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اخبا و رسمی مجارآمارهای فضای کنار و گوشه از که مقابلهزی حل راه و ها خودکی این دالیل اما میدهند نوجوانان میان در خودکشی میزان نگرانکننده افزایش از خبر میشنویم ی
چیست؟آنبا

خب اجتماعی گروه گزارش قشرگزاربه هر و مردم همه برای زندگی شرایط که روزها این برنا؛ باری برخی و است شده دشوار جامعه از گرانیری و فقر یسمان

مجا فضای کنار و گوشه از میکنیم، نرم پنجه و شادزدست شبکه کالسهای در حضور عدم و گوشی خرابی دلیل به نوجوان یک که میشنویم اخبار و ی

دیگ خبر در کرد. آویز حلق را دختررخودش یک میخوانیم ب10ی از پس دیگر روز یک است. آویخته دار به را خود اتاقش در افغان تبعه کنکوررگزارساله ی

پسر از19میخوانیم، را خودش دهد پاسخ تستها به نتوانسته باید که آنطور کرده فکر چون میآید4ساله که کنکور نتایج است. انداخته پایین به طبقه

به رتبهشان، از رضایت عدم دلیل به تبعاترُطمیبینیم خودکشی مدل این اتفاقا که میماند باقی نافرجام آنها از تعدادی البته که میکنند خودکشی مختلف ق

دارد.همراهبهفردبراییربیشتروانی

این میآید پیش که سوالی اما هستیم شاهد نوجوانان بین را خودکشی به اقدام ما و است کاهش حال در روز به روز کشورمان در خودکشی سن متاسفانه

پسربچه یک دهد؟ پایان خود زندگی به همیشه برای و بزند خودکشی به دست میشود حاضر او که میافتد اتفاقی چه پسربچه یا دختر یک برای 11است

چها افتادن از پس حتی و بیاندازد گردنش دور و کند آویزان را طنابی اتاقش در میافتد فکر این به چگونه ازرساله خودریزپایه جان نجات برای تقالیی پایش

با فکر جای به ما نوجوانان و کودکان چرا اصال همهزنکند؟ ذهن روزها این که ست سواالتی اینها تمام بیافتند؟! خودکشی راه فکر به باید کردن شیطنت و ی

است.بردهفرواندوهوغمبهراهمهوکردهگیرردناگواراخباراینشنیدنازپسراکشورمردم

گیرند/ط قرار بیمه پوشش تحت باید روانی است/خدمات گرفته خود به پایین سن و صعودی روند کشور در راحتیرخودکشی به مشاور یک خانواده هر ح

اجراستقابل

تبلیغاتی برخالف گفت: خودکشی در ایران رتبه به اشاره با برنا اجتماعی خبرنگار با گفتگو در جوانان و ورزش وزارت جوانان امور معاون تندگویان، محمدمهدی

آما براساس حتی ندارد خودکشی در باالیی رتبه دیگر کشورهای با مقایسه در ما کشور میکنند، دشمنان رتبهرکه در ایران شد، منتشر جهان در که قرار142ی

کشورمان در خودکشی موضوع میدهد نشان این که همداشت نفر یک برای اگر هرحال به اما نیست کردهرُپررنگ خودکشی که افرادی به نفر یک و دهد خ

یم.ربگینادیدهراآننبایدشوداضافهاست،

ض با کشور در خودکشی میرسد، نظر به که آنطور افزود: و داد خبر کشور در خودکشی افزایش از منتشرراو آمار طبق و است افزایش حال در رشدی روبه یب

دارد.تاسفجایکهبودیمهمسال15یرزخودکشیهایشاهدماامسالامامیدهدخرسال35تا15سنینبینآنهاعمدهشده

بخش من اعتقاد به گفت: خودکشی عمده علت درخصوص بازمیگرددزتندگویان مردم معیشتی موضوع و کشور اقتصادی اوضاع به خودکشیها از یادی

