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ستادیاخبار

)۰۶:۰۶-۹۹/۰۴/۱۰(جدول+99نخستماه2دررانندگیسوانحتلفاتدرصدی23کاهش

جا سال نخست ماه دو در رانندگی سوانح از ناشی جانباختگان گذشته،رآمار سال مشابه مدت با مقایسه در با۲۳.۴ی غربی آذربایجان استان یافت؛ کاهش درصد۴۵.۵درصد
داد.اختصاصخودبهمذکورمدتدررانندگیسوانحدرهافوتیکاهشینربیشت

سازمان توسط شده ارائه آمار اساس بر پویا؛ خبرنگاران باشگاه حوادث خبرنگار گزارش قانونیبه جاپزشکی سال نخست ماهه دو در ورکشور هزار یک ی،

و973 هزار یک که دادهاند دست از را خود جان رانندگی سوانح در (636نفر مابقی و مرد آنها از مشابهز)رنف337نفر مدت با مقایسه در آمار این بودند؛ ن

است.داشتهکاهشدرصد23.4نفر،575وهزاردوفوتیآمارباگذشتهسال

مذکور مدت در و35همچنین (869هزار شدند مصدومیت دچار رانندگی سوانح اثر بر و27نفر و291هزار هزار هشت و دوز578مرد در آمار این که ن)

سال و98،58ماهه جا377هزار سال نخست ماهه دو در رانندگی سوانح از ناشی مصدومان تعداد ترتیب این به و بود مشابهرنفر مدت با مقایسه در ی

است.داشتهکاهشدرصد38.6گذشتهسال

جاربیشت سال نخست ماهه دو در رانندگی سوانح تلفات آمار بارین تهران استانهای به مربوط فارس163ی کرمان149نفر، و کمت148نفر و مربوطرنفر، آن ین

بود.نفر21بابویراحمدوکهگیلویهاستانونفر19کدامهریربختیاچهارمحالوایالماستانهایبه

م استانهای آمار این بازکربنابر با41.8ی ایالم با35.7درصد، قم و بیشت18.9درصد استانهایردرصد، و افزایش باین غربی خراسان45.5آذربایجان درصد،

با با44.9رضوی گیالن و بیشت44.8درصد سالردرصد، نخست ماهه دو در را رانندگی سوانح از ناشی تلفات کاهش سال99ین مشابه مدت به 98نسبت

دادند.اختصاصخودبه

و هزار یک تصادفات تلفات کل از مدت این در جادههای274همچنین در درونشه568ی،ربرونشهنفر مسیرهای در جادههای118ی،رنفر در روستایینفر

دادهاند.دستازراخودجانمسیرهاسایردرنفر13و

نیوزیرشهرداخودرو،پرشینآنالین،تجارتخبرخودرو،یرخبپایگاهخودرو/دنیایی،رساالمردمروزنامهدیگر:منابع
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کنیم؟شنامطمئنچگونهآبها/ورودخانههادرشنامشتاقانکمیندرتابستانیگرمبخوانید؛جوانخبرنگارانباشگاهگزارشدر
)۹۹/۰۴/۱۰-۱۹:۴۶(

کند.گذشتهسالهایازبهترراامسالتابستانمیتواندکردنشناصحیحاصولرعایتوگاهیآ

گزارش تفبه دنبال به که افرادی برای هوا شدن گرم با ساله هر جوان، خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه تعاون و رفاه حوزه هستند،رخبرنگار ورزش یا و یح

بدهند.دستازراخودجانهموطنانمانازتعدادیکهمیشودموجبایمنیمسائلبرخینکردنرعایتامااست،ینههازگینربهتازیکیشنا

هفته آخر تعطیالت در کشور، احمر هالل جمعیت نجات و امداد سازمان اعالم غ۵با شدگیرمورد کهرق داده اغلب۳خ و بوده گیالن استان در آنها از مورد

کرد.پیدانجاتنیزنفریکوکردندفوتنفر۴کهدادخرماهتیرششموپنجمروزحوادثاینبودند.جوانافرادشدندحادثهدچارکهکسانی

سال سازمان۹۸در اعالم قانونیطبق غ۱۲۷۵کشورپزشکی دلیل به کهرنفر شدند فوت شدگی و۱۰۷۴ق مرد فوتیها از همچنینزنفر۲۰۱نفر بودند، ن

بودهاند.تلفاتینربیشتصدردرمازندرانوگیالنخوزستان،استانهایآماراینبراساس

شه و مرداد تیر، ماههای در ساله بیشترهر غریور حوادث شدگیرین کسبرق با میتوان که میدهد باعثآخ مناسب اقدامات انجام نیز و بیشتر گاهی

شد.کشوردرفوتیهاآمارکاهش

تصو دربرخالف در کردن شنا مردم عموم دارد وجود که تاالبها،ری رودخانهها، در همیشه کشتهها آمار اما میدانند، رودخانه در شنا از خطرناکتر را یا

است.یاردازبیشتر...وکانالهااستخرها،

میافتد.اتفاقاستخرهاو...)وتاالب(رودخانه،ینرشیآبهایدرشدگیقرغموارددرصد۹۰آمارهاطبق

شی آب حجمردر شور، آب برخالف وزین قلبی نارسایی باعث نهایت در و میشود خون وارد رودهها و معده از جذب دلیل به و میشود بدن وارد آب از یادی

میشود.فرددرکلیوی

نصی غرمحمد افزایش از خبر بودند خشک مدتها که تاالبهایی و رودخانهها شدن آب پر دلیل به نیز احمر هالل جمعیت سخنگوی گفت:ری و داد شدگی ق

است.کردهپیداافزایششدهاندشدگیقرغدچارکهافرادیبهکمکبرایدرخواستدلیلهمینبه

جل برای داد: ادامه غرگیووی حادثه از کمپینری این در است. افتاده راه کمپینی تاالبها و رودخانهها در شدگی فرهنگ۳۲ق برای کشور چهرههای از نفر هزار

