.داشتهافزایشدرصد۲۵روستاییوخاکیحوزهدروافزایشدرصد

باختندجانهمدانجادهایتصافاتدرنفر36ایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۸:۴۶-۹۹/۰۴/۰۹(همدانیساله43گررکابرگرمآوار

داد.خبرآواریزشراثربرهمدانشهرروستاهایازیکیدرساله43گررکاگرمازهمداناستانقانونیپزشکیکلرمدیهمدانایسنا/

گفت در کمالی ارتین -یکشنبهودکتر گذشته روز داد: توضیح ایسنا، با کا8گو یک ابرو روستای در تخ43گررتیرماه- مشغول بودهرساله قدیمی دیوار یک یب

بازد.میجاندمدروشودمیآوارسرشبروکردهیزشردیوارکه

مط سالروی ابتدای ماهه دو در کرد: کاهش98ح از نشان این که اند داده دست از را خود جان کار حادثه اثر بر مرد یک امسال مشابه مدت در و مرد چهار

دارد.کارحوادثازناشیمتوفیاندرصدی75

سال در اینکه بیان با مجموع97کمالی سال38در در کار حادثه متوفیان افزود: باختند، جان کار از ناشی حوادث اثر بر مقایسه98،36مرد در که بوده مرد

است.داشتهدرصدی5.2کاهش،97سالمشابهمدتبا

گ ادامه در سالزیروی نخست ماهه دو در کرد: اظهار و زد کار حادثه مصدومان آمار به سال99،62ی مشابه مدت در و سه98مرد وز، مجموع69ن در مرد

دارد.مصدومیتدرصدی13.8کاهشازنشانآمارکهاندشدهمصدومیتدچارکارازناشیحوادثاثربرنفر72

قانونیکلرمدی سالپزشکی اینکه بیان با همدان وز97،10استان مجموع425ن در مصدومان435مرد تعداد داد: ادامه شدند، مصدوم کار حادثه در نفر

سال کار از ناشی وز98،17حوادث مجموع483ن در آن،500مرد گذشته سال مشابه مدت با مقایسه در که است دهد.14.9نفر می نشان را افزایش درصد

تش منظر دو از را کار حوادث بیماروی علت به سانحه بروز از پیش افراد از برخی گفت: و کرد کارریح سانحه دچار سپس باخته جان قلبی سکته جمله از ی

میشود.مشخصورصدموضوعاینپزشکیمعایناتدرکهمیشوند

اکسی کمبود و سوختگی سخت، جسم اصابت بلندی، از سقوط مهمتژکمالی از را نکاترن رعایت با شد: یادآور و کرد عنوان کار حوادث از ناشی فوت عوامل ین

داد.کاهشتوجهیقابلحدتاراحوادثاینمیتوانایمنی

پیامانتهای

جمارانیرخبپایگاهشهروند/روزنامهدیگر:منابع

همداناستانقانونیشکیپزدرگذشتهسالگیداننرتلفاتکاهشان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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)۰۹:۵۱-۹۹/۰۴/۰۹(همدان)(آواریزشراثرگربررکایکگرم

سال ابتدای ماهه دو در گفت: کمالی ارتین کاهش98دکتر از نشان این که اند داده دست از را خود جان کار حادثه اثر بر مرد یک امسال مشابه مدت در و مرد درصدی75چهار
دارد.کارحوادثازناشیمتوفیان

داد.خبرآواریزشراثربرهمدانشهرروستاهایازیکیدرساله43گررکاگرمازهمداناستانقانونیپزشکیکلرمدی

-یکشنبه گذشته روز داد: توضیح کمالی دکتر ایسنا، گزارش کا8به یک ابرو روستای در تخ43گررتیرماه- مشغول دیواررساله که بوده قدیمی دیوار یک یب

میبازد.جاندمدرومیشودآوارسرشبروکردهیزشر

مط سالروی ابتدای ماهه دو در کرد: کاهش98ح از نشان این که اند داده دست از را خود جان کار حادثه اثر بر مرد یک امسال مشابه مدت در و مرد چهار

دارد.کارحوادثازناشیمتوفیاندرصدی75

سال در اینکه بیان با مجموع97کمالی سال38در در کار حادثه متوفیان افزود: باختند، جان کار از ناشی حوادث اثر بر مقایسه98،36مرد در که بوده مرد

است.داشتهدرصدی5.2کاهش،97سالمشابهمدتبا

گ ادامه در سالزیروی نخست ماهه دو در کرد: اظهار و زد کار حادثه مصدومان آمار به سال99،62ی مشابه مدت در و سه98مرد وز، مجموع69ن در مرد

دارد.مصدومیتدرصدی13.8کاهشازنشانآمارکهاندشدهمصدومیتدچارکارازناشیحوادثاثربرنفر72

قانونیکلرمدی سالپزشکی اینکه بیان با همدان وز97،10استان مجموع425ن در مصدومان435مرد تعداد داد: ادامه شدند، مصدوم کار حادثه در نفر

میدهد.نشانراافزایشدرصد14.9آن،گذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدرکهاستنفر500مجموعدرمرد483ونز98،17سالکارازناشیحوادث

تش منظر دو از را کار حوادث بیماروی علت به سانحه بروز از پیش افراد از برخی گفت: و کرد کارریح سانحه دچار سپس باخته جان قلبی سکته جمله از ی

میشود.مشخصورصدموضوعاینپزشکیمعایناتدرکهمیشوند

اکسی کمبود و سوختگی سخت، جسم اصابت بلندی، از سقوط مهمتژکمالی از را نکاترن رعایت با شد: یادآور و کرد عنوان کار حوادث از ناشی فوت عوامل ین

داد.کاهشتوجهیقابلحدتاراحوادثاینمیتوانایمنی

شهروندروزنامهدیگر:منابع

همدانیلهسا43گرکاربرگمرآوارایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۸:۴۶-۹۹/۰۴/۰۹(اصفهاندرشدگیقرغآماردرصدی80رشدکرد:اعالماصفهاناستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی گذشتهرایسنا/اصفهان سال در اینکه بیان با اصفهان استان قانونی پزشکی غ93کل سالرقربانی به نسبت تعداد این متاسفانه گفت: داشتیم، اصفهان استان در شدگی رشد97ق
داشت.درصدی80

امروز صبح که خبرنگاران با نشستی در پور سلیمان ما9دوشنبه-(علی بهتیر سازمانر) کرد: اظهار شد، قانونیگزار برایپزشکی کارشناسی بازوی یک کشور

نزدیک چراکه کند، می کمک ها پرونده به علمی رسیدگی جهت در که است قضایی مط35تا30دستگاه قضایی دستگاه در که هایی پرونده میردرصد ح

شود.میفرستادهقانونیپزشکیبهپیراپزشکیوپزشکیابعاددرخصوصاعالمنظرودقیقهایبررسیویابیزاربرایشود

در واکاوی از بعد ها پرونده این برای اینکه به اشاره با قانونیوی ارپزشکی گفت:زو شود، می صادر کارشناسی نظر مختلف، تخصصی های حوزه در یابی

از نظرات95بیش قانونیدرصد درپزشکی و است قضایی مراجع وثوق ار5مورد برای پرونده نیز مانده باقی بهزدرصد مجدد قانونییابی فرستادهپزشکی

شود.می

مدی ایسنا، گزارش قانونیکلربه حدودپزشکی اینکه بیان با اصفهان دادگست35تا30استان در که هایی پرونده مطردرصد وابستهری صادره رأی شود می ح

در کارشناسی نظر اعالم قانونیبه کلپزشکی اداره در افزود: قانونیاست، ادا4استانپزشکی از غیر به تخصصی معایناترواحد واحد، اولین که دارد وجود ی

است.بالینییاپاییرس

به نزدیک یعنی مراجعات عمده قسمت اینکه اعالم با س75وی معاینات حوزه به مربوط استان سراسر در مراجعان گذشتهردرصد سال افزود: است، پایی

بود.97سالمیزانمعادلکهشدبررسیبخشایندرپروندههزار130بهنزدیک

س بخش به مراجعان تعداد نظر از اینکه به اشاره با پور متناسبرسلیمان که دارد قرار کشور در سوم رتبه در رضوی خراسان و تهران از بعد اصفهان پایی،

تص است، استان جمعیت بیشتربا کرد: کهریح بود نزاع های آسیب خاطر به مراجعات تغییر41ین قبل سال به نسبت و داشتیم زمینه این در پرونده هزار

است.نداشتهیرچشمگی

ترافیکیحوادثازناشیمصدومانپروندههزار27تشکیل

تشکیل از همچنین کاهش27وی که داد خبر ترافیکی حوادث از ناشی مصدومان حوزه در پرونده سال2.5هزار به نسبت خاطرنشان97درصدی است، داشته

دهد.مینشانکاهشدرصد4.5کهدادیمتشکیلاستاندرپرونده650وهزار2کارحوادثازناشیمصدومانحوزهدرکرد:

درمانیسقطهایپروندهدرصدی3کاهش

کل قانونیمدیر درمانیپزشکی سقط های پرونده تعداد اینکه بیان با برای777استان که است برای592پرونده کرد: خاطرنشان شد، صادر مجوز 124مورد

مدا باردارمورد سن یا و کاهشرک با اما نبود. پذیر امکان سقط مجوز صدور که بود ای گونه به مواجه3ی گذشته سال در درمانی، سقط های پرونده درصدی

بودیم.