مجا فضای در هم نوجوانان که آنجایی از شزو برای حداقل و دارند پررنگی حضور زندگیری مدل باشند، داشته تبلت و گوشی باید آنالین کالسهای در کت

این که بزنند خودکشی به دست است ممکن نمیکنند زندگی دیگران مانند چرا که برسند کمبود این به وقتی و میکنند مقایسه همساالن و دیگران با را خود
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است.یزمجافضایآفتهایازیکی

تص جوانان و ورزش وزارت جوانان امور دررمعاون که است کمبودهایی از دیگر یکی خانوادهها بین اخالقی و اجتماعی موضوعات بر نظارت عدم کرد: یح

دارد.خانوادههابیندرمددکارانحضورعدمباقویپیوندموضوعاینکهداردوجودجامعه

وجود خانوادهها با روانشناسان و مددکاران بین ارتباطی و نمیگیرند قرار سنجش مورد روان سالمت و روانی لحاظ از ایرانی خانوادههای متاسفانه افزود: او

شناسایی مورد شده، ایجاد اقتصادی مشکالت اثر بر که آنها روانی و روحی مشکالت تا باشد داشته روانی سالمت پرونده باید خانوادهای هر که درصورتی ندارد

شود.ارجاعدرمانیمراکزبهشدمشاهدهحادیمورداگرحتیوگیردقراردرمانونظارتمورداجتماعیمددکارتوسطوقرار

پوشش تحت را خانواده هزار میکند، خدمت که دورهای طول در میتواند اجتماعی مددکار یک گفت: مشاور» یک خانواده «هر ایده جزئیات بیان با تندگویان

برنامه طبق و دهد سزیرقرار مورد را خانوار این تمام میدهد انجام که حاضرری مدارس در روز یک هفته در مددکار یک اگر حتی و دهد قرار بازدید و کشی

یک خانواده هر که نیست این ما منظور بنابراین کنند استفاده آن خدمات از میتوانند و میگیرند قرار پوشش تحت مدرسه این آموزان دانش تمام شود،

باشد.داشتهجداگانهمددکار

سا بومی کشور در را ساختارش راحتی به میتوان میکنند، اجرا را طرحی چنین که دیگر کشورهای با تطبیقی مطالعه یک انجام با افزود: تمامزاو و ی

است.گذاررتاثیومهمبسیاریرجمهویاسترخانوادهوزنانمعاونتنقشمسیرایندرکهکردمندبهرهخدماتیچنینازراایرانیخانوارهای

ه درخصوص جوانان و ورزش وزارت جوانان امور طزمعاون این کردن اجرایی باهمکارینههای گفت: تحترح روانی خدمات دادن قرار و وزارتخانهها ی

ه میتوان راحتی به بیمهها طزپوشش این کردن اجرایی تمامرینههای رغم علی متاسفانه اما کرد تامین را تحتزح روانی خدمات امکانات، و یرساختها

نمیگیرند.قراربیمهپوشش

اعتبار تامین بینی پیش برای که شد خواهد روانشناسان و مددکاران خانوادهها، حال شامل گیرند، قرار بیمه پوشش تحت روانی خدمات اگر داد: ادامه او

فک باید اسالمی شورای مجلس برنامهربیمهها، آن برای و کرده مددکازیری چون که است این مشکل اما است تامین قابل البته که کند روانشناسیری و ی

است.نشدهحلموضوعاینامروزتاونیستندفعالدارنداگریاندارندواحدیساختار

مسئله این به باید دلیل همین به کند پیدا کاهش آن سن هم و باشد صعودی هم خودکشی روند شده باعث فوق موارد کمبود متاسفانه کرد: بیان تندگویان

کرد.پیداورودجدیصورتبه

در آموزشی کالسهای که اکنون من نظر به گفت: شاد شبکه در روان سالمت کالسهای اختصاص بر تاکید با جوانان و ورزش وزارت جوانان امور معاون

روانکاوان اجتماعی، مددکاران و گیرد قرار توجه مورد نوجوانان و کودکان روان سالمت بحث چندساعت هفتهای حداقل است بهتر میشود، انجام شاد شبکه