اند.شدهفعالبارهایندرتذکرهمچنینویزسا

افزود:دررنصی امسال۳ی ابتدایی غ۶۹ماه حوزه در عملیات کهرمورد داشتیم شدگی و۲۰ق کردند پیدا نجات شدند.۷مورد منتقل درمانی مراکز به نیز مورد

غ افزود: وروی ندارد وجود رسانی خدمت امکان که افتاده اتفاق مکانهایی در حوادث این اما دارند، حضور سواحل در احمر هالل جمعیت نجاتهای یق

دارد.راتاالبهاورودخانههادرنکردنشنادرخواستمردمازاحمرهاللجمعیتهستند.خلوت

است.کردنشنااولیهفنونباآشناییباشندداشتهنظردربایدافرادکهاقدامیاولینحادثهبروزازیرگیوجلبرایمهمتوصیههای

میشود.محسوبشناازقبلالزاماتدیگرازآنهابهتوجهومحدودیتهاباآشنایی

است.عمقکمآبهایدرنزدنشیرجههمچنینوآبعمقازاطالعگیردقرارتوجهموردبایدکهمواردیدیگراز

است.خطرناکبسیارونمیگیرندجدیراآنافرادکهاستمواردیازآبدرکردنشوخی

گیرد.انجامداردوجودنجاتیقرغآنهادرکهایمن،وشدهمشخصمکانهایدربایدکردنشناهمچنین

شد.آبواردنبایدمیشودمصرفعضالتکنندهشلقرصیاوآورخوابقرصکههنگامیکرد،اضافههمرااینباید

است.یادزگردابدرشدنگیرردخطرهستند،عمقکموآرامظاهراکهمکانهایییانداردراآنجاباالزمآشناییفردکهرودخانههاییدر
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بسیار آن داخل و آب بیرون هوای تفاوت مواقع برخی چون دارد، اهمیت بسیار هم شنا از قبل آب دمای شزبررسی موجب و است فردویاد در دمایی ک

میشود.

غ غرعالئم حال در آب درون فرد یک اینکه تشخیص شدگی بهرق کمک توانایی که افرادی توسط او موقع به نجات برای باشد کمکی میتواند است، شدن ق

دارند.رافرد

به مدام سرش است، زدن پا و دست حال در طبیعی غیر طور به که مدتزشخصی که کسی یا و میآید باال و میرود آب قرارزیر آب داخل در صورتش یادی

دارد.نیازکمکبهکهاستایننشانههایازدارد،

غ حال در که فردی در عالئم دررشدت داشتن قرار مدت همچنین و آب دمای جسمانی، وضعیت جنس، و سن اثر بر است شدن امازق است، متفاوت آب یر

اکسی کمبود دلیل به فرد ابتدا کلی حالت میزند،ژدر پا و دست نجات برای و شده استرس دچار ماندن۳ن از پس هوشیازدقیقه کاهش آب ازریر بعد و ی

میشود.نمایانشخصدریزمغآسیبهایدقیقه۶

شد.خواهدمختلنیزخونپمپاژومیشودنامنظمقلبضرباندقیقهچندگذشتازپس

پرغ رنگ پوست و لبها آب بیرون در حتی شدگی هوشیارق کاهش خلط، با همراه سرفه رنگ، آبی یا دشواریده یا و تنفس قطع قلبری، ضربان و تنفس ی

باشد.شدگیقرغعالمتمیتواندهمداردقرارساحلکناردروآبازجرخادرکهفردیبراینامنظم

بیاید.بیرونآبازفردتاکنیدکمکابتداشدگیقرغدراولیهکمکهای

شود.گرمتابپوشانیدلباسیاپتوباودهیدقرارکشیدهدرازحالتدررااو

کنید.لرکنتراخونگردشوتنفسی،رهوشیاسطحیعنیفردحیاتیاعمالنخستین

ید.ربگیتماساورژانسبایعرسنداشتمساعدیحالفرداگر

بخوابانید.پهلوبهرااوامدادنیروهایرسیدنزمانتامیکشید،نفسامانداشت،یرهوشیافرداگر

فو بود، شده قطع تنفس قلبی_راگر احیای برای را قلب ماساژ و دهان به دهان تنفس راری آن اصول که افرادی توسط اقدامات این البته دهید، انجام یوی

شود.انجامبایدمیدانند

ملیتپارسینه،یرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۲۲:۱۶-۹۹/۰۴/۱۰(زدنآببهبیگدارعاقبتایران؛در98-99شدگانقرغآماربررسی

م خبر شنیدن با خیلیهایمان هست. هم هنوز و بوده همینطور مرهمیشه میکنیم تصور مختلف، حوادث اثر در دیگران ورگ است همسایه برای فقط گ

م فرشته دباغخانه به حاالها حاال ما مرگذر و تصادفات خیلیهایمان هم باز که است همین بهخاطر نمیافتد. نمیگیرگ جدی را جادهای میرهای و یم،رگ

میگی را ماشین گاز بزند، کلهمان به سفر عادیسارهوس با را کرونا خطر میرانیم، سرعت با و دزیم کنار به رفتن و عزا و عروسی مراسم گرفتن و انجامری و یا

میاندا پشتگوش ممنوعه میبزکارهای باال را نزاع آمار و میشویم بهیقه دست خیابان و کوچه در دیگران با راحت پوچ و هیچ سر بر اوقات گاهی یم.ریم،

سر به میتاباند را همه و میکند جمع طالییاش انوار در دارد، زور هرچه تابستانی، خورشید و گرماست فصل که هم شودوحاال گرممان حسابی تا کولمان

د و رودخانهها دل به بزنیم شدن، خنک برای بعد بگذارو سرشان به سر نمیشود. سرشان بیاحتیاطی و شوخی که کاریاها و حرفهای شناگر همرید، کشته

اینکه بدون که میشود اینطور است. وحشی طبیعت خاصیت این میگیرد. را جانتان و میرساند خاک به را پشتتان میکند، خفتتان جا یک باشید،