داشت.97سالبهنسبترشددرصد12کهگرفتقراربررسیموردروانپزشکیبخشدرپرونده400وهزار6گذشتهسالکرد:اظهاروی

اجساد معاینات واحد های فعالیت درخصوص پور قانونیسلیمان اهمیتپزشکی شود می ارجاع که هایی پرونده نظر از اگرچه واحد این گفت: استان،

دهد.میتشکیلراقانونیپزشکیهایپروندهدرصد4تا3امادارد،خاصی

معاینه به اشاره با و3وی رشد600هزار با سال7جسد به نسبت و97درصدی هزار یک کرد: اظهار سال130، به نسبت که بود تصادفات از ناشی فوت مورد

است.افتادهاتفاقیرشهبرونمعابردرمورد681ویرشهدرونمعابردرتصادفاتاینازمورد357همچنیناست،داشتهکاهشدرصد6قبل

مخدرموادمصرفسوءاثربرشهروندانازنفر300فوت
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قانونیکلرمدی ازپزشکی بیش گذشته سال در اینکه بیان با رشد300استان که کردند فوت مخدر مواد سوءمصرف دلیل به شهروندان از درصدی10نفر

است.داشتهکاهشدرصد10آنازقبلسالبهنسبتکهداشتقربانی82گذشتهسالدرکارحوادثازناشیحوادثکرد:اضافهداشت،

منواکسیدکربن با مسمومیت گذشته سال اینکه اعالم با رشد62وی که گرفت استان در افزود:30قربانی داشت، قبل سال به نسبت غ93درصدی قرقربانی

داشت.درصدی80رشد97سالبهنسبتکهداشتیم98سالدرشدگی

اصفهاناستاندرسوختگیدرصدی40رشد

است.داشته97سالبهنسبتدرصدی40رشدسوختگیمیزاناینکرد:خاطرنشانواشاره98سالدراستاندرسوختگیمورد231بهپورسلیمان

یادآو با ادامه در مناروی یا و درمانی مراکز در پزشکان توسط طبیعی فوت دفن جواز این از پیش تا اینکه مالحظاتزی دلیل به داد: توضیح شد، می صادر ل

در دادپزشک واحد یکسان، های رویه ایجاد و فوت علت دقیق علت تعیین جمله از قانونیمختلف وپزشکی هزار یک از بیش گذشته سال که شد تشکیل

کرد.صادربودندشدهفوتطبیعیدالیلبهکهکسانیبرایدفنجوازمورد360

قانونیکلرمدی هایپزشکی کمیسیون فعالیت به همچنین قانونیاستان اهمیتپزشکی واجد که هایی پرونده در ها کمیسیون این گفت: و کرد اشاره استان

نظ پرونده به رسیدگی مراحل در یا و است اهمیترویژه نشده، قانع قضایی مرجع یا و افتاده اتفاق اعتراضی و شده تنظیم ای برخیزیه همچنین دارند، یادی

گیرند.قراربررسیموردهاکمیسیوندربایدابتداازپزشکی،قصورهایپروندهمانندهاپرونده

و هزار یک از بیش گذشته سال اینکه اعالم با پزشکی600وی های کمیسیون در هاپزشکیقانونیپرونده پرونده این تعداد گفت: گرفت، قرار بررسی 30مورد

است.داشتهافزایش97سالبهنسبتدرصد35تا

گذشتهسالدرپزشکیقصورگرونده357بررسی

بررسی از پور در357سلیمان پزشکی قصور قانونیپرونده سالپزشکی در بیشت98استان افزود: و داد تخصصرخبر رشته در بررسی مورد های پرونده ین

یکس که درحالی است، بوده ارتوپد بعد و عمومی پزشکان بعد و زایمان و بیشترزنان که شده احراز قصور ها پرونده دندانپزشکیری و عمومی پزشک مورد ین

است.بوده

از بیش به رسیدگی به اخیر490وی های سال در کرد: اضافه و اشاره گذشته سال در روانپزشکی موضوعات با و7پرونده گی400هزار ازرنمونه ژنتیک ی

و آمد عمل به خشن جرایم شد،4زندانیان استخراج پروفایل هم900هزار امسال و شد اضافه ژنتیک آزمایشگاه از هم گی7پروفایل نمونه ازرهزار ژنتیکی ی

است.کاردستوردرزندانیان

کنت اسناد تنظیم پور آورسلیمان جمع کیفیت، تضمین و کیفی کنترل و بازرسی نرمافزار، یک قالب در سازمانی های دستورالعمل کلیه آموزشری ای، دوره ل

ادا حوزه در گرفته صورت اقدامات از را روز استانداردهای استقرار برای الزم اقدامات مداوم، بازخورد هایرو ساختمان برخی افزود: و برشمرد پزشکیی

باالیرکاربقانونی عمر با مسکونی بازسا30ی را ها ساختمان این که داشتند نوسازسال و طوزی به کردیم، کهری کل1250ی اداره های ساختمان از مربع متر

شد.یزسابهینهیرادافضاهایازمربعمتر1300ویزبازساکامل

قانونیکلرمدی اینکهپزشکی اعالم با اصفهان دا9استان احداث دست در استان در ازرپروژه بیش گفت: پروژه18یم، در تاکنون تومان پزشکیمیلیارد

است.اتمامبهرویبارتقواحداثدرحالهاآزمایشگاهویحرتشواحدنخستفازدرکهایمکردهینهزهاست،احداثحالدرگورتدرکهاصفهانقانونی

امیدوا ابراز با ساختمانروی نخست فاز امسال الزم اعتبارات تخصیص با اینکه از قانونیی برداپزشکی بهره آماده اصفهان بارشهرستان کرد: تاکید شود، ی

اندا بسیازراه مجموعه این آزمایشگاهری برای خوبی تخصصی های دستگاه تجهیزات حوزه در همچنین شود، برطرف مجاوران و مراجعان ما، مشکالت از ی

یم.ردافعالقانونیپزشکیکزرمشهرستانیمراکزتمامدروشدهتهیهها

استسازمانیچارتسومیکقانونیپزشکینیروهایتعداد

اصفهاندرگیدشقغرآمارصدیدر80شدرد:کراعالماصفهاناستانقانونیشکیپزکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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کل اداره انسانی نیروی وضعیت درخصوص ایسنا، سوال به پاسخ در پور قانونیسلیمان تقپزشکی انسانی نیروی حوزه در گفت: نیز شراستان به نسبت حریبا

شوند.میاضافههمامسالوجذبگذشتهسالدرخوبیتعدادخوشبختانهاماداشتیم،اختیاردررانیروینرکمتشهرستانیمراکزومحولهوظایف

کل اداره سازمانی چارت اینکه بیان با قانونیوی االن377استانپزشکی که است دا118نفر اختیار در سازمانی پست پرسنل کمتررنیرو تعداد این گفت: یم،

شود.میانجاممعاضدتیپزشکانتوسطهمبخشیوقراردادیهمکارانتوسطکارهاعمدهقسمتامااست،سازمانیچارتسومیکاز

قانونیکلرمدی محرمانهپزشکی خودکشی آمار گفت: استان، در الکل با مسمومیت و خودکشی آمار درخصوص ایسنا، سوال دیگر به پاسخ در اصفهان استان

نسبت محسوسی تغییر ولی نیست، اعالم قابل هم الکل با مسمومیت آمار همچنین است، نداشته واضحی تغییر قبل به نسبت عمومی صورت به ولی است،

است.نداشتهقبلبه

پیامانتهای

)۰۹:۴۸-۹۹/۰۴/۰۹(شدیحرتشجسد3600اصفهان/دردرمانیسقطمورد592مجوزصدورسلیمانیپور:

گذشتهرمدی سال در گفت: اصفهان استان قانونی پزشکی کارشناسی777کل از بعد که شد ارجاع درمانی سقط در592پرونده و شد صادر درمانی سقط مجوز سن124مورد هم مورد
نبود.امکانپذیرباردارمادربرایدرمانیسقطمجوزصدوردستورکهبودگونهایبهیرباردا

خب نشست در تیرماه نهم دوشنبه امروز صبح سلیمانیپور علی ، ایمنا خبرنگار گزارش ازربه بیش کرد: اظهار خبرنگاران جمع در کل اداره این از95ی درصد

در که کارشناسی قانونیاظهارنظرهای درپزشکی و است قضائی مراجع وثوق مورد است ارائه حال در دادگست35تا30استان پروندههای اعالمردرصد ی

است.قانونیپزشکیکارشناسینظراعالمبهمنوطصادرهرأی

مجموعه اینکه به اشاره با قانونیوی سپزشکی بالینی معاینات حوزه اول بخش افزود: است، تخصصی واحد چهار حجمردارای عمده که است پایی

است.بخشاینبهمربوطاستانسراسردردستگاهاینمراجعاتدرصد75حدودکهمیدهدتشکیلبخشاینرااستانقانونیپزشکیمراجعات

قانونیکلرمدی بهپزشکی نزدیک اصفهان استان در گذشته سال اینکه بیان س130با و بالینی معاینات بخش در پرونده تصرهزار شد، بررسی کرد:رپایی یح

سال در با بخش این سال98مراجعات س97با مراجعات به پاسخ بخش در اصفهان استان و نداشته چندانی خراسانرتفاوت و تهران استانهای از بعد پایی

دارد.کشوردرراپاییرسمراجعاتسومرتبهرضوی

بیشت به اینکه بر تاکید با سروی مراجعات حجم بهرین قانونیپایی سالپزشکی گفت: است، نزاع بحث س98در مراجعات سوم معادلریک هزار41پایی