بربیایند.آنرفعدرصددوشناساییرابچههامشکلوبپردازندآموزشبهشبکهایندرچندساعتیروانشناسانو

همکا با که است پرورش و آموزش برعهده کار این انجام کرد: اظهار بینراو اقدام یک درواقع میکند پیدا اجرایی قابلیت اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت ی

گیرد.قرارسنجشموردبایدهمخانوادههاروانسالمتچراکهشودانجامخانوادههاحضوربابایدکهاستدستگاهی

استنمیشدهمنتشرفقطبودههمیشهایرانینوجوانانبینخودکشی

در معموال گفت: نوجوانان بین اخیر خودکشیهای به اشاره با برنا اجتماعی خبرنگار با گفتگو در اجتماعی مددکاران انجمن رئیس چلک، موسوی سیدحسن

نداشتند خبر مردم و نمیشد منتشر خودکشیها این گذشته در منتهی نیست امر این از مستثنی هم ایران و دارد رواج نوجوانان بین خودکشی کشورها همه

میشوند.مطلعآنازهمگانومیشوددادهیرخبپوششخودکشیهااینتمامیزمجافضایگسترشدلیلبهامروزهاما

دا گسترده تحقیقات و مطالعات به نیاز معین، سن یک به رسیدن برای افزود: کشور در خودکشی سن درباره گفتراو نمیتوان و نشده انجام تاکنون که یم

کشورها همه در همواره و شده نوجوانان و جوانان خودکشی باعث متعددی عوامل همیشه است مشخص آنچه اما است رسیده عددی چه به خودکشی سن

بینکشیدخوان:کاردمدانجمنرئیسفته/گرخودبهپایینسنوصعودیروندکشوردرکشیدجوانان:خوامورمعاونبرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



میزنند.خودکشیبهدستکههستندنوجوانانی

سال قانونی، پزشکی سازمان از شده منتشر آمار براساس گفت: کشور در خودکشی رشد روبه روند اشاره با چلک و5دقیقا98موسوی دلیل143هزار به نفر

دارد.افزایشیبهروروندایراندرخودکشیاستایندهندهنشاناینکهدادنددستازراخودجانخودکشی

تص خودکشی بودن چندعلتی بر تاکید با اجتماعی مددکاران انجمن سازررئیس زمینه و عامل نمیتواند تبلت و گوشی نداشتن عنوان هیچ به کرد: یح

برسد.خودکشیمرحلهبهفردمیشوندباعثیکدیگرباارتباطدرچندعاملونیستندعلتیتکاجتماعیپدیدههایکهچراباشدخودکشی

اختالالت بزند. خودکشی به دست فرد میشود باعث دلیل و چندعامل کردم تاکید که همانطور درواقع دارد متعددی دالیل جوانان بین خودکشی افزود: او

آنها بخاطر نوجوانان که است دالیلی عمده از و... میافتد اتفاق گذرا و پایین سن در که دوستیهای اعتیاد، به گرایش کار، عاطفی، تحصیلی، شکست روانی،

میزنند.خودکشیبهدست

ه برای است ممکن مشکالتی چنین هرحال به کرد: بیان چلک آموزشرکسیرموسوی را مسئله حل و مشکالت حل راه ما نوجوانان که است این مهم دهد، خ

کنت را خود خشم بتوانند مشکالتی چنین بروز درصورت تا دررببینند و نمیشود داده آنها به آموزشی چنین متاسفانه اما بروند خودمراقبتی سمت به و کنند ل

میافتند.خودکشیفکربهومیبازندراخودیعارسمشکلیکبروزصورت

ط از هم باید که است «آموزش» نوجوانان، در توانایی چنین ایجاد در موثر راهکارهای از یکی گفت: نوجوانان به مسئله حل آموزشهای لزوم بر تاکید یقراوبا

گیرد.صورتپرورشوآموزشهمومشاورانومددکارانهمرسانهها،همخانواده،

استمدارسدرپرورشبحثیرپیگیحتماآموزشکمیسیونکنیم/بررسیتابیایدمجلسبهبایدمشاوریکخانوادههرحرط

