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ستادیاخبار

)۰۹:۴۱-۹۹/۰۶/۱۷(استمردمبهرسانیخدمتقانونیپزشکیسازمانتشکیلفلسفهکشور:قانونیپزشکیسازمانرییس

گی شکل فلسفه گفت: کشور قانونی پزشکی سازمان مهمتررییس از رجوع ارباب به مناسب پاسخ ارائه و است مردم به رسانی خدمت قانونی، پزشکی سازمان سازمانری وظایف ین
شود.میمحسوب

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به ایسنا گزارش قانونیبه یکشنبهپزشکی گذشته، روز عصر مسجدی عباس ماهرشه16کشور، یور

کا از تعدادی با کنفرانسی ویدئو دیدار بردر حال در مستمر و ای دروه صورت به که ها استان کل ادارات مراجعینرگزارکنان عمده افزود: است، پزشکیی

دلسوقانونی و مسئولیت احساس بنابراین ندارند خوشی احوال که هستند دیده آسیب و متألم اززافراد بخشی افراد این با مواجهه و پذیرش در همکاران ی

بخشد.میالتیامراآنانروحیتألمات

تک با داشت: اظهار همکارانروی همه که است ای وظیفه این و شود می ارائه مردم به صادقانه خدمتی ها، کارشناسی در نظر دقت و سرعت و مراجعین یم

کنند.تالشآندرستاجرایبربایدسازمانسطوحتمامدر

سازمان قانونیرییس تپزشکی با تأکشور مهم اینکه بر انسانیرکید نیروی کرد: خاطرنشان است، سازمان آن در شاغل انسانی نیروی سازمان هر سرمایه ین

ت فرمهم در .. و اعتبارات و تجهیزات همچون مواردی و است سازمان یک در اصل ورین تر متدین تر، خبره انسانی نیروی هرچه پس گیرند. می قرار ع

داشت.خواهندسازمانآنعملکردازیربیشترضایتنیزمردموبودخواهدترموفقسازمانباشد،دلسورتر

که جایی تا علمی چه و شغلی جنبه از چه همکاران پیشرفت و ارتقا خصوص در ما است آن انسانی نیروی سازمان در اصل که آنجا از داد: ادامه مسجدی

در کار آنکه ضمن کنیم می تسهیل را همکاران ارتقا شرایط موجود ضوابط و شرایط به توجه با بدهد اجازه قانون و قانونیمقررات ذاتپزشکی جهت به هم

دارد.پیدرراافرادروانیفرسایشوفرساستطاقتوسختبسیارمتألمرجوعارباببامواجهههموکارنوعو

اینکه بیان با قانونیوی حپزشکی با پویا و فعال تصرسازمانی است، جلو به رو تکرکت باید سازمان اقدامات تمام خروجی کرد: وریح شأن حفظ و مردم یم

گیرد.صورتآنانجایگاهرعایتواحترامکمالبابایدمراجعینبهرسانیخدمتوباشدرجوعاربابمنزلت

مجموعه به قضاییه قوه نگاه امروز شد: یادآور پایان در قانونیمسجدی خدمتپزشکی مردم به که است نخبه کارشناسان با علمی سازمان یک عنوان به

کار لذا و شود می برطرف دارد وجود رأی صدور برای قاضی ذهن در که ابهاماتی و سئواالت و برداشته حقایق روی از غبار آنان نظرات با و کنند می رسانی

است.برخورداربسزاییاهمیتازعادالنهاحکامصدوروهاپروندهرسیدننتیجهبهدرهمکارانتخصصی

پیامانتهای

ملییرهمکاحمایت،روزنامهشبستان/یرگزارخبدیگر:منابع
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۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
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)۱۰:۰۹-۹۹/۰۶/۱۷(استسازمانهرسرمایهینرمهمتانسانینیرویکشور:قانونیپزشکیسازمانرییس

گی شکل فلسفه گفت: کشور قانونی پزشکی سازمان مهمتررییس از رجوع ارباب به مناسب پاسخ ارائه و است مردم به رسانی خدمت قانونی، پزشکی سازمان سازمانری وظایف ین
شود.میمحسوب

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به ایلنا گزارش قانونیبه یکشنبهپزشکی گذشته، روز عصر مسجدی عباس دیداررشه16کشور، در ماه یور

کا از تعدادی با کنفرانسی برویدئو حال در مستمر و ای دروه صورت به که ها استان کل ادارات مراجعینرگزارکنان عمده افزود: است، قانونیی افرادپزشکی

دلسو و مسئولیت احساس بنابراین ندارند خوشی احوال که هستند دیده آسیب و روحیزمتألم تألمات از بخشی افراد این با مواجهه و پذیرش در همکاران ی

بخشد.میالتیامراآنان

تک با داشت: اظهار همکارانروی همه که است ای وظیفه این و شود می ارائه مردم به صادقانه خدمتی ها، کارشناسی در نظر دقت و سرعت و مراجعین یم

کنند.تالشآندرستاجرایبربایدسازمانسطوحتمامدر

سازمان قانونیرییس تپزشکی با تأکشور مهم اینکه بر انسانیرکید نیروی کرد: خاطرنشان است، سازمان آن در شاغل انسانی نیروی سازمان هر سرمایه ین

ت فرمهم در .. و اعتبارات و تجهیزات همچون مواردی و است سازمان یک در اصل ورین تر متدین تر، خبره انسانی نیروی هرچه پس گیرند. می قرار ع

داشت.خواهندسازمانآنعملکردازیربیشترضایتنیزمردموبودخواهدترموفقسازمانباشد،دلسورتر

که جایی تا علمی چه و شغلی جنبه از چه همکاران پیشرفت و ارتقا خصوص در ما است آن انسانی نیروی سازمان در اصل که آنجا از داد: ادامه مسجدی

در کار آنکه ضمن کنیم می تسهیل را همکاران ارتقا شرایط موجود ضوابط و شرایط به توجه با بدهد اجازه قانون و قانونیمقررات ذاتپزشکی جهت به هم

دارد.پیدرراافرادروانیفرسایشوفرساستطاقتوسختبسیارمتألمرجوعارباببامواجهههموکارنوعو

اینکه بیان با قانونیوی حپزشکی با پویا و فعال تصرسازمانی است، جلو به رو تکرکت باید سازمان اقدامات تمام خروجی کرد: وریح شأن حفظ و مردم یم

گیرد.صورتآنانجایگاهرعایتواحترامکمالبابایدمراجعینبهرسانیخدمتوباشدرجوعاربابمنزلت

مجموعه به قضاییه قوه نگاه امروز شد: یادآور پایان در قانونیمسجدی خدمتپزشکی مردم به که است نخبه کارشناسان با علمی سازمان یک عنوان به

کار لذا و شود می برطرف دارد وجود رأی صدور برای قاضی ذهن در که ابهاماتی و سئواالت و برداشته حقایق روی از غبار آنان نظرات با و کنند می رسانی

است.برخورداربسزاییاهمیتازعادالنهاحکامصدوروهاپروندهرسیدننتیجهبهدرهمکارانتخصصی

)۱۰:۴۵-۹۹/۰۶/۱۷(استبرخورداربسزاییاهمیتازعادالنهاحکامصدوردرقانونیپزشکیتخصصیکارآرانی:مسجدی