است.بودهنزاعموضوعدرمیشودشاملراپاییرسپروندههایدرصد30کهپرونده

گذشته سال کرد: اظهار اصفهان، استان در ترافیکی حوادث از فوت آمار خصوص در در27سلیمانیپور پرونده قانونیهزار حوادثپزشکی موضوع در استان

بودیم.روبهرو97سالبهنسبتترافیکیمصدومیندرصدی2.5کاهشباکهشدتشکیلترافیکی

اصفهاندرگیدشقغرآمارصدیدر80شدرد:کراعالماصفهاناستانقانونیشکیپزکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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سال در افزود: کار، حوادث مصدومین خصوص در و98وی هزار دو سال560حدود به نسبت که شد تشکیل استان سطح در کار97پرونده حوادث حوزه در

بودیم.روروبهدرصدی4.5کاهشبا

قانونیکلرمدی تشکیلپزشکی به اشاره با اصفهان کارشناسی777استان از بعد گفت: استان، سطح در درمانی سقط موضوع در سقط592پرونده مجوز مورد

در و شد صادر باردا124درمانی سن هم آماررمورد درمانی سقط در که نبود امکانپذیر باردار مادر برای درمانی سقط مجوز صدور دستور که بود گونهای به ی

است.بودهروبهرودرصدیسهکاهشبا97سالبهنسبت98سال

و جنایی سقط یا جنین سقط کرد: اظهار جنین، سقط و درمانی سقط تفاوت خصوص در ارزوی بدون وزیرزمینی میافتد اتفاق مادر و جنین وضعیت یابی

دارد.یردیگاستفادهموارددرمانیسقطامانیستیربارداادامهبهمتمایلمادرکهاستناخواستهیهایرباردااتمامدلیلبهبیشتر

قانونیکلرمدی تصپزشکی اصفهان بارداراستان سن یا باشد ماه چهار از کمتر جنین سن که میشود صادر مواردی در درمانی سقط مجوز کرد: مادرریح ی

از مجوز18.5کمتر این همچنین باشد ذهنی ماندگی عقب یا خلقت در واضح نقص دارای جنین که است زمانهایی برای درمانی سقط همچنین باشد هفته

میشود.صادرهمداردجانیخطراوبراییربارداوداردمشخصییربیمامادرامااستسالمجنینکهزمانیهاییدر

و هزار شش بخش این در کرد: خاطرنشان روانپزشکی بخش پروندههای خصوص در وضعیت400وی بررسی و استعالمات که است شده تشکیل پرونده

است.بودهمواجه97سالبهنسبتدرصدی12رشدیبابخشاینواستبودهپروندهصاحبروانیوروحی

دلیل به میشود ارجاع اجساد معاینات بخش به که پروندههایی گفت: اجساد، معاینات بخش به پروندهها درصد چهار تا سه ارتباط به اشاره با سلیمانیپور

بسیا اهمیت از قضائی مراجع سواالت به پاسخگویی سالرلزوم در که است برخوردار و98ی هزار سه هزار600حدود یک که شد انجام جسد معاینه مورد

تش132و به مربوط آنها تعدادرمورد این از که است بوده ترافیکی حوادث و تصادفات از ناشی متوفی شه357یح درون حوادث در ورمورد در651ی مورد

است.بودهروبهرودرصدیششکاهشبابخشاینکهدادهانددستازراخودجانیرشهبرونجادهایحوادث

سال در کرد: اظهار اصفهان استان در مخدر مواد مصرف سو فوتیهای آمار خصوص در از98وی فوت300بیش موادمخدر مصرف سو دلیل به استان در نفر

سال به نسبت که سال10رشدی97شدند در کار از ناشی حوادث بخش در همچنین است داشته کا82حدود98درصدی بین از دررقربانی شاغالن و گران

است.بودهمواجهدرصدی10کاهشبا97سالبامقایسهدرهمحوادثاینکهداشتیمصنعت

قانونیکلرمدی مونرتصپزشکی گاز با مسمومیت در کرد: آمارویح با دستگاهها رسانیهای اطالع علیرغم کربن رشد62کسید با مواجه30قربانی درصدی

داشتهایم.رااستاندرقشدگیرغدرصدی80افزایش98سالدرقربانی93داشتنباشدگیقرغقربانیانبحثدرهمچنینبودیم

گفت: سوختگی از فوت آمار خصوص در سال231وی به نسبت و بوده زمینه این در رشد97قربانی گذشته سال تجربه40در را سوختگی از فوت آمار درصدی

کردیم.

قانونیکلرمدی انداپزشکی راه خصوص قبزدر کرد: اظهار پزشک، داد بخش بیمای دلیل به که افرادی دفن جواز توسطراًل میکردند فوت طبیعی یهای

راهاندا با فوت علت دقیق تعیین ضرورت دلیل به که میشد صادر متفرقه فوتزپزشکان این مورد در قضائی مراجع به پاسخگویی امکان پزشک داد واحد ی

شد.صادربودنشدهفوتطبیعیگرمبهکهافرادیبرایواحدایندردفنجواز360وهزاریکتعدادگذشتهسالکهشدمهیابیشترشدگان

اینکه بر تاکید با قانونیوی مپزشکی مورد در نظر اعالم مشکرمسئول موگهای و بیمارک گفت: است، دارند شکوائیه که مرگهایی کرونا استری طبیعی گی

باشد داشته درمان روند یا قصور مورد در شکوائیهای اگر قانونیاما قصوپزشکی موارد به رسیدگی مطرمسئول که ازری پزشک داد واحد که است شده ح

است.کردهیرگیوجلقضائیپروندههایتشکیل

تص کل، اداره این کمیسیونهای واحد خصوص در ازرسلیمانیپور نشود قانع شده ارسال نظرات از قانونی مرجع که پزشکی قصور مانند مواردی در کرد: یح

هزار یک تعداد کمیسیونها واحد در که میشود پرونده مجدد بررسی درخواست کمیسیونها و600واحد هزار یک با شده750پرونده رسیدگی موضوع
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بودیم.روبهرو97سالبهنسبتدرصدی35افزایشباهمبخشایندرکهاست

سال در گفت: پزشکی قصور پروندههای خصوص در بیشت357حدود98وی که شده رسیدگی پزشکی قصور ورپرونده بوده زایمان و زنان رشته در پرونده ین

بیشت که است بعدی رتبههای در ارتوپدی پزشکان و عمومی پزشکان از شکایت آن از دندانپزشکی،رپس آنها از بعد و بوده عمومی پزشکان از پزشکی قصور ین

داشتهاند.خودخدماتدرراقصورینربیشتتجربیپزشکاندندانوآرایشگران

قانونیکلرمدی تصپزشکی اصفهان مجموعهراستان تخصصی واحد چهارمین کرد: قانونییح چهارپزشکی شامل بخش این که است آزمایشگاهها واحد

است.ژنتیکآزمایشگاهولکههابررسییایژسرولوشناسی،آسیبشناسی،سممجزایآزمایشگاه

سال در افزود: بر98وی بالغ شناسی سم آزمایشگاه و28در هزار یک بر بالغ شناسی آسیب آزمایشگاه در و آزمایش گرفت100هزار قرار بررسی مورد بافت

سرولو آزمایشگاه در وژهمچنین هزار چهار از بیش هم هم600ی ژنتیک در و نمونههای480نمونه موضوعات این در که شد نظر اعالم و بررسی پرونده

است.شدهارجاعاصفهانبههمیربختیاوچهارمحالکرمان،یزد،شهرهای

اطالعات ژنتیکی و هویتی بانک در کرد: اظهار افراد، ژنتیکی و هویتی بانک تکمیل خصوص در آوDNAسلیمانیپور جمع بهرافراد بانک این که میشود ی

بسیا کمک پلیس تخصصی و فنی طربررسی این مخاطب جمعیت و شده تشکیل پروفایل هزار پنج حدود اصفهان استان در راستا این در که میکند حری

و هزار هفت قبل سال که است دار سابقه گی400زندانیان نمونهرنمونه این از پروفایل هزار چهار حدود که شد انجام خشن و متعدد جرایم دارای افراد از ی

میشود.انجامهویتیبانکبرایزندانیانازیرگینمونههزارهفتازبیشهمامسالبرایواستانجامحالدرهممابقیوشدهاستخراجهایرگی

گذا هدف به اشاره با درروی اصلی قانونییهای کمتپزشکی در اظهارنظر مهم موضوع دو تکرگفت: و زمان دررین را رجوع ارباب قانونییم دنبالپزشکی

کنت برای همچنین ضمنرمیکنیم آموزشهای نظارتها این اساس بر که میشود انجام الزم بررسیهای و نظارتها هم اقدامات کیفیت تضمین و کیفی ل

میشود.طراحیکنانرکاخدمت

قانونیکلرمدی فیپزشکی فضای کمبود خصوص تصزدر دستگاه، این کرد:ریکی پیگی9یح حال در استان سطح در اصفهانرپروژه پروژه در همچنین است ی

از ه18بیش تومان ادازمیلیارد و تخصصی نیروی افزایش در همچنین است داشته خوبی پیشرفتهای آن در فاز چهار وجود به توجه با که شده همرینه ی

هستیم.شاهدرایربهتوضعیتنیازموردپزشکوتخصصیی،رادانیرویتعدادییرگیربکابا

م استان شهرستانهای تمام در افزود: قانونیکزروی داپزشکی مرفعال که هم میاندشت و بوئین در و مزکریم گذشته سال نداشتیم انداری راه فعالزکز و ی