ماندگی عقب دچار پرورشی فعالیتهای متاسفانه فرمودند: و داشتند گالیه مدارس پرورشی بخش فعالیت از خود اخیر بیانات در اسالمی انقالب معظم رهبر

مجا آموزش موضوع به توجه با و نگیرد.زهستند قرار بیشتر غفلت مورد موضوع این تا کرد طراحی را جدیدی شیوههای پرورشی، فعالیتهای برای باید ی،

یادآو و دارد مدارس پرورش بخش اهمیت از نشان رهبر عضورسخنان سراغ به دلیل همین به گیرد قرار توجه مورد هم پرورش آموزش، کنار در باید میکند ی

آیا و میکند پرورش بحث رعایت به ملزم را پرورش و آموزش چگونه کمیسیون این بپرسیم تا رفتیم اسالمی شورای مجلس تحقیقات و آموزش کمیسیون

دارد؟خودکاردستوردرراموضوعیچنین

سنگ احمدی پرورشیرمحمدرضا قسمت به باید اینکه بیان با برنا اجتماعی خبرنگار با گفتگو در اسالمی شورای مجلس تحقیقات و آموزش کمیسیون عضو ی،

پیگی حتما اسالمی شورای مجلس تحقیقات و آموزش کمیسیون افزود: شود، ویژهای توجه پرورشرمدارس بحث آموزش، بر عالوه مدارس در که میکند ی

دارد.قرارکارماندستوردرموضوعاینوگیردقرارتوجهموردهم

ط درمورد اسالمی شورای مجلس نماینده تصراین مشاور» یک «هرخانواده ارسالرح مجلس به را آن طراحان است، شده عنوان طرحی چنین اگر کرد: یح

برسد.تصویببهبودمناسباگربررسی،وتحقیقازپستاکنند

ایرانی!نوجوانانخودکشیعمدهدالیلاست/رسیدهسال15بهخودکشیسناست/شدهزنانهترخودکشی

ح جوانانرامیرمحمود بین خودکشی به اقدام شیوع درباره برنا اجتماعی خبرنگار با گفتگو در طباطبائی عالمه دانشگاه علمی هیات عضو و جامعهشناس یرچی،

ناگوا موجود، اقتصادی و اجتماعی شرایط بهرگفت: دست که کسانی بیشتر درواقع میروند، افسردگی سمت به آن در افراد که است کرده ایجاد یهایی

است.قائلارزشبرایشاننهومیبیندراآنهاکسینهدیگرمیکننداحساسومیشوندشدیدیافسردگیهایدچارکههستندکسانیمیزنندخودکشی

خودکشیرس در باالیی آمار جهانی، جامعه به نسبت ایران افزود: پزشکی علوم آموزش و درمان بهداشت، وزارت فرهنگی و دانشجویی حوزه اسبق پرست

به امروز که گونهای به است کاهش به رو خودکشی سن و است شدن زنانه حال در ایران در خودکشی متاسفانه اما اخبا15ندارد ما و رسیده ازرسال حتی ی

میشنویم.همساله11-10نوجوانانخودکشی
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تص شناس آسیب مراین به منجر که خودکشیهایی مردان در اما میکنند خودکشی به اقدام بیشتر مردان برابر سه تا زنان معمول طور به کرد: میشود،ریح گ

میخواهند بیشتر خودکشی وسیله به زنان اما هستند جدیتر خودکشی وسیله به خودشان بردن بین از برای مردان که است این هم دلیلش است، برابر دو

نمیشوند.دیدهچراکهدهندپیامخانوادهبهیاجامعهبه

کنندرح زندگی شاد و باشند دیگران با بتوانند که فرصتهایی و هستند تنهاتر ما جامعه دختران که آنجایی از گفت: خودکشی شدن زنانه علت درباره یرچی