میشویم.رودرروگرمبابخواهیم

تپشحسینزادهلیال

غرم از ناشی میرهای و سازمانرگ بودیم امیدوار امسال میشود. تکرار سال هر که است تلخی ماجرای قانونیقشدگی، اوضاعپزشکی بگوید و بدهد آمار

مرغ آمار اگر و نیست بد هم خیلی االن،رقشدگی تا امسال ابتدای از و نبود اینطور اما نشده، هم اضافه حداقل اما نشده، کم را109گومیر خود جان نفر

غ اثر گذشته،ربر سال در سازمان این آمارهای اساس بر همچنین دادهاند. دست از غ43قشدگی آمار بیشتردرصد و تابستان فصل به مربوط ینرقشدگی

غ باررقم مرداد ماههای در (177قشدگی و158نفر باز19مرد تیر (156ن)، و139نفر شهز17مرد و بارن) (134یور و112نفر وز22مرد شده گزارش ن)

با خوزستان با204استانهای مازندران با157، گیالن بیشت91و مرفوتی میزان غرین از ناشی دررگ دادند. اختصاص خود به را گذشته،10قشدگی سال

غ آمارتلفات بینرقشدگی، کمت1515تا1007ی که بوده غرنفر موارد سالرین در بیشت1007با1388قشدگی سالرو در آن است.1515با1382ین بوده مورد

گذشته، سال تابستان همین غ467در اثر بر غرنفر اثر بر شده فوت افراد کل که حالی در دادند، دست از را خود جان کشور در سالرقشدگی در 1398قشدگی

است.بودهنفر1072کشور،در

تلفاتینرباالترودخانهها؛

بیشت میکنند، تصور مردم آنچه غربرخالف قربانیان درین به مربوط بیشترقشدگی رودخانهها و نیست باالتریاها و غرین آمار اختصاصرین خود به را قشدگی

میدهند.

سال آمارهای غ98طبق تلفات کل از د468قشدگی،ر، رودخانهها، از پس دادند. دست از را خود جان رودخانهها در بارنفر خا130فوتی(151یا مناطق جرنفر

قرارقشدگیرغتلفاتبعدیرتبهدر)زمجاوشدهیزایمنسامناطقدرنفر21وحرط

دارند.شدگیقرغقربانیانگرفتندرطوالیییدهممیکنندتجمعمردمآندرکهیردیگمحلهایهم،یاردورودخانههابهجزدارند.

گذشته سال کشاور140در استخرهای در کانالها،137ی،زنفر در د90نفر در سدها،رنفر و مصنوعی شنا،89یاچههای استخرهای در و45نفر حوض در نفر

دادهاند.دستازراخودجانآبیمکانهایسایردرنیزنفر93وجانباختهقشدگیرغاثربرطبیعییاچههایرددرنفر28وچاهدرنفر34حوضچهها،

و است در عدهای گوش یک هم باز مرتبط، نهادهای و انتظامی نیروی هاللاحمر، کشور، اورژانس سازمان هشدارهای وجود با میدهد نشان آمارها این

است.دیگرانسرنوشتاینونیستیممامیشودقرغکهکسیمیکنیم،فکرهمیشهدروازه.یردیگ

یدرنخوراآبآرامشیبرف

است.شدهتبدیلتهرانیهابهخصوصمردمثابتیحگاهرتفبهخزریایرد
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د لب به میرسانند را خودشان و میزنند جاده دل به میکنند، پیدا فرصتی کهرتا قسمتی از و میکنند توجه هشدارها به بعضیها کنند. خنک تنی تا یا

به برای هم عدهای اما نمیروند، جلوتر است، شده مشخص کردن شنا دربرای خروشان امواج با شدن سرشاخ یا شنا در خود توانایی کشیدن خارخ ازریا، ج

سالمسا دزمحدوده مری استقبال به کار این با و میکنند شنا پنجسالهریا بچهای دختر حادثهها، این از یکی در نیست. کم حوادث دست این نمونه میروند. گ

شد.قرغرودسررامدشتمنطقهدرقماهل

شد.قرغیاردیزسالمسامحدودهازجرخادرشنابهدلیلامابودند،رفتهرودسرمنطقهاینبهشنابرایخودخانوادههمراهبهکودکاین

د در گردشگر پنج مازندران، انتظامی فرماندهی اجتماعی معاون اعالم طبق هم پیش وقت چند تعطیالت وردر چالوس عباسآباد، نوشهر، رودخانههای و یا

غ شهردارتنکابن ایمنی خدمات و آتشنشانی سازمان مدیرعامل هم پیش هفته دو همین دادند. دست از را خود جان و شدند غرق از خرمشهر شدنری ق

بیشت دارای که است استانهایی از یکی خوزستان گفته، او که آنطور داد. خبر کارون رودخانه در خرمشهر امالتلول منطقه در خواهر غردو آمار قشدگیرین

و17،22برادرسهشدنقرغاززابلاحمرهاللجمعیترئیسهم،خردادماهاست.کشوردر

داشت.رسانههادریادیزبازتابکهدادخبرشنافنبهنبودنآشنابهدلیلسیستانرودخانهدرساله33

گردشگرهمبهارروزهایینرآخدر

ج34 وارد رود گهر خروشان و وحشی رودخانه در شنا هنگام بود رفته دورود نیگاه دره به دیگر گردشگر چند همراه که بروجردی شد.رساله روخانه تنداب یان

کردند.پیداشنامحلازپایینترمتر20رااوجسداحمرهاللتیمامدادگران

نجاتفنوفوت

اورژانسکشوررئیس/کولیوندپیرحسیندکتر

بسیا که است زمانی بهار و تابستان استرفصل ممکن الزم ایمنی نکات رعایت بدون اما کنند، شنا دارند دوست نوجوانان و کودکان خصوص به افراد از ی

بیمارغ برخی به ابتال تندرو، قایقهای از استفاده شنا، اصول با ناکافی آشنایی مانند، عوامل برخی بین، این در باشد. آنان انتظار در جسمیرقشدگی یهای