و کند می رسانی خدمت مردم به که است نخبه کارشناسان با علمی سازمان یک عنوان به قانونی پزشکی مجموعه به قضاییه قوه نگاه امروز گفت: کشور قانونی پزشکی سازمان رییس
پرونده رسیدن نتیجه به در همکاران تخصصی کار لذا و شود می برطرف دارد وجود رأی صدور برای قاضی ذهن در که ابهاماتی و سؤاالت و برداشته حقایق روی از غبار آنان نظرات با

است.برخورداربسزاییاهمیتازعادالنهاحکامصدوروها

سازمان رییس مسجدی، عباس ایلنا، گزارش قانونیبه یکشنبهپزشکی گذشته، روز عصر کارشه16کشور از تعدادی با کنفرانسی ویدئو دیدار در ماه کنانریور

ب حال در مستمر و ای دروه صورت به که ها استان کل مراجعینرگزارادارات عمده افزود: است، قانونیی احوالپزشکی که هستند دیده آسیب و متألم افراد

بخشد.میالتیامراآنانروحیتألماتازبخشیافراداینبامواجههوپذیرشدرهمکارانیزدلسوومسئولیتاحساسبنابراینندارندخوشی
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تک با افزود: تمامروی در همکاران همه که است ای وظیفه این و شود می ارائه مردم به صادقانه خدمتی ها، کارشناسی در نظر دقت و سرعت و مراجعین یم

کنند.تالشآندرستاجرایبربایدسازمانسطوح

سازمان قانونیرییس تپزشکی با تأکشور مهم اینکه بر انسانیرکید نیروی کرد: خاطرنشان است، سازمان آن در شاغل انسانی نیروی سازمان هر سرمایه ین

ت فرمهم در .. و اعتبارات و تجهیزات همچون مواردی و است سازمان یک در اصل ورین تر متدین تر، خبره انسانی نیروی هرچه پس گیرند. می قرار ع

داشت.خواهندسازمانآنعملکردازیربیشترضایتنیزمردموبودخواهدترموفقسازمانباشد،دلسورتر

که جایی تا علمی چه و شغلی جنبه از چه همکاران پیشرفت و ارتقا خصوص در ما است آن انسانی نیروی سازمان در اصل که آنجا از داد: ادامه مسجدی

در کار که آن ضمن کنیم می تسهیل را همکاران ارتقا شرایط موجود ضوابط و شرایط به توجه با بدهد اجازه قانون و قانونیمقررات ذاتپزشکی جهت به هم

دارد.پیدرراافرادروانیفرسایشوطاقتفرساستوسختبسیارمتألمرجوعارباببامواجهههموکارنوعو

اینکه بیان با قانونیوی حپزشکی با پویا و فعال تصرسازمانی است، جلو به رو تکرکت باید سازمان اقدامات تمام خروجی کرد: وریح شأن حفظ و مردم یم

گیرد.صورتآنانجایگاهرعایتواحترامکمالبابایدمراجعینبهرسانیخدمتوباشدرجوعاربابمنزلت

مجموعه به قضاییه قوه نگاه امروز شد: یادآور پایان در قانونیمسجدی خدمتپزشکی مردم به که است نخبه کارشناسان با علمی سازمان یک عنوان به

کار لذا و شود می برطرف دارد وجود رأی صدور برای قاضی ذهن در که ابهاماتی و سؤاالت و برداشته حقایق روی از غبار آنان نظرات با و کند می رسانی

است.برخورداربسزاییاهمیتازعادالنهاحکامصدوروهاپروندهرسیدننتیجهبهدرهمکارانتخصصی

داغخبریرخبپایگاهدیگر:منابع

استدارخوربراییبسزاهمیتازعادالنهاحکامصدوردرقانونیشکیپزتخصصیکارانی:آرمسجدیایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۴:۲۵-۹۹/۰۶/۱۸(98سالدرسقطهزار600خانواده؛اطالعباعمدیسقطهایدرصد93
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)۰۴:۳۰-۹۹/۰۶/۱۸(استسازمانهرسرمایهینرمهمتانسانینیرویکشور:قانونیپزشکیسازمانرییس
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)۰۴:۳۴-۹۹/۰۶/۱۸(میرود!سوالیرزجنینهزار2روزانهسقطباجمعیتافزایشسیاست
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)۰۶:۲۲-۹۹/۰۶/۱۷(میافتد؟افرادبرایاتفاقیچهجنسیتتغییرعملدر

تا را نفر یک زندگی است ممکن درنیاید آب از درست کارشان نتیجه اگر که پزشکانی است؛ پزشکان دست به دهند جنسیت تغییر دارند قصد که کسانی سرنوشت از عمدهای قسمت
بدهند.قرارتحتالشعاععمرآخر

ممکن درنیاید آب از درست کارشان نتیجه اگر که پزشکانی است؛ پزشکان دست به دهند جنسیت تغییر دارند قصد که کسانی سرنوشت از عمدهای قسمت

بدهند.قرارتحتالشعاععمرآخرتارانفریکزندگیاست

ه میشود. انجام قانونی صورت به دادگاه مجوز با ایران در جنسیت تغییر جراحی :عمل نو روز گزارش اززبه کمتر ایران در جنسیت تغییر جراحی عمل ینه

ساالنهربسیا گویا است. ترنسسکشوال افراد برای جنسیت تغییر جراحی عمل مجور اعطای قراوالن پیش از ایران آمارها، طبق است. جهان کشورهای از ی

ه کمک پرداخت چگونگی میشود. انجام ایران در جنسیت تغییر جراحی عمل هزار طزچند از جنسهها دو جراحی عمل بهرینه سازمان اعالمزیق کشور یستی

میشود.

میافتد؟افرادبرایاتفاقیچهجنسیتتغییرعملدر

سال به۹۶در حداکثرزسازمان که کرد اعالم هرمیلیون۵۰یستی کمک مییابد.زیال اختصاص باشد، شده تایید آنها پرونده که جنسی تغییر جراحی عمل ینه

است.شدهبرابردوتورم،احتساببااحتماالرقماین

و پزشکی روان پزشکی، مراحل که میگیرد تعلق مواردی به صرفا هستند جنسیت تغییر جراحی عمل خواهان که افرادی به مالی قانونیکمک آنهاپزشکی

بهت باشد. شده (رطی جنسی هویت اختالل با برخورد برای زمان مشکالتT,Sین روانشناسی، مداخالت با تا است دبستان دوران سنین در افراد شناسایی (

میشود.منتهیجنسیتتغییرجراحیعملبهنهایتدروشدهتشدیدجنسیهویتاختاللسن،افزایشبااماشود.طرفبر

) جنسیت تغییر تاییدیهMTFعمل نیازمند قانونی) واپزشکی باید دارند، جنسیت تغییر قصد که آقایانی برای است. روانشناسی دوژو به که شود ایجاد ن

نیا است. پوستی و رودهای خازشکل تخمدان و سینه و رحم میدهند، انجام را جنسیت تغییر عمل که بانوانی برای دارد. عمومی جراحی به میشود.ری ج

است.سختبسیاروتخصصیعمل

کلیتو از استفاده مرسوم روش معموال میشود. ایجاد مردانه تناسلی آلت عمل، چهارم مرحله در ترنس، خانمهای چونربرای میباشد، خانم خود یس

کلیتورکلیتو ابتدا است. نعوظ خاصیت و حس دارای کوچکریس تناسلی آلت یک خانم، تناسلی آلت کوچک لبهای از استفاده با سپس و میشود آزاد یس

م و بوده عارضه کم عمل این میشود. کلیتوزایجاد در نعوظ خاصیت و حس داشتن آن انجامریت را نزدیکی عمل آن با نتوان است ممکن ولی است، یس

بود.خواهدسانتیمتر۱۰تا۴میشودایجادروشاینباکهتناسلیآلتاندازهداد.