شد.احداثقانونیپزشکیمراکزاصفهانقرشبخشپوششبرایجلگهومیمهشهرستانهایدرهمچنینشد

فی پیشرفت درصد بر مبنی ، ایمنا خبرنگار سواالت به پاسخ در نمایندگیهایزسلیمانپور استقرار تعداد آبانماه، کشتههای آمار گورت، پروژه پزشکییکی

گورتقانونی پروژه اول فاز کرد: اظهار رضوان، باغ قانونیدر تشپزشکی تاالر شامل اصفهان سرولورشهرستان شناسی، سم آزمایشگاههای ژنتیکژیح، و ی

معما چون مواردی که ساراست محوطه امیدوازی، و شده انجام آن موتورخانه تأسیسات از بخشی و انشعابات اخذ امسالری، پایان تا پروژه این اول فاز یم

برسد.پایانبه

د قضائی مراجع از باید را آبانماه کشتههای اطالعات افزود: اصفهان در ماه آبان اغتشاشات کشتههای آمار بر مبنی ایمنا خبرنگار سوال در وروی کنید یافت

همچنین بود، خواهند پاسخگو مراجع این صالحدید صورت قانونیدر همپزشکی کاشان شهر قانونییرمجموعهزدر رضوانپزشکی باغ در است، اصفهان

از واحدی آن مجاور در که است مستقر پزشک داد واحد هم قانونیاصفهان جلپزشکی برای امر این که شده مستقر امور تسهیل روندرگیوبرای اطاله از ی

است.مردممراجعاتویرادا

قانونیکلرمدی آنپزشکی آمار اما نمیکنیم اظهارنظر آن رقم و عدد مورد در و است محرمانه خودکشی آمار کرد: اظهار استان در خودکشی آمار خصوص در

مث است شکل یک به استانی هر در خودکشی شیوههای و نداشته قبل به نسبت واضحی خودسوتغییر روش به غربی استانهای در شمالیزاًل استانهای و ی
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بدهیم.ارائهنمیتوانیمرااصفهاندرخودکشیروشهایکهاستیزآویحلقروشبابرخیومسمومیتروشبه

بیولو نظر از فرد اینکه علیرغم اختالل این در گفت: هم جنسی هویت اختالل دارای بیماران خصوص در نظرژوی از اما است خاص جنس یک به متعلق یک

دیگ جنس به متعلق را خود بهرذهنی ارجاع از پس موارد این همه که میداند قانونیی درپزشکی آنها برای جراحی اعمال و درمانی روان مشاوره، مراحل

میشود.اجراییسالهیکتاماههششروندی

)۰۷:۲۶-۹۹/۰۴/۰۹(استبالینیمعایناتبهمربوطاصفهانقانونیپزشکیمراجعاندرصد۷۵

است.پایی(بالینی)رسمراجعاتحوزهبامرتبطاستانسراسردرنهاداینبهمراجعاندرصد۷۵حدودگفت:اصفهاناستانقانونیپزشکیکلرمدیایرنا-اصفهان-

س مراجعان تعداد لحاظ به اصفهان استان افزود: ادارهکل این اجتماعات سالن در خبرنگاران جمع در دوشنبه روز سلیمانپور کشوررعلی در را سوم رتبه پایی

دارد.رضویخراسانوتهرانازپس

بیشت اینکه بیان با سروی معاینات آمار اظهارین است، بوده نزاع به مربوط حدودرپایی به۴۱کرد: نزدیک و پرونده س۳۰هزار پرونده معاینات از پاییردرصد

دارد.اختصاصنزاعبه

است.گرفتهقرارکارشناسینظراعالموبررسیمورداستاندرپروندههزار۱۳۰حدود۹۸سالدرکرد:یحرتصاصفهاناستانقانونیپزشکیکلرمدی

گذشته سال اینکه به اشاره با کاهش۲۷وی تعداد این گفت: شد، تشکیل ترافیکی حوادث از ناشی مصدومان پرونده از۲.۵هزار ناشی مصدومان درصدی

میدهد.نشان۹۷سالبهنسبراترافیکیحوادث

حدود گذشته سال افزود: و۲سلیمانپور قبلتر۶۵۰هزار سال به نسبت که داشت اختصاص کار از ناشی مصدومان به استان در را۴.۵پرونده کاهش درصد

میدهد.نشان

اصفهاندردرمانیسقط۵۹۲برایمجوزصدور

نقص واجد جنین یا و داشته جانی خطر مادر برای جنین حفظ که معنا آن به درمانی سقط اما است حرام جنین سقط ایران ویژه به اسالمی کشورهای در

است.پذیرامکانقانونیپزشکیکارشناسینظربهبناباشدذهنیماندگیعقبیاوخلقتدرواضح

تشکیل از برای۷۷۷وی نهایت در پروندهها این کارشناسی بررسی از بعد کرد: خاطرنشان و داد خبر استان در درمانی سقط شد.۵۹۲پرونده صادر مجوز مورد

میدهد.نشانراکاهشدرصدسهقبلترسالبهنسبتدرمانیسقطپروندهتشکیلکرد:یحرتصسلیمانپور

میدهد.نشانقبلترسالبهنسبترارشددرصد۱۲کهگرفتقراربررسیموردپزشکیروانبخشدرپرونده۴۰۰وهزار۶گذشتهسالدرکرد:بیانوی

قانونیکلرمدی فقطپزشکی گفت: اصفهان دراستان رسیدگی مورد پروندههای حجم از درصد چهار قانونیحدود وپزشکی فنی معاینات واحد با مرتبط

شدیحتشرجسد3600اصفهان/درمانیدرسقطدمور592مجوزصدورسلیمانیپور:ایمنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۴/۱۰ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۰
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/MHFPJJCL


است.مردمتصوراتبرعکساینکهبودهاجساد

گذشته سال اینکه بیان با تصادف۱۱۳۲وی از ناشی فوت تعدادرقربانی این از کرد: اضافه داد، شه۳۵۷خ درون تصادفات متعاقب نسبتریرفوت و داده خ

است.پیوستهوقوعبهیرشهبرونتصادفاتدرفوت۶۸۱همچنینمیدهد،نشانراکاهشدرصد۶قبلترسالبه

از بیش گذشته سال در داد: ادامه سال۳۰۰سلیمانپور در مشابه مدت به نسبت که دادیم دست از موادمخدر مصرف سوء بدلیل را شهروندان از رشد۹۷نفر

است.داشتهدرصدی۱۰

گذشته سال در اظهارداشت: کار از ناشی حوادث به اشاره با کا۸۲وی بین از قبلتررقربانی سال به نسبت خوشبختانه که داشتیم صنعتی شاغالن و ۱۰گران

میدهد.نشانراکاهشدرصد

قانونیکلرمدی تصپزشکی اصفهان منراستان گاز از ناشی مسمومیت کرد: ذغالویح یا و کربن گسترده۶۲کسید رسانیهای اطالع برغم که داشته قربانی

هستیم.قبلترسالبهنسبتاستاندرمسمومیتنوعایندرصدی۳۰رشدشاهد

است.داشتهرشدقبلترسالبهنسبتدرصد۸۰متاسفانهکهداشتیمرودزایندهدرشدگیقرغازناشیقربانی۹۳گذشتهسالدرویگفتهبه

هستیم.۹۷سالبهنسبتسوختگیازناشیفوتدرصدی۴۰رشدشاهدگفت:وکرداعالمورد۲۳۱رااستاندرسوختگیازناشیفوتسلیمانپور،

گذشتهسالدرقبرجواز۱۳۶۰ازبیشصدور

سازمان اظهارداشت: قانونیوی "دادپزشکی واحد میروند دنیا از طبیعی فوت بدلیل که افرادی فوت علت تعیین و قبر جواز صدور به ساماندهی برای

است.کردهدایرراپزشک"

قانونیکلرمدی ازپزشکی بیش شهرستان پزشک داد مجموعه گذشته سال در کرد: بیان اصفهان م۱۳۶۰استان که افرادی برای را قبر داشتندرجواز طبیعی گ

کرد.صادر

است.گردیدهدایرراپزشکیدادمجموعهدلیلهمینبهنیستافرادطبیعیغیرگرمبهرسیدگیمسوولقانونیپزشکیداد:ادامهوی

داشتندگذشتهسالدرراپزشکیقصورینربیشتعمومیپزشکان

به رسیدگی به اشاره با بیشت۳۵۷سلیمانپور گفت: پزشکی، قصور ارتوپدرپرونده و عمومی پزشکان زایمان، و زنان به مربوط شده شکواییه تخصصی رشته ین

است.بوده

بیشت نتیجه در که شده احراز درمان کادر قصور پروندهها از تعدادی برای داد: ادامه سپسروی و دندانپزشکی عمومی، پزشکان به مربوط شده احراز قصور ین

است.دیگررشتههای

قانونیکلرمدی آسیبپزشکی شناسی، سم آزمایشگاه کرد: اضافه است، کل اداره این تخصصی واحدهای دیگر از آزمایشگاهها واحد اینکه بیان با اصفهان

است.شدهتشکیلژنتیکو)هلکی(بررسیژسرولوشناسی،

شناسی سم آزمایشگاه در گفت: آزمایشگاه۲۸وی به هم احمد بویر و کهگیلویه و یزد استانهای شناسی سم با منطبق آزمایشهایی که کردیم کار نمونه هزار