بیما صرو و ذهنی ماندگی عقب مانند مریها باعث عرع ضروزگ رو، این از میشود. آب در دریزان تا باشد داشته توجه ایمنی نکات به افراد است گیرری

نشوند.آنازپسحوادث

د ساحل به شنا دادن یاد برای متاسفانه افراد برخی ببیند. آموزش آموزشدیده مربیان نظر تحت و آموزشی کالسهای در را شنا است کهربهتر میروند یا

است.خطرناکبسیاراقدامی

نکنید.شناآبدردارومصرفازپسگزره

کنید. توجه ساحل و رودخانهها کنار در شده تعبیه هشدارهای و عالیم به حتما کردن، شنا از است.زقبل افراد سالمت کننده تضمین هشدارها این به توجه یرا

این است. آزاد آن در کردن شنا و بوده آرام آب که است این معنای به سفید پرچم دارد. همراه را خاصی مفهوم و معنا یک هر و دارند خاصی عالئم پرچمها

میشود.نصبدارند،حضوریقرغناجیانکهمناطقییایاردیزسالمساحرطمناطقدرمعموالپرچم

آو بدست را الزم اطالعات هوایی و آب وضعیت از آب، به شدن وارد از جزید،رقبل امواج، مد، و جزر هوا، و آب وضعیت میتواندریرا دیگر عوامل و آب یانات

باشد.داشتهافرادایمنیبرمهمیاثر

کند، ایجاد را خطرناکی آبی شرایط میتواند شدن، ذوب حال در برفهای یا سیلآسا بارانهای جزباد، میتواند پیشبینینشده هوای و آب گردابیریرا یانات

کنید.یرخوددارودخانههاویارددرکردنشناازشرایط،ایندرببرد.باالرانهرهاورودخانههاآبهایسرعتوکندایجادساحلیامواجدرخطرناکی

شوید.جرخاآبازبالفاصلهقربورعدصدایشنیدنصورتدروکردنشناهنگام

حفظ را آب در شما ایمنی باشید؛ مصدوم یا وحشتزده خسته، هنگامیکه وسایل این است. آب روی شما نگهداشتن شناور برای وسیلهای نجات جلیقه
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میکند.

کنید.شنانفرهچندصورتبهداردامکانکهجاییتااحتمالی،حادثهزماندریرفواقدامانجامبرای

عالقه نوجوانان و جلزکودکان برای میدهند. نشان آب در حضور و شنا به غرگیویادی از کنند.ری شنا کم و محدود عمق با نقاطی در حتما است بهتر قشدگی

شود.استفادهاستانداردنجاتجلیقهیابازوبندآنهابرایاستیرضرواستخر،ویارددرکردنشناهنگامهمچنین

دارد.همراهبهراقشدگیرغآنشدنگونژوایرازاست،خطرناکدرآببادیقایقیاتیوبباکودکانیزبا

دهد.نجاتچگونهراشمامیداندوداردحضورآنجادریقرغنجاتکهاستمحلیدرشنابرایمکانینربهت

نیست!یاردورودخانهدرفقطخطر

تعداد هرسال و نیستند شنا برای مناسبی و امن محل وجه هیچ به ها باغ استخر و آبگیرها وزسدها، نامطمئن مکانهای چنین در شنا با افراد از یادی

ظاه وجود با رودخانهها برخی و آبگیرها و .سدها میدهند دست از را خود جان غرخطرناکی، خطر و هستند خطرناک و عمیق بسیار آرام فقطری نه قشدگی

بیفتد.اتفاقنیزحرفهایوماهرافرادبرایاستممکنبلکهمبتدیشناگرانبرای

غ نجات ،کارشناس سلیمانی خطرآفرپرویز آبی مکانهای این از نباید شناگران و است سنگین و سرد سدها آب معمول بطور میگوید: زنجان استان کهریق ین

محلهاایندرکنند.شنااستفادهاستتهدیدمعرضدرجانشانلحظههر

دارد.وجودقندافتوفشارافتتشنج،عضالت،گرفتگیقلبی،ایستبیمواستخطرناکنیزایحرفهوماهرشناگرانبرایبلکهمبتدیافرادبرایتنهانه

شناگ وقتی داد هشدار افراد به غروی حال در را وری طناب تیوب، چون تجهیزاتی و وسایل از بلکه نشوند آب وارد او نجات بهمنظور کردند مشاهده قشدن

شوند.کشیدهیرزبهوشدهگرفتارقشدنرغحالدرفرددستدرنیزخوداستممکنصورتاینغیردرکهکننداستفادهچوب

)۰۴:۴۰-۹۹/۰۴/۱۱(فوتی۱۹ومصدوم۲۳گذشته/شبیزسوآتشحادثهازجزییاتینرآخیحرتشمهر؛باگفتگودریانرصاب

شدند.مصدومنفر۲۳حادثهایننهایتدرگفت:وپرداختدیشبیزسوآتشحادثهازجزییاتینرآخیحرتشبهتهراناورژانسسازمانرئیس

صاب آخرپیمان با رابطه در مهر، خبرنگار با گو و گفت در سوریان آتش حادثه از جزئیات شزین خیابان در واقع اطهر سینای بیمارستان اینری کرد: اظهار یعتی

میشوند.اعزاممحلبهامدادینیروهایبالفاصلهکهمیدهدخراطهرسینایکلینیکدرگذشتهشبدقیقه۲۰.۵۶ساعتحادثه

شدنداعزاممحلبهموتورالنسدووآمبوالنساتوبوسدوآمبوالنس،۱۲ًافورافزود:وی

آخ به اشاره با تهران اورژانس سازمان حادثهررئیس این نهایت در گفت: مصدومان تعداد از آمار که۲۳ین شدند مصدوم شهدای۷نفر بیمارستان به مصدوم