حدود پوستی، جنسیت تغییر جراحی ای،۲عمل روده جنسیت تغییر عمل و میبرد زمان زمان۴ساعت این خانم، ترنسهای برای دارد. نیاز زمان ساعت

م وضعیت اساس بر که دارد وجود احتمال این البته است. رودهایرنرمال صورت به جنسیت، تغییر جراحی متقاضی بیمار اگر یابد. افزایش جراحی مدت یض،

شود.یربستبیمارستاندرروز۴بایستیشود،جراحی

بست روز یک صورت این غیر دیگردر موضوعات از جنسیت تغییر متقاضی آقایان موهای کردن لیزر میشود. گاهیری شود. گرفته نظر در باید که است ی

پزشک روان تایید از پس کنند. مراجعه پزشک روان به باید جنسیت تغییر برای ترنسها میشود. انجام بیمارستان در که دارد عمل به نیاز هم صوتی تارهای

کند.تاییدراآنبایدقانونیپزشکیروانپزشکاست،ترنسفردکه

و میشود انجام تراپی هورمون و جنسیت تغییر جراجی کار مجوزها، این از پس میدهد. جنسیت تغییر جراحی عمل و جنسیت تغییر مجوز دادگاه، سپس
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ه دارد. نطارت کار بر نیز غدد اززدکتر بیش ایران در جنسیت تغییر جراحی دولتی۲۰ینه بیمارستانهای در که است تومان هرمیلیون۵۰میلیون ینهزیال

دارند.کمینقصمعموالMTFیانزبهمردترنسهاینیست.پذیرامکانمیکنند،مصرفکهداروهاییدلیلبهخانمترنسهاییرباردادارد.

میافتد؟افرادبرایاتفاقیچهجنسیتتغییرعملدر

جنسیتتغییرجراحیعملاولمسیر

صالحیتدارایومعتبرروانپزشکبهمراجعه

درمانیرواندورانگذراندن

روانپزشکازبودنترنسبرمبنیتاییدیهیافترد

نیست.کروموزومییاهورمونیاختاللدچارفرداینکهازاطمینانبراییوتایپرکاوهورمونسطحتشخیصآزمایشهایانجام

جنستغییردادخواستارائهودادگاهبهمراجعه

پزشکیکرمداتاییدیهبرایقانونیپزشکیبهدادگاهازتراجنسیفردارجاع

قاضیبهارجاعوقانونیپزشکیتایید

جنستغییرجوازبرمبنیقاضیحکمیافترد

جنسیتتغییرجراحیعملدوممسیر

جنستغییردادخواستارائهوخانوادهدادگاهبهمراجعه

قانونیپزشکیبهترنسفردارجاع

درمانیروانمراحلگذراندنوقانونیپزشکیطرفازمعتبرروانپزشکیکبهمعرفی

نیست.کروموزومییاهورمونیاختاللدچارفرداینکهازاطمینانبراییوتایپرکاوهورمونسطحتشخیصآزمایشهایانجام

قانونیپزشکیبهارجاعوروانپزشکطرفازتایید

قاضیبهارجاعوقانونیپزشکیطرفازتایید

جنستغییرجوازبرمبنیقاضیحکمیافترد

ترنسسکشوالهایزسربا

سربا خدمت انجام از مادهزترنسسکشوالها در اند. شده معاف کارت۳۳ی اما بود، شده یاد اخالقی مفسد عنوان به ترنسها از عمومی وظیفه نظام قانون

برای قانونی منع هیچ میگیرند. موقت معافیت نیست، مشخص آنها جنسیت وضعیت قانونی، پزشکی نظر از هنوز که افرادی میشود. صادر معافیت

است.برقرارمربوطه،نامههایگواهیارائهباهمچنانآنهایزسربامعافیتونداردوجودترنسهااستخدام

ممکن درنیاید آب از درست کارشان نتیجه اگر که پزشکانی است؛ پزشکان دست به دهند جنسیت تغییر دارند قصد که کسانی سرنوشت از عمدهای قسمت

سال او است. عمومی جراح بقایی مهرداد دکتر بدهند. قرار الشعاع تحت عمر آخر تا را نفر یک زندگی از۸۰است بعد و شد ایران اولین۴وارد فعالیت، سال

کرد.مراجعهاوبهجراحیبرایترنس

در که است خوشنامی پزشکان جزو از۱۰بقایی بیش و کرده کار جنسیت تغییر حوزه در گذشته کا۱۰۰سال کارنامه در جراحی بقاییرعمل دکتر با دارد. اش ی

کردیم.گفتگوداردجراحیاینکهمراحلیوجنسیتتغییردرباره

میافتد؟افرادبرایاتفاقیچهجنسیتتغییرعملدر

جراحی تخصص که او مطب در اما دارند، جنسیت تغییر قصد که ترنسهایی از است پر هایش صندلی تمام میکردم فکر دکتر، مطب به رسیدن از قبل

میافتد؟ادافرایبراتفاقیچهجنسیتتغییرعملدرروزنو:|خبرخبرادامهادامه
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روس با میکند سعی و سوخته صورتش از نیمی که میبینیم را زنی دارد، سوختگی فلوشیپ و صورترعمومی سوختگی بپوشند. را آن عمیقزی شدت به ن

جراحی عمل که ترنسهایی چرا میفهمم که آنجاست و است بقایی دکتر کار بودن تمیز از صحبت میکند بدل و رد دوستش با که صحبتهایی بین در است.

تع دارد، کارهایش در او که دقتی از اند داده انجام پزشک این با را مرشان دقایقی از بعد میکنند. بیرونریف اتاق از است ترنس یک اتفاقا که دکتر یض

شوم.اومطبواردبقاییمهردادباگفتگوبرایکهاستمننوبتومیآید

میشود؟تبدیلجنسیتتغییرحوزهدراعتمادقابلومتبحرپزشکانازیکیبهداردسوختگیفلوشیپکهعمومیجراحیکمیشودچطوردکترآقای

جنسیت تغییر عمل تاییدیهmtfمن با که هستند آقایانی میکنند مراجعه من به که بیمارانی میدهم؛ انجام قانونیرا بهپزشک دارند قصد روانشناسی و

میشود.انجام«پوستی»وای»«رودهشکلدوبهکهعملیشود،انجامنژواتشکیلبهمنجرجراحیبایدافراداینبرایشوند.تبدیلمخالفجنس

دیگ پزشک نه دارد عمومی جراح به نیاز اتفاقا عمل این متداولرانجام بسیار رودهای روش میکردند مراجعه من به جنسیت تغییر برای افراد که اوایل آن ی.

جراحی برای میشود. استفاده هم پوستی روش از االن اما خاftmبود، او بدن از همگی و بگیرد قرار جراحی مورد فرد تخمدان و رحم سینه، است جرنیاز

نمیشود.انجامبخشرضایتصددرصدشکلبهایراندرنظرمبهواستتخصصیوسختبسیارعملاینشوند.