است.شدهارجاعما

افزود: سرولوسلیمانپور آزمایشگاه وژدر هزار چهار مورد۶۰۰ی جنسی ترشحات و بزاق خون، به پارچه یا دستمال لباس، آغشتگی وجود عدم یا وجود و نمونه

داشتیم.یزداستانازنمونههاییوگرفتقراربررسی

قانونیکلرمدی ژنتیکپزشکی آزمایشگاه در بیانکرد: و۴۸۰اصفهان هزار تعداد این از که کردیم بررسی نمونه۳۰۰پرونده و بود شده بررسی و اخذ نمونه

گرفت.قراربررسیموردوارجاعاستاناینبهیربختیاوچهارمحالویزدکرمان،استانهای

شد.استخراجنمونههااینازپروفایلهزارچهارحدودوشداحذشدند،خشنجرایممرتکبکهاستانزندانیانازنمونه۴۰۰وهزارحدوداینکهبیانباوی
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است.ایرانیانهویتژنتیکیبانککاردستوردرزندانیانازنمونههزارهفتسلیمانپورگفتهبه

استقضاییدستگاهکارشناسیبازویقانونیپزشکی

سازمان گفت: قانونیوی حدودپزشکی و است پیراپزشکی و پزشکی محتوای با پروندههایی به رسیدگی در قضایی دستگاه کارشناسی بازوی درصد۳۵کشور

میشود.ارجاعسازماناینبهمییابدگشایشدادخواستبهبناکهپروندههاییاز

میشود.انجامآندربارهکارشناسینظرمیگیردقرارواکاویموردقانونیپزشکیدراینکهازپسپروندههاداد:ادامهاصفهاناستانقانونیپزشکیکلرمدی

است.قضاییمراجعوثوقموردمیشودانجاماستانقانونیپزشکیدرکهکارشناسینظرهایاظهارازدرصد۹۵ازبیشویگفتهبه

حدود گفت: دادگست۳۵تا۳۰سلیمانپور در که پروندههایی از نظرردرصد اظهار به وابسته صادره رای اعالم میگیرد قرار رسیدگی مورد تابعه سازمانهای و ی

است.قانونیپزشکیکارشناسی

یمردافاصلهقانونیپزشکیساختهاییرزاستانداردبا

کرد: بیان خوبیزوی اتفاقات اخیر سالهای طی اما نیست سازمان این با متناسب کل اداره اختیار در ساختهای دادریر موجودخ استانداردهای با اما

یم.ردامالحظهایقابلفاصله

قانونیکلرمدی زپزشکی و شهر شاهین شهر، خمینی آباد، نجف کاشان، اصفهان، شهرستانهای در اینکه بیان با اصفهان داراستان تملیکی فضای شهر یم،رین

ماست.چالشهایازساختمانهاسال۴۰ازبیشعمروتملیکیساختمانهایمسکونییرکارباظهارداشت:

)۱۰:۱۷-۹۹/۰۴/۰۹(استزایمانوزنانبهمربوطاصفهانپزشکیقصورپروندهینربیشت

تعدادرمدی گفت: اصفهان استان قانونی پزشکی سال357کل در استان قانونی پزشکی در پزشکی قصور بیشت98پرونده میان این از که شد رشتهربررسی در بررسی مورد پروندههای ین
استبودهارتوپدسپسوعمومیپزشکانآنازپسوزایمانوزنانتخصص

خب گزارش خبرگزاربه نشست در امروز ظهر از پیش سلیمانپور علی اصفهان، از فارس سازمانری داشت: اظهار خبرنگاران با قانونیی رسیدگیپزشکی برای

که پروندههایی بهزبه نزدیک میکند؛ خدمترسانی است علومپزشکی با مرتبط و میشود محسوب کشور قضایی در30یرمجموعه که پروندههایی از درصد

میشود.ارسالقانونیپزشکیبهدقیقبررسیویابیزاربرایداردوجودقضائیمختلفقسمتهای

قانونیکلرمدی سازمانپزشکی کرد: عنوان اصفهان قانونیاستان بررسیپزشکی به نیاز که است پروندههایی بررسی در قضایی دستگاه کارشناسی بازوی کشور

میدهند.تشکیلراپروندههاکلازسومیکحدودمواردایندارند،پزشکی

پاییرسوبالینیمعایناتحوزهدرقانونیپزشکیمراجعینازدرصد75

در اینکه بیان با قانونیوی داپزشکی تخصصی واحد چهار سراستان و بالینی معاینات به مربوط اول حوزه افزود: کهریم، است ما75پایی مراجعین از درصد

استلینیبامعایناتبهمربوطاصفهانقانونیشکیپزاجعانمرصددر۷۵ایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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به نزدیک گذشته سال هستند؛ حوزه این مختص تق130نیز دادیم، قرار بررسی مورد بخش این در پرونده سالیبرهزار در که است پروندههایی تعداد معادل ًا

کردیم.بررسی97

تص سرسلیمانپور معاینات بخش به مراجعین تعداد در کرد: بیشتریح داشتیم؛ را کشور سطح در سوم رتبه رضوی، خراسان و تهران استان از بعد آماررپایی ین

س مراجعین حدودربخش که بودند نزاع آسیبدیدگان چشمگی41پایی تغییر قبل سال به نسبت که داشتیم خصوص این در پرونده تقرهزار نداشتیم، یباری

است.بودهنزاعبهمربوطپاییرسمعایناتپروندههایازسومیک

قانونیکلرمدی حدودپزشکی ترافیکی، حوادث از ناشی مصدومیت خصوص در گفت: اصفهان حدود27استان کاهش شاهد که شده تشکیل پرونده هزار

نیز2.5 کار حوادث از ناشی مصدومان حوزه در هستیم؛ بخش این در گذشته سال به نسبت و2درصدی که650هزار دادیم تشکیل استان در 4.5پرونده

است.داشتهکاهشگذشتهبهنسبتدرصد

درمانیسقطپرونده777

تعداد داشت: اظهار برای777وی که داشتیم درمانی سقط برای592پرونده شد؛ صادر مجوز مدا124مورد باردارمورد سن یا و صدوررک که بود گونهای به ی

شدیم.مواجهگذشتهسالدردرمانیسقطپروندههایدرصدی3کاهشباهمچنیننبود؛امکانپذیرسقطمجوز

گذشته سال که این بیان با و6سلیمانپور داشت:400هزار بیان گرفت قرار بررسی مورد روانپزشکی بخش در سال12پرونده به نسبت رشد داشت؛97درصد

اجساد معاینات واحد قانونیهمچنین تنهاپزشکی اما دارد، خاصی اهمیت میشود ارجاع آن به که پروندههایی دلیل به گرچه اصفهان، درصد4یا3استان

میدهد.تشکیلراقانونیپزشکیپروندههایاز

اصفهاندرجسدمعایناتدرصدی7رشد

قانونیکلرمدی تعدادپزشکی افزود: اصفهان و3استان سال600هزار در جسد سال98معاینه به نسبت که رشد97داشتیم با و7، هزار بود؛ همراه درصدی

قبل130 سال به نسبت که داشتیم تصادفات از ناشی فوت است؛6مورد داشته کاهش درونشه357درصد معابر در تصادفات این از ورمورد در681ی مورد

است.افتادهاتفاقیربرونشهمعابر

از بیش گذشته سال در گفت: رشد300وی گذشته به نسبت که کردند فوت مخدر مواد سوءمصرف دلیل به شهروندان، از ناشی10نفر حوادث داشت، درصدی

است.داشتهکاهشدرصد10آنازقبلسالبهنسبتکهداشتقربانی82گذشتهسالدرکارحوادثاز

نسبتدرصدی80رشدواصفهاناستاندرقشدگیرغمورد93

مون با مسمومیت زمینه در گذشته سال کرد: عنوان رشد62کسیدکربنوسلیمانپور گذشته سال به نسبت توصیهها، تمام علیرغم که داشتیم استان در قربانی

داشت.درصدی80رشد97سالبهنسبتکهداشتیم98سالدرشدگیقرغقربانی93همچنینداشت؛درصدی30

قانونیکلرمدی تصپزشکی اصفهان سالراستان در کرد: رشد231تعداد98یح سوختگی میزان این که داشتیم استان در سوختگی نسبت40مورد درصدی

است.داشته97سالبه

منا یا و درمانی مراکز در پزشکان توسط طبیعی فوت دفن جواز گذشته در گفت: علتزوی تعیین جمله از مختلف مالحظات دلیل به ولی شد می صادر ل

در دادپزشک واحد یکسان، رویههای ایجاد و فوت علت قانونیدقیق وپزشکی هزار از بیش گذشته سال که شد که360تشکیل کسانی برای دفن جواز مورد

کرد.صادربودند،شدهفوتطبیعیدالیلبه

کمیسیونهای افزود: قانونیسلیمانپور نظپزشکی پرونده به رسیدگی مراحل در یا و است ویژه اهمیت واجد که پروندههایی در اصفهان تنظیمراستان یهای

اهمیت نشده، قانع قضایی مرجع یا گرفته صورت اعتراضی کمیسیونهازشده، در باید ابتدا از پزشکی، قصور پروندههای مانند پروندهها برخی دارند، یادی

گیرند.قراربررسیمورد

استایمانزوزنانبهمربوطاصفهانشکیپزقصورپروندهینبیشترس:فار|خبرخبرادامهادامه
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قانونیکلرمدی وپزشکی هزار از بیش گذشته سال داشت: اظهار اصفهان پزشکی600استان های کمیسیون در گرفتپزشکیقانونیپرونده قرار بررسی مورد