شدند.ترخیصوگرفتهرااولیهدرمانهایپاییرسمصدوم۱۵وشدندمنتقلیشرتج

است.بهبودبهرواوجسمیوضعیتخوشبختانهداشتهاستنشاقیگازبامسمومیتکهاستبودههمنشانآتشیکمصدومینبیندروی،گفتهبه

مهمترصاب گفت: حالریان البته که است نفس تنگی و دودگرفتگی استنشاقی، گاز با مصدومیت مصدومان، سایر جراحت به۷ین شده منتقل مصدوم

است.خوببیمارستان

سازمان را شدگان فوت دقیق آمار همچنین و شدگان فوت اسامی گفت: قانونیوی آخپزشکی اساس بر اما کند اعالم باید تهران دادستان شخص ینرو

کردند.فوتماهموطنانازنفر۱۹حادثهایندرمتأسفانهاعالمها
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اجسادرصاب کرد: اظهار پایان در م۱۸یان به فوت علت تعیین جهت دیشب جانبختگان حادثه از آزمایشگاهیرنفر و تشخیصی قانونیکز دادهپزشکی ارجاع

میشود.اعالمقانونیپزشکیسازمانخودیقرطازDNAآزمایشهایوهویتاحرازانجامازبعدآنهااسامیواستشده
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استانیاخبار

)۰۶:۵۰-۹۹/۰۴/۱۰(کردقانونیپزشکیراهیراهمدانی2618نزاع،؛99سالنخستماههدودر

مدی امسالرایسنا/همدان کرد: اعالم همدان استان قانونی پزشکی مجموع2133ن،ز485کل در و کرده2618مرد مراجعه استان قانونی پزشکی به نزاع از ناشی صدمات از پس نفر
اند.

گفت در کمالی ارتین بهودکتر مردم مراجعات میزان به ایسنا، با قانونیگو سالپزشکی کرد: اظهار و زد نزاع از ناشی صدمات از هزار10ن،ز97،4222پس

مجموع735و در و و14مرد گذشته957هزار سال و و10ن،ز4204نفر مجموع305هزار در و14مرد به509هزار قانونینفر کهپزشکی اند کرده مراجعه

دهد.مینشانرادرصدی2.9کاهش

تص گذشتهروی سال ماهه دو در کرد: مجموع1839ن،ز735یح در و امسال2574مرد و مجموع2133ن،ز485نفر در و به2618مرد پزشکینفر

است.داشتهدرصدی1.7افزایشکهاندکردهمراجعهقانونی

بسیا در گفت: ادامه در مراکزروی به مراجعه از پیش و آلود خون ظاهر همان با جرحی تصادفات یا و نزاع در دیده آسیب افراد شود می مشاهده موارد ی

گیرد.میتعلقآنهابهیربیشتخساراتیرظاهوضعیتچنینباکنندمیتصورومراجعهقانونیپزشکیبهخسارتتعیینبرایدرمانی،

قانونیکلرمدی بهپزشکی مراجعه داد: ادامه همدان قانونیاستان دپزشکی از تأثیرپیش هیچ درمانی اولیه خدمات آنچهریافت و ندارد خسارت تعیین در ی

است.جراحتنوعگیرد،میقرارکارشناسییهرنظصدورمبنای

تص تأثیروی آلود خون ظاهر کرد: نظریح صدور در توسطری کارشناسی قانونییه نظپزشکی صدور مبنای آنچه و است،رندارد جراحات زمینه در کارشناسی یه

کارشناسان توسط آن دقیق بررسی و موضع بودن تمیز نیازمند ضایعات تر دقیق معاینه بنابراین است آن عمق و جراحت قانونینوع دیگرپزشکی و است

است.گذشتهازماندهیادگاربهنادرستباورهایازدیگریکیهماینونمیشودتعیینقانونیپزشکیدردرمانطولنامبهیزچی

نظ صدور برای اینکه بیان با سازمانرکمالی توسط نزاع از ناشی صدمات درباره کارشناسی قانونییه کالنتپزشکی یا و قضایی مراجع از نامه معرفی یرارائه

تصویربردا یا و مشاوره اخذ به نیاز صدمات عوارض یا و جراحات تر دقیق بررسی برای مواردی در کرد: توصیه است، پاراکلینیکرالزامی اقدامات سایر یا و ی

طلبد.میرامراجعانبیشترشکیباییوصبربنابرایناستصدماتدربارهدقیقاظهارنظرومراجعانحقوقحفظبرایامراینواست

به درمانی اقدامات انجام از پس تواند می فرد تهدیدکننده، و عمده صدمات و جراحات وجود صورت در داد: ادامه قانونیوی سوابقپزشکی و کنند مراجعه

نشود.ضایعفردیازحقیتاشدخواهداخذکنندهدرمانمرجعازقانونیپزشکیسویازشدهانجاماقدامات

قانونیکلرمدی جپزشکی و ضرب آثار شامل نزاع در شده ایجاد صدمات کرد: بیان همدان یاراستان است دیه مشمول یا استح معینی مال مقدار دیه َارش؛

ش در است.رکه شده مقرر ندارد، قصاص جهت هر به که مواردی در عمدی جنایات یا منفعت یا عضو نفس، بر غیرعمدی جنایات سبب به مقدس نیزع َارش

ش در آن میزان و است غیرمقدر سالمتردیه بر آن تأثیر و جنایت کیفیت و نوع لحاظ با دادگاه و است نشده تعیین باع وارده خسارت میزان و علیه ُمجنی

کند.میتعیینراآنمیزانکارشناسنظرجلبباومقدردیهگرفتندرنظر

کارشناس باشد نداشته وجود مقدر دیه وارده، صدمه برای که مواردی در بنابراین افزود: قانونیوی برپزشکی تأثیر و آن کیفیت و جراحت نوع اساس بر

تعیینسالمت به اقدام اندام یا عضو کارآیی در تأثیر و عضوی نقص ایجاد عدم یا ایجاد و علیه میزانُمجنی که کنند می انسانَارش کامل دیه به نسبت َارش
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شود.میتعیین