میکشد؟طولمدتچهجنسیتتغییربرایجراحیعمل

جنسیت تغییر پوستی اش۲عمل رودهای نوع و میآید۴ساعت پیش اوقات گاهی است. نرمالش این است، خانم ترنسهای برای ساعت این البته ساعت.

میشود.بررسیروزیکصورتاینغیردربماندبیمارستاندرروز۴بایدشودجراحیرودهایشکلبهبیماراگربکشد.طولبیشترکمیعملاینکه

چیست؟میشودانجامافراداینرویکهیباییزعملهای

جراحی، با ما ندارد. وجود معموال خانمها در که دارند برجستگی یک گلو روی آقایان است. گردن مهم عمل یک و گونه برجستگی بینی، عمل مانند عملهایی

در هم عمل این که دارند عمل به نیاز صوتی تارهای هم اوقات گاهی است. زائد موهای کردن لیزر هم دیگر مسئله میدهیم. تراش را برجستگی این

میشود.انجامبیمارستان

میکنند؟طیرایرمسیچهجنسیتتغییربرایترنسها

نظ این است، ترنس فرد کرد اعالم روانپزشک اینکه از بعد میکنند. مراجعه روانپزشک به اول قدم در روانپزشکرمعموال توسط باید قانونییه همپزشکی

د از بعد شود. درتایید از بعد میدهد. را جنسیت تغییر مجوز دادگاه تاییدیه، باریافت مشاوره جلسات تراپی، هورمون و جراحی کارهای مجوز این یافت

کا جراحی، عمل از بعد اجتماعی مددکار و روانشناس با ارتباط حفظ من، نظر به البته میشود. انجام ... و غدد بدهدردکتر انجام باید ترنسی هر که است ی

میشود.مواجهیادیزمشکالتباصورتاینغیردرکهچرا

است؟چقدرجنسیتتغییرجراحیینهزه

حدودا شود انجام دولتی بیمارستانهای در عمل این ه۵اگر باید تومان دزمیلیون هرینه شود انجام خصوصی کلینیکهای در اگر اما شود، اشزیافت ینه

است.تومانمیلیون۱۰حدودخصوصیکلینیکدرپوستیجراحیینهزهاست،رودهایعملینهزهاینمیشود.تومانمیلیون۲۰باالییبارتق

میشود؟انجامبهترکشورکدامدرعملاین

است.جنسیتتغییرجراحیعملانجامکزرمتایلندکشور

میروند؟تایلندبهعملبرایایرانیترنسهای

شاید سال چند این در ه۳یا۲من معموال چون اند، رفته کشور این به عمل برای که باشم دیده را آنزنفر عهده از کسی کمتر و باالست خیلی عمل این ینه

آید.برمی

شود؟کمترعملهانوعازترنسهاگالیههایتانداردوجودببینندآموزشکشورهاایندرماپزشکاناینکهبرایبرنامهای

میافتد؟ادافرایبراتفاقیچهجنسیتتغییرعملدرروزنو:|خبرخبرادامهادامه
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که مسئوالنی فعال اما بفرستند، دیگر کشورهای به آموزش برای تیم یک قالب در را هستند متبحر رشته این در که پزشکی میتوان دارد. وجود که امکانش

اند.برنداشتهقدمیکاراینبرایدارند،رااشتوانایی

میافتد؟افرادبرایاتفاقیچهجنسیتتغییرعملدر

اید؟نکردهاقدامشخصیشکلبهآموزشبرایخودتانشما

راه این در باید مسئوالن میگویم که است همین برای نمیدهیم. آموزش که گفتند آنها نهایت در اما کردم، برقرار ارتباط بار یک شخصی عالقه دلیل به من

بگی نظر در باید هم را این کنند. سالراقدام در که ایرانی پزشک ه۱۰یم، این نیست صرفه به برایش میدهد انجام جراحی آموزشزعمل برای را هنگفت ینه

کند.پرداختخصوصیشکلبه

کنند؟اقدامجنسیتتغییرانجامبرایمیتوانندسنیچهازمیگیرندقانونیمجوزکهافرادی

از از۱۸معموال معموال من بیماران اما است، فراهم شان برای جراحی امکان میرسند قانونی سن به که طرف۲۲سالگی آن از البته میشوند. شروع سالگی

است.کردهیافتردجنسیتتغییرمجوزگیزتابهکهیمرداهمساله۵۰آدم

نیست؟دیرخیلیسالگی۵۰

کا چنین انجام جرأت االن تا که میگویند معموال مینشینم افرادی چنین صحبت پای وقتی اما است، دیر حمایترچرا آنها از خانواده نه اند. نداشته را ی

نمیخرد.جانبهرایسکراینکهاستمعلوممیدهددستازرا...ودوستانخانواده،شغل،جراحی،ازبعدمیداندنفریکوقتیجامعه.نهومیکرده

به من گرفتن. مشاوره برای میآیند من مطب به مادرها و پدر وقتهایی یک مادرهاست. و پدر سوی از موضوع این پذیرش عدم اصلی مشکالت از یکی

میشود باعث مادر و پدر سوی از مسئله این قبول است. همینطور هم عمل این شود. جراحی باید و دارد «فتق» مشکل تان بچه کنید فکر شما میگویم آنها

بهت شان ترنس تارفرزند ترنس فرد میشود باعث اوقات گاهی شود همراه والدین انکار با قضیه این اگر برعکس، بدهد. انجام را انتخاب هم۵۰ین سالگی

کند.اقدامجنسیتتغییربراینکندجرأت

چیست؟خانمترنسهاینشدنبارداردلیل

و است همینطور هم رحم شود. تامین بدن ایمنی تا کند مصرف دارو عمر آخر تا بیمار است الزم نزند پس پیوند اینکه برای میزنند پیوند که را عضوی هر

برای میشود. دست این از مشکالتی و رشد اختالل باعث و است مضر جنین برای که داروهایی کنند. مصرف دارو مدتها تا باید جراحی از بعد افراد حتما

نیست.امکانپذیرمیشود،زدهپیوندخانمترنسهایبدنبهکهگانراایندریربارداهمین

باشد؟دادهقرارتاثیرتحتراشماکهبودهفردیتان،طبابدوراندر

است. انگیز غم برایم واقعا افراد این دیدن میدهند. قرار تاثیر تحت را من واقعا اند گرفته قرار شتم و ضرب مورد یا شده طرد خانوادهها سوی از که افرادی

بیما چیرمن چه جنسیت تغییر از بعد نمیدانست میشد. اذیت واقعا جنسیت تغییر عمل انجام برای ایشان بود. پزشک که داشتم استزی انتظارش در ی

کرد.جراحیحالهربهامابود،کنندهناراحتداشتبیماراینکهاسترسیمیرسد.کجابهاشحرفهایزندگیو

چیست؟دلیلشمیزنند،یادیزیباییزعملهایانجامبهدستبعدامیدهند،جنسیتتغییرکهکسانیازبعضی

به(mtfترنسهای بسیارزمرد دارند دوست جنسزن) قالب در اند، نکرده زنانگی که سالهایی این تمام جای به و باشند نقص بی و برایزیبا بروند. فرو ن

جراحیهای سمت به یکسزهمین البته میروند. ضروریبایی و الزم افراد این برای پروتزها و جراحیها مشکالتری باعث متاسفانه آن، از بیشتر اما است، ی