است.داشتهافزایش97سالبهنسبتدرصد35تا30که

داردراپزشکیقصورپروندهینربیشتزایمان،وزنان

تعداد گفت: در357وی پزشکی قصور قانونیپرونده سالپزشکی در بیشت98استان میان این از که شد تخصصربررسی رشته در بررسی مورد پروندههای ین

یکس در که حالی در است، بوده ارتوپد سپس و عمومی پزشکان آن از پس و زایمان و بیشترزنان که شده احراز قصور پروندهها وری عمومی پزشک مورد ین

است.بودهدندانپزشکی

مشک پدر یا است خاص فرد یک فرزند پدر که میکند ادعا مادر پروندهها از نوعی در کرد: عنوان دروسلیمانپور یا است خودش فرزند فرزند، که است ک

شود.مشخصواقعیتهاتامیشودگرفتهفردوجسدازنمونهایمیرود،بینازفردهویتیمشخصاتکهحادثههایی

قانونیکلرمدی افزود:پزشکی میشود، انجام افراد لباس یا دستمال بدن، روی فرد یک ترشحات لکه بررسی پروندهها، از برخی در اینکه بیان با اصفهان استان

نتیجه و میکنیم مقایسه متجاوز فرد ژنتیکی پروفایل با را آمده بهدست ژنتیکی پروفایل باشد، سابقهدار یعنی باشد دسترس در او ژنتیکی پرونده یا متهم اگر

میکنیم.اعالمرا

بسیا در داشت: اذعان اتفاقروی این مواقع از همزمانری انتظامی، مراجع که میدهد آزمایشهای4خ با بنابراین و میکنند دستگیر پرونده یک در را نفر

میشود.شناساییمجرمفرددقیقاقانونیپزشکیویژه

سابقهدارزندانیانازژنتیکیپروفایلهزار5تجمیع

آن در را سابقهدار مجرمان بهویژه افراد ژنتیکی پروفایل که دارد وجود کشورها برخی در که ژنتیکی» «پرونده گفت: ژنتیکی پرونده خصوص در سلیمانپور

اتفاقی اگر ادامه در و میکنند ازرذخیره داد، سازمانDNAخ در که است سالی چند میکنند؛ استفاده است، موجود اش پرونده در که قانونیفرد کشور،پزشکی

کردهایم.ذخیرهراپروفایلهزار5حدودحالبهتاوهستیمنمونههااینتجمیعوگرفتنحالدر

قانونیکلرمدی تعدادپزشکی افزود: اصفهان و7استان حدودرنمونهگی400هزار داشتیم، سابقهدار زندانیان از شد4ی استخراج نمونهها این از پروفایل هزار

از900و بیش انجام نیز امسال برای شد؛ اضافه موجود پروفایلهای از هم دا7پروفایل کار دست در را سابقهدار زندانیان از نمونه ژنتیکیرهزار بانک در که یم

گرفت.خواهدقراراستفادهموردوذخیرهایرانیانهویت

هدفگذا داشت: عنوان صروی باکیفیت کارشناسی نظر اظهار ارائه قانونی، پزشکی کل اداره اصلی درری ربط، ذی مراجع استعالمات به پاسخ در علمی و یح

است.رجوعاربابکرامتوحقوقیرحداکثرعایتباتوانوممکنزمانینرکمت

تق که اصلی اقدامات از کرد: اظهار کنترسلیمانپور شد، انجام کشور در بار اولین برای جمعآوریبا همچنین بود، کیفیت تضمین و کیفی دستورالعملهارل ی

کنت و بازرسی نرمافزار، قالب ایزوردر استقرار جهت الزم اقدامات مداوم، بازخورد و آموزش دورهای، و17ل الزم25هزار اقدامات و کل اداره آزمایشگاههای در

است.مدتایندرشدهانجاماقداماتدیگراز،5Sاستاندارداستقرارجهت

قانونیکلرمدی اینکهپزشکی به اشاره با اصفهان شرایطزاستان با متناسب وجه هیچ به ... و مالی منابع تجهیزات، انسانی، نیرو حوزه در فعلی یرساختهای

یم.ردامناسبشرایطبایادیزفاصلههنوزاماگرفتهانجامخوبیاقداماتاخیر،سالهایدرگرچهداشت:بیاننیست،

ز نجفآباد، خمینیشهر، شاهینشهر، اصفهان، جمله از شهرستان هفت در کرد: عنوان داروی تملیکی ساختمان کاشان، و اینرینشهر ما معضالت از یکی یم؛

م ساختمان از غیر به که کاربزکراست با ساختمانهایی تملیکی ساختمانهای بقیه کل، اداره ازری بیش عمر با مسکونی شرایط30ی اصال که هستند سال

ندارند.مناسبی

بازسا به اقدام که بود این ما اقدامات از یکی گفت: نوسازسلیمانپور و وزی هزار حدود کردیم؛ ساختمانها این صورت250ی به را ساختمانها از مربع متر
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دادیم.قراریزبهینهساموردرایرادافضایازمربعمتر300وهزارحدودوکردهیزبازساکامل

قانونیکلرمدی اکنونپزشکی هم کرد: اعالم اصفهان دا9استان احداث دست در دررپروژه دارند؛ رضایت احداث کیفیت و احداث روند از ما همکاران که یم

است.اتمامبهرویرمعمانظرازکهگرفتقرارکاردستوردراولفازشد،فازبندیاصفهانپروژهکردیم،ینهزهتومانمیلیارد18ازبیشزمینهاین

ادا و تخصصی فنی، زمینه در انسانی نیروی حوزه در کرد: خاطرنشان کمتروی سالری آزمون در شدند، جذب هم خوبی تعداد که داشتیم اختیار در را نیرو ین

است.مناسببسیارگذشتهبهنسبتامروز،شرایطوشدخواهنداضافههمکارانازتعدادینیزیرجا

هرندوبوئینمیاندشتدرقانونیپزشکیکزرمتأسیس

پیگی با نیز تجهیزات درحوزه گفت: مرسلیمانپور تنها که بوئینمیاندشت در همچنین شد؛ تهیه مراکز تمام در خوبی دستگاههای شده، انجام بودزکریهای ی

م گذشته سال نیز نداشتیم اداره مزکرکه اصفهان شرقی بخش مراجعین پوشش برای هم هرند شهرستان در شد؛ تأسیس قانونیکزری وپزشک شد ایجاد

باشد.سهلالوصولافرادبرایخدماتکهشدتالش

قانونیکلرمدی ازپزشکی واحدی افزود: اصفهان قانونیاستان مپزشک که شد مشخص که بود جسدی اگر که دارد حضور رضوان باغ غیرعادیردر آن گ

شد.خواهددادهارجاعآنجابهاست،

استمحرمانهخودکشیآمار

است، نداشته واضحی تغییر قبل به نسبت خیلی کلی طور به ولی کنیم ارائه را آمار این نمیتوانیم افزود: و داد خبر خودکشی آمار بودن محرمانه از وی

خودسو بیشتر غربی استانهای در مثال میکند، تغییر شرایط دیگر و بوم و سن حسب بر نیز خودکشی شیوهزروش در را مسمومیت شمالی های استان و ی

یم.رداخودکشی

جنسیاختاللدارایافراددرمانروند

قانونیکلرمدی بیولوپزشکی لحاظ از اینکه علیرغم فرد که است اختاللی جنسی هویت اختالل اینکه به اشاره با اصفهان اماژاستان دارد جنسیت یک یکی

میدهند.انجامنیزرادرمانکهاستبودهسابقهبهمسبوقاستانقانونیپزشکیدرموارداینگفت:میداند،دیگرجنسیکبهمتعلقراخود

دادگست شعب از یکی در افزود: بهرسلیمانپور را آنها شعبه و میکنند مراجعه قانونیی جسمیپزشکی و کروموزومی و الزم های بررسی میدهد، ارجاع

میشوند.معرفیپزشکیعلومکلینیکهایبهنهایتاومیدهندقراربررسیموردرااونیزروانپزشکانمیشود،انجام

قانونیکلرمدی آنپزشکی و میگیرند قرار مصاحبه و درمانی روان درمانی، خانواده مراقبتهای تحت ماهه چند دورههای در داد: ادامه اصفهان استان

به را خود نظر تخصصی، قانونیکلینیک بپزشکی کمیسیونی آن از پس میکند، تصمیمگیرارائه مورد آن مورد در تا میشود طیرگزار با میتواند که کنند ی

خیر.یابگیردراجنسیتتغییرعملمجوزدورهاین

ت داأوی را کمیسیونها در متخصص کارشناسان و خبره روانپزشکان به معرفی استان در کرد: مهلترکید در میتواند فرد شد، داده عمل مجوز اینکه از بعد یم،

شود.طیدورههاایندوبارهبایدندادانجامسالیکدراگرولیدهدانجامراعملاست،یکسالهمعموالکهقانونی

/20/ص63064پیام/انتهای
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)۱۶:۱۸-۹۹/۰۴/۰۹(قضاییدستگاهبرایکارشناسیبازوییکقانونیپزشکیسازمان

است.بودهارتوپدیوعمومیپزشکانزایمان،وزنانرشتههایدرپزشکیقصورینربیشت:اصفهاناستانقانونیپزشکیسازمانکلمدیر

خب نشست در سلیمانیپور :علی اسرار دنیای گزارش هشت،ربه و نود سال در گفت: خبرنگاران با خود غ93ی کهرقربانی داشتیم اصفهان استان در شدگی ق

داشتند.97سالبهنسبتدرصدی80رشدتعداداینمتاسفانه

سازمان اینکه به اشاره با قانونیوی گفت:پزشکی است قضایی دستگاه برای کارشناسی بازوی مط35تا30یک قضایی دستگاه در که پروندههایی حردرصد

میشود.ارجاعقانونیپزشکیبهپیراپزشکیوپزشکیابعادخصوصدرنظراعالمودقیقتریابیزاربرایمیشود

سازمان کل قانونیمدیر درمانیپزشکی سقط پروندههای تعداد اینکه بیان با برای777اصفهان و است گفت:592پرونده است شده صادر سقط مجوز مورد

مدا124برای باردارمورد سن یا و کاهشرک با وجود این با اما نداشت وجود سقط مجوز صدور امکان که بود گونهای به سقط3ی پروندههای درصدی

بودیم.مواجهگذشتهسالدردرمانی،

از بیش فوت به اشاره با سال300سلیمانیپور در مخدر مواد مصرف سوء دلیل به اصفهانی شهروندان از رشد98نفر فوتی آمار این داشته10گفت: درصدی

است.