پیامانتهای

اقتصادیگزارشیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۷:۳۰-۹۹/۰۴/۱۰(۹۹سالدرهمداناستانقانونیپزشکیبهنزاعمصدومهزار۲ازبیشمراجعه

خبرداد.امسالنخستماهه۲درهمدانقانونیپزشکیبهنزاعمصدوم۶۱۸هزارو۲ازمراجعههمداناستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی کمالی قانونیکلرآرتین گفتپزشکی در همدان خبرنگارواستان با هایگو استان جوانگروه خبرنگاران اینکهازباشگاه به اشاره ۶۱۸هزارو۲همدان؛با

به امسال نخست ماهه دو در نزاع قانونیمصدوم گذشتهپزشکی سال نخست ماهه دو با مقایسه در رقم این گفت: کردند افزایش۱/۷مراجعه درصد دهم

است.داشته

اند.بودهآقانفر۲۱۳۳وخانمنفر۷۳۵تعدادمراجهمیزاناینازداد:ادامهاو

سال در اینکه به اشاره با و۱۴تعداد۹۸کمالی به۵۰۹هزار نزاعی مصدوم قانونینفر سالپزشکی در داشت: اظهار کردند، و۹۷،۱۴مراجعه نفر۹۵۷هزار

ایم.داشتهکاهشدرصد۹۷،۲/۹سالمشابهبهنسبت۹۸سالمیانایندرکهاندداشتهمراجعه

قانونیکلرمدی بسیاپزشکی در داشت: ابراز نکنید، مراجعه پزشکیقانونی به خونآلود ظاهر با اینکه به اشاره دیدهربا آسیب افراد که میشود مشاهده موارد ی

به خسارت تعیین برای درمانی، مراکز به مراجعه از پیش و آلود خون ظاهر همان با جرحی تصادفات یا و نزاع قانونیدر باپزشکی میکنند تصور و مراجعه

ظاه وضعیت بیشترچنین خسارات بهری مراجعه که صورتی در میگیرد تعلق آنان به قانونیی دپزشکی از تأثیرپیش هیچ درمانی اولیه خدمات درریافت ی

است.جراحتنوعمیگیردقرارکارشناسییهرنظصدورمبنایآنچهونداردخسارتتعیین

تأثی آلود خون ظاهر گفت: مسئول نظراین صدور در توسطری کارشناسی قانونییه نظپزشکی صدور مبنای آنچه جراحاترندارد، خصوص در کارشناسی یه

است.قانونیپزشکیکارشناسانسویازآندقیقبررسیوموضعبودنتمیزنیازمندضایعاتدقیقترمعاینهبنابراست.آنعمقوجراحتنوعاست،

دکرقانونیشکیپزاهیرارهمدانی2618اع،نزایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۸:۱۷-۹۹/۰۴/۱۰(شمالی)خراسان(استمتوقفهمچنانجاجرموشیروانقانونیپزشکیساختماناحداثسالپروژه8گذشتبا

مدی شمالی هایرایسنا/خراسان شهرستان قانونی پزشکی ساختمان احداث عملیات همچنان اما احداث زمان از سال هشت گذشت به توجه با گفت: شمالی خراسان قانونی پزشکی کل
است.شدهمتوقفجاجرموشیروان

است.نشدهتکمیلهمچنانامابودهدرصد70تا60بینجاجرموشیروانهایپروژهیکیزفیپیشرفتکرد:راظهاایسناباگووگفتدرمحمدزاده

ط این تکمیل برای باید برآورد براساس افزود: اند، مانده باقی همچنان اعتبار تخصیص عدم علت به ها پروژه این اینکه بیان با هاروی یالرمیلیارد15ح

گیرند.قرارکاراولویتدرهاپروژهاینشدمقررفرماندارانبارایزنیطیکهشودینهزهاعتبار

سازمان رئیس سفر به اشاره با قانونیمحمدزاده استانداپزشکی با ای نامه تفاهم سفر این در یادآورشد: استان، به بارکشور سال سه طی که شده منعقد ی

شود.مرتفعاستانابنیهوساختماننیازهایتومانمیلیارد11اختصاص

تش سالن مصرفی مواد مهم این قالب در کرد: خاطرنشان فناوروی نیازهای از بخشی تامین انداریح، راه همچنین و استان اطالعات اینزی سردخانه ی

شد.انجاممجموعه

فناو شبکه اینکه به اشاره با اکنونرمحمدزاده هم و ایم کرده متصل دولت شبکه به و داده گسترش را اطالعات گفت:زی است، مهیا الزم های یرساخت

کالنت همه متاسفانه هاراما بازی الزم مکاتبات تا ندارند را الزم قانونییرساخت طپزشکی هراز تا شود انجام الکترونیکی هایزیق بخش در مردم های ینه

برسد.صفربههاگواهیجعلامکانهمچنینویابدکاهشگونانگون

پیامانتهای

کراتعصریرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۰۴:۵۰-۹۹/۰۴/۱۱(مازندراندرکارحوادثاثربرنفر19فوت
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)۱۰:۰۲-۹۹/۰۴/۱۰(مازندران)(کارحوادثاثربرگرمدرصدی18کاهشمازندران؛قانونیپزشکیکلاداره

دادند.دستازکارحوادثاثربرراخودجانپارسال،مشابهمدتبهنسبتصدیدر18کاهشبامازندراندرنفر19امسالنخستماهدو

خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا مدیری مازندران، قانونیکلرکز بیشتپزشکی گفت: اند بوده مرد ها، فوتی همه اینکه بیان با حوادثرمازندران تلفات آمار ین

است.شدهثبتفوتی3باشهرقائمو4بابابلشهرستانهایبهمربوطمدتایندرکار

با اردیبهشت اینکه به اشاره با عباسی علی با12دکتر فروردین بیشت7و تعدادرفوتی این از افزود: اند داده اختصاص خود به را فوتیها و16ین متاهل نفر