تاکیدز که است همین برای هستند. ناراضی عمل نتیجه از هم اغلب و میسپارند جراحی تیغهای به را خودشان گاهی ترنسها از بعضی میشود. یادی

شوند.منصرفعملهاییچنینانجامازتابگذرانندراشاننقاهتدورهمددکاروروانشناسنظرتحتبایدافراداینمیکنم

باشد؟ماندهشماذهندرهمیشهاشخاطرهکهایدداشتهیربیماسالهاایندر
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تع تان برای را بیمار یک خاطره دارند. خاصی قصه من برای بیماران از کدام دررهر اش خانواده و خودش با هم هنوز و مانده یادم در همیشه که میکنم یف

بیما هستم. یکرارتباط با برسد جنسیت تغییر آخر مرحله به اینکه از قبل او گرفت. جراحی به تصمیم داشت، من با که متعددی جلسات از بعد که داشتم ی

ب از قبل تا بود قرار و کرده نامزد عجیبرگزارنفر خیلی من برای بود کرده قبول را مسئله این نامزدش که این بدهد. انجام را آخر عمل شان، عروسی مراسم ی

بود.مشوقشومیکردهمراهیرااوهمسرش،یتهایزویتمامدرآقااینبود.

میافتد؟افرادبرایاتفاقیچهجنسیتتغییرعملدر

گزرو و کردن دعا از دست لحظهای و نشد بلند عمل اتاق در پشت از همسرش شد، تمام دختر این عمل وقتی تا گذاشتیم را جراحی عمل قرار که کردنری یه

از بعد دارمش. خاطر به همیشه و بود جذاب خیلی من برای مسئله این دارند.۷-۸نکشید. خوبی زندگی شکر را خدا و هستم باخبر شان حال از هنوز سال

است.شدهماندگارمنذهندرهمیشهبرایآنهاعشق

میگوید؟چهقانون

دادگاه جراح روانپزشک، از باید فرد دادیم). توضیح باال در کنند(که طی را مسیر دو میتوانند شوند جنسیت تغییر عمل انجام به موفق اینکه برای ترنس افراد

برسد.دارددوستکهنتیجهایبهتابگذردآزمایشگاهو

)۰۵:۰۲-۹۹/۰۶/۱۸(است؟چگونهایراندرجنسیتتغییرفرایند

است.ممکنکندپرداختراعملٔهینزهبتواندوشودقبولروانشناسیمصاحبههایدرکهکسیهربرایایراندرجنسیتتغییرجراحیاسالمی،کشورهایدیگرخالفبر

خب اجتماعی گروه گزارش انگلیسی:رگزاربه (به جنسیت تغییر جراحی امروز رویکرد برنا؛ Sexی reassignment surgeryبه) اس آر اس خالصه طور به که (

فیSRSانگلیسی: جنسیت تغییر برای پزشکان که است جراحی عمل میشود، گفته روشهایز) از یکی نیز متودیوپالستی میدهند. انجام داوطلب افراد یکی

است.مردبهنزترنسهایبرایتناسلیآلتجراحی

به مرد جنسیت تغییر برای پزشک بازگاه روده از بخشی از استفاده با ششرن یا پنج سخت عمل این میکند. درست او برای زنانه تناسلی آلت شخص، یک

از بیش سال چند ظرف است الزم گاه فرایند شدن کامل برای داشت. خواهد دردناکی نقاهت دوره بیمار هفته شش از پس و میکشد طول عمل20ساعت

شود.انجامجراحی

ایراندرجنسیتتغییرعمل

ه بتواند و شود قبول روانشناسی مصاحبههای در که کسی هر برای ایران در جنسیت تغییر جراحی اسالمی، کشورهای دیگر خالف کندینزبر پرداخت را عمل ٔه

ه است. بازممکن برابر دستکم بسیا2000ینهای باشد. داشته جنسیترپوند تغییر عمل انجام برای عربی کشورهای و شرقی اروپای کشورهای از بیماران از ی

سال در خمینی روحاهلل حضرت میکنند. سفر ایران به1361به امام کمیته میشود گفته دانست. مشروع را آن و کرد آزاد را جنسیت تغییر عمل فتوایی طی

میدهد.بهرهبدونوامعملانجامبرایافرادبرخی

کشو صورت به ایران تعدادراکنون میروند. آن به جراحی انجام برای نیز دیگر کشورهای از و درآمدهاست جنسیت تغییر برای جراحی عمل در پیشگام ی

است باالتر بسیار اروپایی کشورهای به نسبت ایران در جنسیت تغییر جراحی فشارهایزموارد دلیل به نیز آنان و است ممنوع همجنسگرایی ایران در یرا

میآورند.رویجنسیتتغییرعملبهاجتماعی
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روح به بدنشان معتقدند و میبرند رنج روح و بدن جدایی از همجنسگرایان خالف بر تراجنسیها نیستند. همجنسگرا ترنسکشوالها همان یا تراجنسیها

بدرفتا با جامعه و خانواده در آنها ندارد. تعلق جراحیرآنها عمل موارد تعداد رفتن باال موجب و میدهد افزایش آنها بر را روانی فشار که میشوند مواجه ی

میشود.

هر در که حاضر حال دنیا100در در جمعیت نفر بیشت6هزار دارد، وجود جنسی هویت اختالل دچار بیمار است.رنفر ایران در جنسیت تغییر جراحی آمار ین

بیشت تعداد ایران در که نیست معنی این به مطلب پذیرفتهراین بیشتر جراحی نوع این ایران در که است مطلب این بیانگر بلکه دارند، وجود افراد این از ی

است.شده

سال از رسمی آمارهای اساس سال1385بر از1389تا د1366بیش را ایران در جنسیت تغییر مجوز آنهارنفر میان از که کردهاند میخواهند56یافت درصد

شوند.مردجنسیتتغییربادارندقصددرصد44وشوندنز

جنسیتتغییرمورددرعظاممراجعنظر

(ر خمینی امام کرد بیان را خود نظر جنسیت تغییر مورد در که فقهایی اولین سالهاز در که بود «تح1343) خویش فقهی اثر راردر موضوع این یرالوسیله»،

تغییر اصل بودن روا به و گرفت بررسی و بحث به را موضوع این مختلف جوانب مسئله، ده ضمن در و نشست استنباط به مستحدثه مسائل عنوان ذیل

داد.فتواجنسیت

بود، مسکوت همچنان آن درباره فقها سوی از نظر اظهار البه گرفت. جای شیعی اسالمی فقه نوآمد مسائل قلمروی در جنسیت تغییر موضوع فتوا، این از پس

ف اینکه سالرتا در ملکآرا یک1361یدون را خود روانی نظر از که استدالل این بیان با و رفت خمینی آیتاهلل کسبزنزد جنسیت تغییر برای او از میداند، ن

داد.رایرکاچنیناجازهاوبهمتخصص،پزشکانتأییدازپسخمینیآیتاهللوکردتکلیف

شد.بازآنٔهدربارفقهیوحقوقیگفتگویبابوشدتسهیلمسلمانکشورایندرفقهیوحقوقینظرازجنسیتتغییرمسئلهپسآناز