اداره انسانی منابع وضعیت خصوص در همچنین قانونیوی شپزشکی به توجه با گفت: نیز کمتراستان شهرستانی، مراکز و محوله وظایف دررح را نیرو ین

میشوند.اضافههمامسالوجذبگذشتهسالدرتوجهیقابلتعداداماداشتیماختیار

سازمانرمدی قانونیکل بخشپزشکی دو این در آمار این گفت: الکل با مسمومیت آمار همچنین و خودکشی آمار بودن محرمانه بیان با اصفهان استان

است.نداشتهمحسوسیتغییرقبلسالبهنسبت

صورت به شمالی استانهای در خودکشی روش مثال میکند، تغییر شرایط دیگر و بوم سن، حسب بر خودکشی روش افزود: مورد این در همچنین وی

میباشد.یزخودسوصورتبهبیشترغربیاستانهایدرومسمومیت

بیشت آرایشگرانرسلیمانیپور دندانپزشکان، آنها از بعد که دانست ارتوپدی پزشکان و عمومی پزشکان زایمان، و زنان رشتههای در را پزشکی قصور موارد ین

داشتهاند.خودخدماتدرراقصورینربیشتتجربیدندانسازهایو

یرباقشهرهخبرنگار:
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)۱۹:۳۹-۹۹/۰۴/۰۹(گذشتهساعت24دراصفهانفارسیرگزارخباخبارینرپربینندهت

چ شود تأمین اکسیرنقدینگی افت میچرخد، گلپایگان دیارخودروی درژخ کرونا به ابتال نشانه خون بیشت60ن کشور، مبتالیان زنانردرصد به مربوط اصفهان پزشکی قصور پرونده ین
پربازدیدت تیتر فوالدسازان؛ قیمتهای در التهاب ایجاد درباره هشدار اسفند، کرونایی شرایط به کاشان عقبگرد خطر است، زایمان خبرو اخبار گذشتهرگزارین روز در اصفهان فارس ی

بودند.

میکنید:مشاهدهاینجارا)هماتیر9دوشنبه(گذشتهروزدراصفهاناستانفارسیرگزارخباخبارینرپربینندهت

خارجییکرشباتوافقانتظاردرمعوقحقوقهایمیچرخد/گلپایگاندیارخودرویخرچشودتأمیننقدینگی

کا حقوق پرداخت عدم اخبار و دارد ادامه همچنان دیارخودرو کارخانه در تولید دررمشکالت سرمایه مشکالت بروز و تولید نیمه و نصف ظرفیتهای و گران

میرسد.گوشبهنقدینگینبودوگردش

کشورمبتالیاندرصد60درکرونابهابتالنشانهخوننژاکسیافت

کا بهداشتی کمیته کوویدرمسؤول با مبارزه تخصصی بیما19گروه شاخصه تب گفت: اصفهان استان اساتید درربسیج تب ایران در ولی بوده چین در ی

کووید که افرادی الزاما و گیرد می قرار پایین د19محدوده تب ایران در چیرمیگیرند ایران در که است این مهم نکته و نمیکند میزگیرشان پیدا اهمیت که ی

است.خوننژاکسیافتموارددرصد60درکند

استزایمانوزنانبهمربوطاصفهانپزشکیقصورپروندهینربیشت

قانونیکلرمدی تعدادپزشکی گفت: اصفهان در357استان پزشکی قصور قانونیپرونده سالپزشکی در بیشت98استان میان این از که شد ینربررسی

است.بودهارتوپدسپسوعمومیپزشکانآنازپسوزایمانوزنانتخصصرشتهدربررسیموردپروندههای

نمیزنندماسکنباشندمجبورتامردماسفند/کروناییشرایطبهکاشانعقبگردخطر

فاصلهگذا رعایت عدم خاطر به میدهد نشان روزانه اینرآمارهای میگردد، باز ماه اسفند روزهای به کم کم کاشان شرایط بهداشتی، مسائل و اجتماعی ی

دارد.قرارهشداروضعیتدرامانیستقرمزکاشانوضعیتچهاگرروزها

مییابدافزایشفوالدیسودهایناعادالنهیعزتوفوالدسازان/قیمتهایدرالتهابایجاددربارههشدار

سودآو روند قبلی، ضرایب همان با حاضر حال شردر نهادههاری سایر در تاثیر قیمتی ضرایب افزایش با قطعا و است پیشبینی قابل معدنی کتهای

میگیرد.قرارتاثیرتحتشدتبهفوالدیکتهایرشیرسودآوی،زفوالدساکتهایرش

کنید.کلیکآنعنوانرویخبرهرمطالعهبرای

/ج/63086پیام/انتهای
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)۰۴:۱۲-۹۹/۰۴/۱۰((اصفهان)سوختگیآماردرصدی40رشدمخدر/موادمصرفسوءاثربرنفر300فوت

کل مدیر ، مفتاح گزارش قانونیبه خبپزشکی نشست قضاییهردر قوه هفته مناسبت به قانونیی کردپزشکی عنوان قضایی های مجموعه کارشناسی بازوی را

افزود: قانونیو حدودپزشکی است. پزشکی به مربوط آن از قسمتی و شود می مفتوح قضایی های مجموعه در که است هایی پرونده بررسی درصد30برای

فرستند.میقانونیپزشکیبهپروندههادربارهنظراعالمودقیقبررسیویابیزاربرایمختلفهایقسمتدرراپروندهازسومیکو

کرد.معرفیدارند،پیراپزشکیوپزشکیمحتوایکههاییپروندهدرییقضادستگاهکارشناسیبازویراقانونیپزشکیسلیمانیعلیدکتر

وثوق بر ادامه در نظرهای95وی اظهار از قانونیدرصد بهپزشکی محکمه صادره رای بطن و رای شاکله افزود: و گفت قضایی محاکم پزشکیبرای

کند.میصادرحکمقانونیپزشکیکارشناسینظراساسبرقاضیواستمربوطقانونی

در تخصصی واحد چهار فعالیت معرفی به ادامه در قانونیوی سپزشکی معاینات حوزه داد: ادامه و مراجعاترپرداخت. عمده حجم که قانونیپایی راپزشکی

شود.میمربوطحوزهاینبهمراجعینازدرصد75یعنیدهدمیتشکیل

هاپروندهاولرتبهنزاعوپروندههزار130بررسی

نزدیک افزود: ادامه در سوم130وی رتبه رضوی خراسان و تهران از بعد کننده مراجعه اساس بر اصفهان و مراجعیان و دادیم قرار بررسی مورد را پرونده هزار

دارد.را

: گفت و کرد اعالم کنندگان مراجعه پرونده اول رتبه را نزاع س41سلیمانی های پرونده سوم یک و پرونده مصدومینرهزار مورد در است. مورد این در پایی

ترافیکی حوادث از کاهش27ناشی که شده تشکیل پرونده مصدومین2هزار کارو حوادث مورد در دهد. می نشان را درصدی نیم تشکیل2650و پرونده

دهد.مینشانکاهشدرصدنیمو4حدودقبلسالبهنسبتکهدادیم

درمانیسقطمورد500صدور

گفت: درمانی سقط خصوص در ادامه در برای777وی کارشناسی بررسی از بعد مدا502پرونده مابقی در صادرو باردارمورد سن یا و بودهرک ای گونه به ی

ندارد.مجوزصدورامکانکهاست

و جنایی جنین سقط از متفاوت درمانی سقط اینکه بر تاکید با دازوی سقط نوع سه گفت: است زمینی سقطریر و جنایی سقط خودی، به خود سقط یم،

دهیم.میدرمانیسقطمجوزفقطماکهدرمانی

ویا چهارماه از کمتر ،جنین سقط این مادر18در ویا باشد. ذهنی ماندگی عقب ویا باشد خلقت در نقص جنین که است این سقط این وشرط باشد هفتگی

شود.میصادرمجوزاحرازصورتدروشودمیبررسیمادرسنباشد.ناکخطرمادربراییربارداتداومکهداردمالحظهقابلیربیما

است.داشتهرشددرصدسه98سالدردرمانیسقط

روانپزشکیپروندههزار6بررسی

کل قانونیمدیر سپزشکی حوزه های پرونده از دیگر درریکی و روانپزشکی بخش در که عنوان روانپزشکی را افراد6پایی روانی و روحی وضعیت پرونده هزار