هستند.(افغان)ایرانیغیرملیتدارایشدگانفوتازنفریکنیزومجردبقیه

کارحوادثدرنفر102باختنجانبخوانید:بیشتر

قانونیکلرمدی سنینپزشکی با30تا21مازندران، بیشت5سال را ورمورد کمت20یرزین فوتی یک با را ورسال اعالم کار از ناشی حوادث فوتیهای آمار ین

است.فوتی2باگرفتگیقربو7باسختجسماصابت،10بابلندیازسقوطبهمربوطکار،حوادثدرافرادگرمدالیلکرد:یحرتص

مراکز آمار اساس بر گفت: عباسی علی قانونیدکتر امسال،پزشکی نخست ماه دو (98مازندران بقیه96مصدوم و بهزمرد کار حوادث از ناشی پزشکین)

میدهد.نشانراکاهشدرصد19پارسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکهکردهمراجعهقانونی

)۱۱:۰۱-۹۹/۰۴/۱۰((گلستان)قانونیپزشکیبهنزاعمراجعیندرصدی۱۲کاهش

داد.خبرقانونی،پزشکیبهنزاعمراجعیندرصدی۱۲کاهشازگلستانقانونیپزشکیکلمدیر

های استان گروه خبرنگار گزارش جوانبه خبرنگاران کلرگازباشگاه مدیر زارعی حسین قانونیگان، طیپزشکی 'گفت: سال،۲گلستان نخست هزار۲ماهه

مراکز۱۸و به نزاع از ناشی صدمات دلیل به قانونینفر گذشتهپزشکی سال مشابه مدت به نسبت تعداد این که کردند مراجعه داشته۱۲استان کاهش درصد

است.

و هزار تعداد، این از اینکه بیان با و۴۲۴او مرد بیشتزنفر۵۹۶نفر افزود: اند بوده مراکزرن به ارجاعی پروندههای قانونیین نزاعپزشکی به مربوط استان

است.

م از همچنین مسئول مقام مشابهراین مدت به نسبت رقم این که است حالی در این گفت: و خبرداد استان در مدت این طی کار ازحوادث ناشی نفر یک گ

است.داشتهکاهشدرصد۷۵گذشتهسال

اند.دادهازدستکارازناشیحوادثاثربرراخودجانمرد،نفر۴گذشته،سالدرگفت:زارعیحسین
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کنارتابناک،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۲:۰۷-۹۹/۰۴/۱۰(پردیسشهرستانقانونیپزشکیافتتاحندارد/وجودتهراناستاندرقانونیپزشکیکزرمکمبود

مرمدی اینکه بیان با تهران استان قانونی پزشکی بهرهبردارکل این با گفت: کرد، کار به آغاز مراجعان روزانه پذیرش و کادر تکمیل با پردیس شهرستان قانونی پزشکی مرکز کمبود کزری
ندارد.وجودتهراناستاندرقانونیپزشکی

مدی فروزش مهدی پردیس، از فارس خبرنگار گزارش قانونیکلربه مراسمپزشکی در امروز ظهر بعداز تهران قانونیاستان درپزشکی که پردیس شهرستان

ب پردیس شهر قائم پاساژ هسا، راهرمجتمع درصدد اخیر سال چند طی تهران، به پردیس نزدیکی و روزافزون جمعیت به توجه با کرد: اظهار شد، گزار

بودیم.منطقهایندرمستقلقانونیپزشکییزاندا

اند دست و مسؤوالن از تشکر با انداروی راه مزکاران قانونیکزری فضایپزشکی و انسانی نیروی حوزه در محدودیت دلیل به تأخیرها داد: ادامه پردیس،

راهاندازفی و افتتاح مزیکی این پیگیری و شهرستان دادستان تالشهای با و افتاد تأخیر به مرکز فرماندار و جمعه امام توسط شده انجام پزشکیکزریهای

شد.یزانداراهپردیسقانونی

قانونیکلرمدی مپزشکی حاضر درحال افزود: تهران قانونیکزراستان سپزشکی معاینات برای فقط پردیس صدماترشهرستان و شده گرفته نظر در پایی

میشود.انجامپاییرسصورتبهمراجعانیکیزفی

م این به قضایی مراجع از بالینی معاینات کلیه شد: یادآور مرفروزش این در افراد و میشود ارجاع رارکز صدمات ما پزشکان و میگیرند قرار معاینه مورد کز

میدهند.قرارکارشناسیمورد

مجدد پرونده معاینات، انجام از پس اینکه بیان با طوی از ترًا میشود، ارسال قضایی مراجع به سیستم استانأیق شهرستانهای نزدیکی به توجه با کرد: کید

هستند.فعالاستانشهرستانهایدرقانونیپزشکیمراکزتمامهمباآنهانزدیکیوتهرانشهربه

قانونیکلرمدی تصپزشکی تهران مراکزراستان خصوص در کمبودی کرد: قانونییح شهرنداپزشکی تنها پردیس اما مریم فاقد که استان در پزشکیکزری

ندارد.وجودقانونیپزشکیمراکزفاقدمحلینیزاستاننقاطسایردروبودقانونی

م این در شده ارائه خدمات خصوص در قانونیکزرفروزش متخصصانپزشکی و است موقت پزشکان موجود لیست گفت: تهران، مراکز به بیماران مراجعه و

ندارند.پردیسشهرستاندردائمیاقامتما

شود.روزبهوکردهپیداتغییرلیستایناستنیازومیشوندحاضرپردیسشهرستاندرموقتصورتبهپزشکانبنابراینافزود:وی

قانونیکلرمدی اینپزشکی تا داد خواهند خدمات مراکز این به هستند تأیید مورد فردی صالحیتهای و علمی لحاظ از که پزشکانی کرد: عنوان تهران استان

(گلستان)قانونیشکیپزبهاعنزاجعینمرصدیدر۱۲کاهشان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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کنند.پیدابهبودکیفیوکمینظرازمراکز