):هبهجت(راهللآیه

نیست.جایزامکانفرضبر

):هّلظدام(ایخامنهاهللآیه

شود.احترازبایدآنجانبیحرامهایازولینداردمانعنفسهفیمزبورعمل

):هّلظدام(سیستانیاهللآیه

ح ظاهرفی جنسیت تغییر عملیات با ولی ندارد مانعی نفسه حقیقیّد طور به وزًا دارد حرام مقدمات و مقارنات عملیات این نیز و بالعکس و نمیشود مرد ن

نیست.جایزلذا

):هّلظدام(گلپایگانیصافیاهللآیه

میشود.ّتبمترآنبرّددهمتعاحکامآن،خارجیّققتحوامکانفرضدر

):هلنکرانی(رفاضلاهللآیه

میکند.پیداراجدیدجنسحکمکندپیداتحققکهصورتیدرونداردمانعینفسه،فی

ایراندرجنسیتتغییرقانونیروند

از باید فرد است. آمده مسیر دو این خالصه خیلی ادامه در کنند. طی را مسیر دو میتوانند شوند جنسیت تغییر عمل انجام به موفق اینکه برای ترنس افراد

برسد.دارددوستکهنتیجهایبهتابگذردآزمایشگاهودادگاهجراحروانپزشک،

اولمسیر
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صالحیتدارایومعتبرروانپزشکبهمراجعه

درمانیرواندورانگذراندن

روانپزشکازبودنترنسبرمبنیتاییدیهیافترد

نیست.کروموزومییاهورمونیاختاللدچارفرداینکهازاطمینانبراییوتایپرکاوهورمونسطحتشخیصآزمایشهایانجام

جنستغییردادخواستارائهودادگاهبهمراجعه

پزشکیکرمداتاییدیهبرایقانونیپزشکیبهدادگاهازتراجنسیفردارجاع

قاضیبهارجاعوقانونیپزشکیتایید

جنستغییرجوازبرمبنیقاضیحکمیافترد

دوممسیر

جنستغییردادخواستارائهوخانوادهدادگاهبهمراجعه

قانونیپزشکیبهترنسفردارجاع

درمانیروانمراحلگذراندنوقانونیپزشکیطرفازمعتبرروانپزشکیکبهمعرفی

نیست.کروموزومییاهورمونیاختاللدچارفرداینکهازاطمینانبراییوتایپرکاوهورمونسطحتشخیصآزمایشهایانجام

قانونیپزشکیبهارجاعوروانپزشکطرفازتایید

قاضیبهارجاعوقانونیپزشکیطرفازتایید

جنستغییرجوازبرمبنیقاضیحکمیافترد

جنسیتتغییرجراحیینهزه

است.خصوصیکلینیکهایازکمترینهزهمعموالشودانجامدولتیهایبیمارستاندرعملایناگر

جنسیتتغییرجراحیعملزمان

است، راسخ خود تصمیم در هنوز و گذشت وی درمانی هورمون از سال یک حداقل و گذاشت سر پشت را مشاوره جلسات ترانسکشوال فرد اینکه از پس

ب قابل غیر جراحی اعمال که کرد نشان خاطر بیمار به باید داد. انجام ترتیب به را الزم جراحی اعمال نظررمیتوان از نمیتواند دیگر بیمار و هستند گشت

گردد.ربواقعیجنسبهیکیزفی

) بنام المللی بین سازمان یک کنند. پیروی استانداردها از باید سکشوالیسم ترانس برای جراحی Professionalاعمال Association for Transgender

Health (PATHاست.کردهمدونراترانسکشوالافرادنیازموردمراقبتهایوقوانینکهداردوجود
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استانیاخبار

)۰۵:۳۳-۹۹/۰۶/۱۷(شدنددستگیرهمدانسوختجایگاهدریرگیردعامالنازتن۲

شدند.دستگیرشهراینسوختجایگاههایازیکیدریکیزفییرگیردعامالنازتن۲گفت:همداناستانکزرمانقالبوعمومیدادستانایرنا-همدان-

د این اصلی مسببان از تن پنج کرد: بیان ایرنا با گو و گفت در دوشنبه روز خانجانی کنونرگیرحسن تا که شدند شناسایی تن۲ی سه و دستگیر آنها از تن

هستند.تعقیبتحتدیگر

ط درباره نظرروی منتظر باره این در گفت: جایگاه متصدی به چاقو ضربه کردن وارد و سرد سالح از استفاده موضوع قانونیح تاکنونپزشکی و هستیم

است.نشدهارائهدادستانیبهزمینهایندرگزارشی

باره این در نیز همدان استان انتظامی اجتماعی سوختگیمعاون برای موتورسیکلت یکدستگاه راکب شب جمعه بلواررگفت: در واقع مهدی" "یا جایگاه به ی

(ر خمینی وهامام مراجعه همدان شهر سوختگی) سکوی به ورود حین پایردر به موتورسیکلت الستیک وی مشاجره موجب که میکند برخورد جایگاه ُاپراتور

میشود.آنهابینلفظییرگیرد

بش خارحسین جایگاه از سپس موتورسیکلت راکب که شد مشخص سوخت جایگاه دوربینهای بررسی از پس افزود: همراهری به مدتی گذشت از پس و ج

میشوند.گیرردُاپراتورباومراجعهمحلاینبهخوددوستانازتعدادی

اینکه بیان با دوی این کرد:رگیرتصاویر تاکید یافت، انتشار همدان در سوخت جایگاه متصدی به قداره و قمه با اوباش و اراذل حمله عنوان با بررسیی با

و ندارد صحت موضوع این که شد مشخص موجود دفقطمستندات خاتمهرگیریک از پس و مجروح سطحی صورت به جایگاه اپراتور بین این در که بوده ی

میشود.کاربهمشغولومراجعهخودکارمحلبهیرگیرد

آخ مدیرطبق توسط شده ارائه گزارش قانونیکلرین و۱۴همدان،پزشکی شامل۵۰۹هزار و۱۰نفر و۳۰۵هزار هزار چهار و سالز۲۰۴مرد نزاع۹۸ن خاطر به

است.داشتهکاهشدرصد۲.۹حدود۹۷سالبهنسبتآماراینکهکردندمراجعهقانونیپزشکیبه

نیوزهمدانآنالین،یرهمشهیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۶:۵۹-۹۹/۰۶/۱۷(همدانجادههایدرفوتبهمنجرتصادفاتدرصدی20کاهشداد؛خبراستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی کاهشرایسنا/همدان از همدان استان قانونی پزشکی طی20کل استان جادههای در فوت به منجر تصادفات گذشته5درصدی سال مشابه مدت با مقایسه در امسال نخست ماهه
داد.خبر

گفت در کمالی ارتین تشودکتر در ایسنا، با دررگو کرد: اظهار خبر سال5یح ماهه شه99،24نخست درون تصادفات در برون104ی،رنفر تصادفات در نفر

اند.باختهجانمواردسایردرنفر18وروستاییخاکی-تصادفاتدرنفر18ی،رشه

۲

۲
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مجموع در اینکه بیان با شامل164وی و128نفر مرد تصزنفر36نفر اند، داده دست از را خود جان استان ای جاده تصادفات در دررن کرد: ماهه5یح

سال شه32نیز98نخست درون تصادفات در شه143ی،رنفر برون تصادفات در و11ی،رنفر روستایی خاکی- تصادفات در فوت19نفر موارد سایر در نفر

کردند.