دهد.مینشانرارشددرصد12قبلسالبهنسبت98سالاست.گرفتهقراربرسیمورد

حوزه دومین که اجساد معاینات واحد به ادامه در قانونیوی ماپزشکی فعالیت عمده کنن می فکر که همه تصور خالف بر کرد تاکید و داشت اشاره است

است.قسمتاینبهمربوطهاپروندهازدرصد4تا3تنهااست،جسدمعاینه

واحد این سال3600در مقایسهبا در و گرفته صورت جسد معاینه داشته،،7با97مورد رشد به1132درصد و است گرفته قربانی تصادفات از ناشی فوت مورد

است.بودهیرشهبرونحوادثبهمربوطمابقیومعابرترافیکیحوادث357وکاهشدرصد6وشودمیانجامترافیکیحوادثدلیل

۱۳۹۹/۰۴/۱۰ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۸
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/GUHFP1J1


شدگیقرغآماردرصدی80افزایش

کل مدیر گزارش به قانونیبنا سالپزشکی از98در سال300بیش به نسبت و اند شده مخدرفوت مواد مصرف سوء علت به نشان17رشد97نفر را درصدی

است.داشتهکاهشدرصدده97سالبهنسبتکهگرشدهرکا82فوتباعثکارهمحوادثدهد.می

مون با مسمومیت از ناشی جانباختگان آمار افزایش با ادامه در غووی سالرکسید، در وافزود: داشت اشاره سوختگی و شدگی منواکسیدکربن98ق 62گاز

بودیم.شدگیقرغازناشیفوتدرصد80افزایششاهدکهجانباختندشدگیقرغحوادثدرنفر93بودیم.سالدردرصدی30رشدشاهدوگرفتهقربانی

افزایش از ادامه در گفت:40وی سوختگی آمار سال231درصدی در رشد98شهروند و اند داده دست از را خود جان سوختگی اثر تجربه40بر را درصدی

کردیم.

اندا راه از وافزود:زوی داد خبر افراد طبیعی فوت علت تعیین برای دادپزشک واحد قانونیی مپزشکی علت بررسی به مشکرموظف و طبیعی غیر استوگ ک

م بررسی برای وراما هزار گذشته سال در و شد تشکیل دادپزشک واحد و پرونده تشکیل و ها زمینه برخی در طبیعی ی ها کرد360گ صادر دفن جواز مورد

است.افتادهاتفاقمذکورواحددرو

پزشکیقصورهایپروندهصدردرهمچنانوزایمانزنان

های کمسیون به ادامه در قانونیوی بررسیپزشکی مورد داشت اعتراض ها پرونده در شده ارایه نظر به نسبت کسی اگر ها کمسیون این در که داشت اشاره

شود.میبررسیکمیسیوندرمستقیماقصورهایپروندهشود.مییرپیگیتخصصیکمیسیوندرابتداازیاوگیردمیقرار

ها کمیسیون در داد: ادامه وبا1600سلیمانی رشد1750پرونده که است. شده بررسی کمیسیون35موضوع در است. داشته قصور357درصدی پرونده

است.بودههاارتوپدوعمومیپزشکوزایمانوزنانرشتهدرپروندهینربیشتکهاستشدهبررسیپزشکی

بیشت ها پرونده این میان آرایشگرهاراز مثل اند داشته پزشکی مداخله که وحرف کسب البته است. دندانپزشکی و عمومی پزشکان به مربوط پزشکی قصور ین

.هستند.قصورهایپروندهدرداندانسازهاو

آزمایشگاهی واحد ادامه در قانونیوی سرولوپزشکی شناسی، آسیب شناسی، سم ازمایشگاه چهار کردژرا اعالم ژنتیک و شناسیوی سم آزمایشگاه در گفت:

دادیم.پوششهمراکهکیلویهویزدکهکردیمکارپروندههزار28روی

از بیش شناسی آسیب آزمایشگاه و7در تش100هزار تاالر در تخصصی سرولورالم آزمایشگاه در و کردند بررسی را گرفتن لباسژیح آغشتگی یا و خون لکه ی

دادیم.پوششهمرایزداستانوکردندکارشناسینظراعالمبزاقومنیوخونبه

ژنتیکبانکدردارسابقهمتهمهزار5پروفایلبررسی

ژنتیک آزمایشگاه افزود: ادامه در به480وی نزدیک فرزندی1200پرونده پدر رابطه بررسی که یاد. می اصفهان با محال چهار و یزد و کرمان و کردند اخذ نمونه

شود.میبررسیآزمایشگاهایندر

کل قانونیمدیر نگهداپزشکی را سابقه زندانیان ژنتیکی پرونده که ایرانیان ژنتیک بانک خصوص گفت:ردر کند می از5ی پروفایل که7400هزار زندانی

د اند شده خشونت ورمرتکب کردیم هست.4000یافت استخراج حال در ومابقی شد استخراج پروفایل امسال900هزار و ازمایشگاه موجود 7000پروفایل

گرفت.خواهدقراربرسیموردایرانیانژنتیکدربانکوشودمیگرفتهسابقهبازندانیانازجدیدیرگینونه

تخصصی حوزه در نیرو کمبود از قانونیوی دادپزشکی قابلوخبر فاصله چارت با هنور وولی شدند جدب اداره به تخصصی نیروهای حوزه در تعدادی گفت:

است.شدهتامیننظرموردچارتسومویکیمرداایمالحظه

استمحرمانهراالکلبامسمومیتوخودکشیقتل،آمار

کرد اعالم محرمانه را الکل با مسمومیت و خودکشی قتل، آمار خودکشیووی شیوههای است محرمانه است. نداشته چندانی تغییر خودکشی آمار گفت:

(اصفهان)سوختگیآمارصدیدر40شدرمخدر/موادمصرفسوءاثربرنفر300فوتنیوز:مفتاح|خبرخبرادامهادامه
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خودسو روش به غربی استانهای در است. شکل یک به استانی هر آویزدر حلق روش با برخی و مسمومیت روش به شمالی استانهای و کهزی است، ی

بدهیم.ارائهنمیتوانیمرااصفهاندرخودکشیروشهای

(اصفهان)سوختگیآمارصدیدر40شدرمخدر/موادمصرفسوءاثربرنفر300فوتنیوز:مفتاح|خبرخبرادامهادامه
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۹/۰۴/۱۰۱۳۹۹/۰۴/۱۰

لملللمللاابینبینامورامورووعمومیعمومیروابطروابطکلکلههادارادار


	پزشکی قانونی در رسانهها
	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
	اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
	



	اخبار ستادی
	اخبار استانی
	اخبار ستادی
	طی یک سال گذشته؛ ۲۳ پروژه و ۴۰ مرکز پزشکی قانونی در کشور راه اندازی شد (۹۹/۰۴/۰۹-۰۵:۱۵)
	سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد؛ کاهش ۲۳.۴ درصدی تلفات تصادفات در دو ماهه نخست امسال (۹۹/۰۴/۰۹-۰۸:۵۷)
	تلفات جادهای 23 درصد کاهش داشت (۹۹/۰۴/۰۹-۱۰:۳۲)
	تهران، گیلان و مازندران رکورددار مرگ با قرص برنج (۹۹/۰۴/۱۰-۰۳:۰۱)
	95 درصد حوادث شغلی مربوط به مردان است (۹۹/۰۴/۱۰-۰۴:۲۲)
	رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به پانا پاسخ داد؛ چرا میزان فوتیهای ناشی از «خودکشی» در مردان بیش از زنان است (۹۹/۰۴/۱۰-۰۴:۴۹)
	اخبار استانی
	کاهش آمار همسرآزاری در خراسان رضوی (۹۹/۰۴/۰۹-۰۶:۲۶)
	در 2 ماهه نخست سال 99 رقم خورد؛ 36 نفر در تصافات جادهای همدان جان باختند (۹۹/۰۴/۰۹-۰۶:۴۳)
	کاهش تلفات رانندگی سال گذشته در پزشکی قانونی استان همدان (۹۹/۰۴/۰۹-۰۷:۵۶)
	آوار مرگ بر کارگر 43 ساله همدانی (۹۹/۰۴/۰۹-۰۸:۴۶)
	مرگ یک کارگربر اثر ریزش آوار (همدان) (۹۹/۰۴/۰۹-۰۹:۵۱)
	مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان اعلام کرد: رشد 80 درصدی آمار غرق شدگی در اصفهان (۹۹/۰۴/۰۹-۰۸:۴۶)
	سلیمانیپور: صدور مجوز 592 مورد سقط درمانی در اصفهان/3600 جسد تشریح شد (۹۹/۰۴/۰۹-۰۹:۴۸)
	۷۵ درصد مراجعان پزشکی قانونی اصفهان مربوط به معاینات بالینی است (۹۹/۰۴/۰۹-۰۷:۲۶)
	بیشترین پرونده قصور پزشکی اصفهان مربوط به زنان و زایمان است (۹۹/۰۴/۰۹-۱۰:۱۷)
	سازمان پزشکی قانونی یک بازوی کارشناسی برای دستگاه قضایی (۹۹/۰۴/۰۹-۱۶:۱۸)
	پربینندهترین اخبار خبرگزاری فارس اصفهان در 24 ساعت گذشته (۹۹/۰۴/۰۹-۱۹:۳۹)
	فوت 300 نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر/ رشد 40 درصدی آمار سوختگی (اصفهان) (۹۹/۰۴/۱۰-۰۴:۱۲)
	پزشکی قانونی در رسانهها
	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
	اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
	