تش بخش کمیسیونها، بالینی، بخشهای کرد: حالرفروزش مشکالت از عمدهای بخش که شد خواهند یکپارچه و سیستمی صورت به آزمایشگاهها و یح

شد.خواهدرفعالکترونیکسیستماینباراحاضر

م به که فردی سیستم این کار به شروع با کرد: ابراز قانونیکزروی بخواهدپزشک اگر بگیرد، قرار کارشناسی و بررسی مورد آن صدمات و کرده مراجعه پردیس

نمیگیرد.صورتپذیرشومیشودشناساییافزارنرماینیقرطازبگیردقراربررسیموردتاکندمراجعهنیزکشورازیردیگنقطهدر

قانونیکلرمدی توسعهپزشکی اینکه بیان با تهران قانونیاستان تپزشکی دادهایم، قرار کار دستور در موجود آمار و فعلی وضعیت به توجه با را کیدأپردیس

روزانه پردیس شهرستان در میانگین طور به وی20تا15کرد: قطعزنفر و میشوند انسانییت نیروی باشیم داشته افزایشی اگر آینده سالهای و ماهها طی در ًا

داد.خواهیمافزایشرایراداکادروپزشکانازاعمنیازمورد

س/پ/67016پیام/انتهای

ایرنایرگزارخبدیگر:منابع

)۱۶:۳۵-۹۹/۰۴/۱۰(هستندمندبهرهقانونپزشکیکزرمازتهراناستانهایشهرستانتمامتهران:استانقانونیپزشکیکلرمدی

م که بود شهرستانی تنها پردیس اینکه به اشاره با تهران استان قانونی پزشکی کل مدیر مرپردیس- از تهران استان های شهرستان تمام گفت: نداشت قانونی پزشکی پزشکیرکز کز
هستند.مندبهرهقانون

م افتتاح حاشیه در شنبه سه عصر فروزش مهدی مهر، خبرنگار گزارش قانونیکزربه افتتاحپزشکی با اینکه به اشاره با خبرنگاران جمع در پردیس شهرستان

قانونیکزرم مپزشکی این دارای تهران استان تمام اکنون هم پردیس وردر نیستیم مواجه مشکل و کمبود با استان در خصوص این در داشت: اظهار است کز

است.گرفتهقرارافتتاحموردمیشوندارجاعقضائیهقوهازکهافرادیپاییرسمعایناتبرایکزرماین

امور در معتمد پزشک کمبود با پردیس در اینکه به اشاره با قانونیفروزش ازپزشکی برخی کوتاه و موقت اقامت دلیل به کمبود این گفت: هستیم مواجه

شد.خواهدرفعکهاستمنطقهایندرپزشکان

کل قانونیمدیر سازمانپزشکی در داشت: بیان تهران قانونیاستان افزاپزشکی تخصصیرنرم عنوان تحت قانونیی درپزشک که است طراحی حال در

تش کمیسیونها، بالینی، بخش مثل مختلف اندارحوزههای راه آزمایشگاهها و یکپارچهزیح سیستم یک دارای فزار ترم این که میشود قانونیی درپزشکی

میباشد.کشورسطح
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م اینکه بیان با ادامه در قانونیکزروی روزانهپزشکی حاضر حال در م۲۰الی۱۵پردیس این کننده مراجعه افزایش صورت در افزود: دارد کننده مراجعه کزرنفر

گرفت.خواهدصورتاقداماتیانسانینیرویافزایشبرایویافتخواهدتوسعه

/۹۹/۰۴((تهران)استشناساییقابلاطهرمهرسیناکلینیکحادثهاجسادسیما؛وصدایرگزارخببامصاحبهدرفروزشدکتر
۱۱-۰۳:۵۶(

هستند.شناساییقابل«دیانای»نمونهبدونکهوباختهاندجاناطهرمهرسیناکلینیکیزسوآتشحادثهدرنفر18تاکنونتهران:استانقانونیپزشکیکلمدیر

خب خبرنگار با تلفنی مصاحبه در فروزش مهدی دکتر تاکنونرگزارآقای گفت: ؛ سیما و صدا اجساد18ی شامل وز15جسد سو3ن آتش حادثه در که یزمرد

م به بودند باخته جان اطهر مهر سینا کلینیک در کهردیشب تشخیصی شدهزیرکز اعالم که آنطور حادثه این البته است. شده منتقل یک19ک که داشته فوتی

است.نشدهمنتقلقانونیپزشکیبهنفریکاینجسدهنوزوکردهفوتبیمارستاندرنفر

کوتاهت در اجساد این هویت تشخیص کار اینکه به اشاره با قابلروی اولیه معاینات با اجساد این میرسد نظر به گفت: میشود، انجام ممکن زمان ین

نیست.انایدینمونهبهنیازشناساییبرایواستنزدهبرهمراآنانچهرهنمایسوختگی،وهستندشناسایی

سو مزآتش در انفجار و شری خیابان در واقع اطهر مهر سینا درمانی ساعترکز تهران دیشب46و20یعتی سوردقیقه آتش علت و داد انفجارزخ ی

است.شدهاعالمنژاکسیکپسولهای

ینربرتشهر،تیتراقتصاد،باایران،عصرالف،دانا،پارسینه،نیوز،افکارآنالین،قدسیرخبپایگاهمیزان/فارس،خبرنگاران،باشگاهایلنا،ایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع
انتخابنو،سالمها،

هستندمندهبهرقانونشکیپزکزمرازانتهراستانهایستانشهرتمامان:تهراستانقانونیشکیپزکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۴:۳۹-۹۹/۰۴/۱۱()ه(کرمانشابودقلبیحادیربیماپناهیآسیهفوتعلتکرمانشاه:قانونیپزشکیکلرمدی

۸

۱۳۹۹/۰۴/۱۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۱
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/LHFRI1TE


قوهاینبرنامهینرمهمتوانقالبمعظمرهبرمنویاتاجرایراستایدرقضائیهقوهتحولسندکرد:عنوانقانونیپزشکیکلرمدی
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