گذشته سال مجموع در اینکه به اشاره با شامل205کمالی و158نفر مرد اشارهزنفر47نفر اخیر روز چند تصادفات به باختند، جان ای جاده تصادفات در ن

-یکشنبه گذشته روز ظهر کرد: خاطرنشان شیرشه16و جاده در نیسان وانت دستگاه یک حریورماه- در زنجان سمت به سو وارین متأسفانه که بوده گونژکت

کند.میفوتدمدرساله24رانندهوشودمی

جمعه روز شد: یادآور ادامه در هایلرشه14وی تویوتا خودروی دستگاه یک نیز موتورسوارویورماه یک با شو33کس رباط جاده در برخوردرساله همدان ین

کرد.فوتگذشتهروزمتأسفانهکهکندمیمجروحرااووکرده

پیامانتهای

نافعیرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۰۶:۵۰-۹۹/۰۶/۱۷(اصفهاناستاندردرمانیسقطمجوز۱۹۲صدوراصفهان:استانقانونیپزشکیکلرمدی

است.شدهصادردرمانیسقطمجوز۱۹۲اصفهاناستاندرامسالماهپنجگفت:دراصفهاناستانقانونیپزشکیکلرمدی

گزارش ازبه جوان خبرنگاران باشگاه های استان مدیگروه سلیمانیپور قانونیکلراصفهان،علی غپزشکی آمار به اشاره با اصفهان ماهراستان پنج در شدگی ق

است.شدهارجاعاستانقانونیپزشکیبهباختندجاناصفهاناستاندرشدگیقرغاثربرکهنفر۳۷زمانیبازهایندرداشت:اظهارامسالنخست

میدهد.نشانراکاهشاست،بودهنفر۵۵کهگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتامسالماهپنجدراصفهاناستاندرشدگیقرغآمارافزود:او

قانونیکلرمدی غپزشکی اثر بر شده فوت مردان تعداد اینکه بیان با اصفهان اصفهانراستان استان در امسال ماهه پنج در شدگی زنان۲۹ق تعداد و ۸نفر

اساس این بر کرد: اضافه است، بوده رودخانه،۱۳نفر در افراد این از کشاور۱۰نفر استخرهای در دزنفر در نفر سه آب، کانال در نفر هشت مصنوعی،ری، یاچه

دادهاند.دستازراخودجانمکانهاسایردرنیزنفریکوطبیعییاچهرددرنفریکشنا،استخردرنفریک

کنندگان مراجه تعداد میان از گفت: و کرد اشاره اصفهان استان در امسال ماه پنج در درمانی سقط مجوز صدور آمار به همچنین بودند۱۹۲او شرایط واجد نفر

شد.صادرمجوزبرایشانو

قانونیکلرمدی کاهشپزشکی قبل سال مشابه مدت به نسبت امسال ماهه پنج در شده صادر مجوزهای تعداد افزود: اصفهان و۲۵.۹استان داشته درصدی

است.بودهمورد۲۵۹قبلسالاولماههپنجدرشدهصادرجنینسقطمجوزهایتعداد

منبع:مهر

همدانجادههایدرفوتبهمنجرتصادفاتصدیدر20کاهشایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۴:۱۳-۹۹/۰۶/۱۸(استیافتهکاهشدرصد16.1نزاعازناشیصدماتاصفهان؛قانونیپزشکیدرتلفاتثبتکاهشیشیب

مدی استانها- علترگروه نزاع اینکه به توجه با گفت: اصفهان استان قانونی پزشکی تشکیل۳۵کل را اصفهان استان قانونی پزشکی مراکز بالینی معاینات مراجعان حجم از درصد
است.یافتهکاهشگذشتهبهنسبتسالنخستچهارماههدرآنهاتعدادمیدهد،

خب گزارش غرگزاربه تلفات تعداد زمینه در خبرنگاران جمع در سلیمانپور علی ازاصفهان، تسنیم ماههری پنج در داشت: اظهار زایندهرود رودخانه در شدگی ق

است.یافتهکاهشقبل،سالمشابهمدتبامقایسهدرآماراینالبتهکهباختندجانقشدگیرغاثربرنفر37تعدادیرجاسالنخست

غ اثر بر شده فوت مردان تعداد گفت: تلفات از جنسیتی تفکیک اساس بر زنان29قشدگیروی تعداد و هر8نفر باالی آمار به توجه با و است شده ثبت نفر

دادند.دستازراخودجانقشدگیرغدنبالبهنفر20وکاهشتعداداینقبلسالبهنسبتامسالتابستان،فصلمردادوتیرماههایدرساله

قانونیکلرمدی برپزشکی اینکه به اشاره با اصفهان کشاوراستان کانال استخر، از بیشتر ترتیب به را رودخانهها تلفات تعداد موجود آمارهای وزاساس ی

ابتداییرد ماهه پنج در افزود: و برشمرد مصنوعی باامسالیاچه غ13رودخانهها تلفات آمار صدر در آنرنفر از بعد و دارند قرار استخر،10قشدگی در 8نفر

شدهاند.فوتمصنوعییاچهردنفر3ویزکشاورکانالدرنفر

درمانیجنینسقطمجوزصدوردرصدی25.9کاهش

جا سال نخست ماهه پنج در گفت: و کرد جنین سقط متقاضیان به اشارهای همچنین ادارهکل252یروی به درمانی جنین سقط پزشکیمتقاضی

شد.صادرمجوزآنهابرایوبودندشرایطواجدنفر192تعداداینازکهکردندمراجعهاستانقانونی

تص امسالرسلیمانیپور نخست ماهه پنج در کرد: درمانی،یح جنین سقط مراجعان کل د192از مجوز امارنفر کردند برای46یافت الزم شرایط فاقد نفر

بودند،رد مجوز این گزارشیافت این اساس کاهشبر قبل سال مشابه مدت به نسبت امسال ماهه پنج در شده صادر مجوزهای داشته25.9تعداد درصدی

است.بودهمورد259قبلسالاولماههپنجدرشدهصادرجنینسقطمجوزهایتعداداست.

نزاعازناشیصدماتکاهشیروند

نزاع دلیل به مراجعان اینکه به توجه با نزاع از ناشی صدمات درباره مراکز35وی بالینی معاینات مراجعان حجم از قانونیدرصد راپزشکی اصفهان استان

میدهد امسالتشکیل نخست ماهه چهار کرد: و13تعدادخاطرنشان مراکز695هزار به نزاع از ناشی صدمات دلیل به قانونینفر اصفهانپزشکی استان

معادل قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این کردند؛ تعداد16.1مراجعه نزاع مراجعان کل از است. یافته کاهش و4درصد وزنفر797هزار و8ن هزار

بودهاند.مردنفر898

استمیسرجنینهفتگی19ازپیشتاتنهامجوزصدور

تسنیم گزارش سالبه مصوب درمانی جنین سقط قانون واحده ماده اساس بر درمانی سقط بر1384مجوز آن اجرایی آییننامه و اسالمی شورای مجلس

سازمان قانونیعهده میشودپزشکی صادر باردار مادر برای خاص شرایط داشتن صورت در تنها گرفته قرار تاکید مورد قانون در آنچه اساس بر و است کشور

است.هفته19ازکمتریربارداسنآنینرمهمتکه

از باردای سن اگر دیگر بیان سن19به بر عالوه داشت. نخواهد وجود وجه هیج به سقط مجوز صدور امکان جنین، در روح ولوج دلیل به باشد گذشته هفته

ناهنجارباردا وجود باید سببحری تولد از بعد که جنین در بیماری یا و شود مادر باردارج ادامه که نحوی به مادر باشدری داشته همراه به جانی خطر او برای ی

کند.اقداممجوزصدوربهنسبتقانونیپزشکیتابرسدتاییدبهمتخصصپزشکسهتوسط

این ناهنجابنابر تمام که تصور بیماراین هر یا و جنین در موجود تصوریهای میانجامد سقط مجوز صدور به مادر استری نادرست کامال تنهازی یرا
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حرناهنجا سبب که جنینی بیماریهای یا و شود مادر باردارج ادامه صورت در که منجرریهایی مجوز صدور به باشد داشته همراه به جانی خطر مادر برای ی

شد.خواهد

/۹۹/۰۶(مونواکسیدکربن(اردبیل)گازبامسمومیتاثربرمیروگرمافزایشدرصد۱۳۳داد؛خبراردبیلقانونیپزشکیپرسترس
۱۷-۰۹:۰۶(

داد.خبراردبیلاستاندرمونواکسیدکربنگازبامسمومیتاثربرامسالنخستماه۴درمیروگرمدرصدی۱۳۳افزایشازاردبیلاستانقانونیپزشکیپرسترسـاردبیل

بیشت اینکه بیان با مهر، خبرنگار با گفتگو در فرخی علیرضا شدهردکتر گزارش امسال اردیبهشت به مربوط مونواکسیدکربن گاز با مسمومیت از ناشی تلفات ین

اند.هداددستازراخودجانمونواکسیدکربنبامسمومیتاثربرمرد۵ونز۲امسال،اولماههچهاردرکرد:عنواناست

گذشته سال مشابه مدت در آمار این کرد: خاطرنشان وز۲وی افزایش۱ن که است بوده م۱۳۳مرد مونواکسیدکربنردرصدی گاز با مسمومیت اثر بر میر و گ

دادند.دستازراخودجانگازاینبامرد۶ونز۷نفر،۱۳گذشتهسالطیمجموعدرکهمیدهدنشانرا

قانونیپرسترس بخاپزشکی جمله از گازسوز وسایل انواع وسیله به مونواکسیدکربن با مسمومیت کرد: اظهار اردبیل حتیراستان و نیک پیک آبگرمکن، ی،

فوت امر، این وجود با ولی هستیم اتفاق این شاهد زمستان در اغلب که میشود ایجاد هشدا۷زغال است، سال گرم فصول که سال اول ماهه چهار در یرنفر

دارد.همراهبهرامسئولینبرای

همشه به خطاب فرخی بخاردکتر مانند گرمایشی وسایل از استفاده صورت در گفت: جریان روزنههای تمامی نباید شومینه، و منری در هوا ویژهزیان به و ل

خوددا جدا خانه، داخل محیط داشتن نگه گرم جهت آشپزخانه در گاز اجاق شعلههای کردن روشن حمام، در گرمکن آب نصب از و شود مسدود خواب یراتاق

شود.

اندا راه و نصب هنگام در ایمنی نکات رعایت شد: یادآور پایان در بسیازوی بازدارنده میتواند گرمایشی و گازسوز وسایل مری از قاتلری از ناشی میرهای و گ

باشد.خاموش

/۹۹/۰۶((اردبیل)99سالاولچهارماههدرکربنکسیدومونبامسمومیتافزایشخبرداد؛اردبیلاستانقانونیپزشکیکلرمدی
۱۷-۱۱:۴۷(

جا سال نخست ماهه چهار در گفت: اردبیل استان قانونی پزشکی کل اردبیلرمدیر استان در مون7ی، با مسمومیت اثر در باونفر مقایسه در که دادند دست از را خود جان کربن کسید
دهدمینشانرادرصدی133افزایشقبلسالمشابهمدت

کل قانونیمدیر جاپزشکی سال نخست ماهه چهار در گفت: اردبیل اردبیلراستان استان در مون7ی، با مسمومیت اثر در ازونفر را خود جان کربن کسید

دهد.مینشانرادرصدی133افزایشقبلسالمشابهمدتبامقایسهدرکهدادنددست

گفت در امروز فرخی ، ایلنا گزارش تصوبه باخبرنگاران جارگو سال اول ماهه چهار در کرد: ،7یریح شامل وز2نفر مونواکسید5ن با مسمومیت اثر بر مرد

بیشت که اند، ه داد دست از را خود جان گذشتهرکربن سال مشابه مدت در آمار این که است شده گزارش اردیبهشت ماه به مربوط تلفات وز2ین مرد1ن

استیافتهکاهشصددر16.1اعنزازناشیصدماتتسنیم:|خبرخبرادامهادامه

۱
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افزایش که است م133بوده گذشتهردرصدی سال طی مجموع در ، کند می حکایت را مسمومیت اثر بر میر و وز7نفر،13گ خود6ن جان گاز این با مرد

دادند.دستازرا

بخا جمله از گازسوز وسایل انواع وسیله به مونواکسیدکربن با مسمومیت گفت: زمستانروی در اغلب که میشود ایجاد زغال حتی و نیک پیک آبگرمکن، ی،

.داردبهمراهرامسئولینبراییر،هشداهستندسالگرمفصولکهسالاولماههچهاردرنفر7فوت،امراینوجودباولیهستیماتفاقاینشاهد

قانونیکلرمدی بخاپزشکی مانند گرمایشی وسایل از استفاده صورت در کرد: تاکید جراستان روزنههای تمامی نباید شومینه، و منری در هوا ویژهزیان به و ل

خوددا جدا خانه، داخل محیط داشتن نگه گرم جهت آشپزخانه در گاز اجاق شعلههای کردن روشن حمام، در آبگرمکن نصب از . شود مسدود خواب یراتاق

باشد.خاموشقاتلازناشییمیرهاوگرمازیربسیابازدارندهتواندمیگرمایشیوگازسوزوسایلیزانداراهونصبهنگامدرایمنینکاترعایتشود.

شهرخوانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۴:۱۹-۹۹/۰۶/۱۸(شوندمیسنجیتبمازندرانقانونیپزشکیمراجعینوکارمندان

.دهدمیانجامروزههمهآنهاسالمتسطحبررسیجهترامراجهینوکنانرکاسنجیتبتستکلادارهاینکروناویروسشیوعلرکنتوپیشگیرانهاقداماتراستایدر

کل اداره عمومی روابط گزارش قانونیبه بیماپزشکی با مقابله در کل اداره این شده انجام پیشگیرانه ؛اقدامات فیرماندران فاصله رعایت کرونا، ،حذفزی یکی

خ غیاب، و حضور سامانه در همکاران خروج و ورود زمان در انگشت اثر اتاقرثبت راهروها، و ساختمان روزانه کردن عفونی ضد بهداشتی، نیاز مورد اقالم ید

مشت فضاهای و موارها طبق توزک و تهیه شده، اعالم بهداشتی .زین است استان ادارات سطح در همکاران کلیه استفاده جهت ماسک و التکس دستکش یع

دبیل)(ار99سالاولماههچهاردرکربنکسیدومونبامسمومیتایشافزایلنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۶/۱۸ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۰
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/G6IGQLBE


)۰۴:۲۰-۹۹/۰۶/۱۸(کرمانشاهشهرستانهایدریحرتشسالن8یزراهاندا

۱۱
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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