میکنند.افسردگیوتنهاییاحساسبیشتراست،نشدهشناختهرسمیتبهبرایشان

بسیا در افزود: وراو میگیرند قرار افسردگی مورد بیشتر دلیل همین به ندارند آزادی هیچ آنها و نمیشود داده اهمیتی دختران به هم هنوز خانوادهها از ی

میکنند.فکرخودکشیبهپسرانازبیشتر

تغییرات جمله از عمدهای تغییرات با همراه استرس پر رشد دوره یک نوجوانی داد: ادامه نوجوانان بین خودکشی افزایش با رابطه در دانشگاه استاد این

همیشه که صورت این به باشد نوجوانانشان رفتارهای و حرفها به حواسشان باید والدین دلیل همین به است احساسات تغییرات و افکار تغییرات جسمی،

ار مورد را خود فرزند خودکشی، به اعترافات و تهدیدات از برایزپس اما باشد ساده بسیار خودکشی دالیلی خانواده نظر از است ممکن که چرا دهند قرار یابی

است.مهمبسیاریرامنوجوانانوکودکانرفتاروحاالتبهتوجهپسبرسدنظربهمهمیموضوعآنها

بیمارح گفت: و کرد اشاره نوجوانان بین در خودکشی دالیل به ژنتیکی،ریرچی متغیرهای افسردگی، و اضطراب روان، بهداشت به مربوط اختاللهای و یها

بیما هورمونی، تغییرات بلوغ، شناختربحران و هویت در بحران یا و فقدان ناتوانی، و ناامیدی احساس نفس، عزت ضعف مزمن، دردهای و جسمی یهای

کنت جنسی، هویت در آشفتگی ناپذیرخود، انعطاف خودبینی، تحقیر، از ترس موفقیت، برای فشار و استرس باالی سطح ضعیف، تکانهای درل ازری، ناپخته ک

سارم مهارتهای فقدان کاذب، عرفانهای به گرایش آورگازگ، تاب و تصمیمگیری مسئله، حل برای کنتری پیشینهری، وجود همچنین تعارض، حل خشم، ل

ساختا تغییرات خانواده، و زندگی محیط در افسردگی زمینههای وجود خودکشی، زمینه در مرخانوادگی طالق، قالب در خانواده در مجدد،ری ازدواج و گ

بیکا تحصیلی، و اجتماعی اقتصادی، ضعیف فرزندپروروضعیت سبکهای خانوادگی، همبستگیهای زمینه در ضعف شغل، فقدان و تعامالتری نامناسب، ی

تاثی جمله از دیگر متغیر چندین و همساالن با ضعیف روابط خشونت، تجربه مواد، مصرف به گرایش فرزندان، و والدین بین ازرپذیرآسیبدیده رسانهها از ی

شود.خودکشیبهنوجوانانگرایشموجباستممکنکهاستعواملیجمله

خود افکار در فرد که زمانی هستند، مهم بسیار مشاورهای و حمایتگر نهادهای و اجتماعی حمایتهای خودکشی بحث در کرد: تاکید پایان در رفتارشناس این

بار نشانههای و گرفته خودکشی به تصمیم یا و میدهد نشان خودکشی به هزتمایل تامین میدهد، نشان خود از دارد تمایل این از حکایت که را گونهری

کند.منصرفکاراینازرااووباشدداشتهکنندهتعییننقشمیتوانددوستیکجانبازمالطفتوتوجهبذلسادگی،بهحتیوکارشناسانهحمایت

کنیمیرپیشگیآنوقوعازاست،یرپیشگیقابلخودکشی

م عمده های علت از یکی نوجوانان سنینرخودکشی در میر و پیشگی29-15گ قابل حال درعین اما است مدرسه،رسال همساالن، مادر، و پدر و است ی

دم بالقوه خطر عوامل از باید سیاستگذاران و روانیواجتماع و محیطی بهآگرافیک، دست چندعامل قطعا دهند. انجام را پیشگیرانه اقدامات و باشند گاه

کنت با میتوان پس میافتد خودکشی فکر به نوجوان یک که میدهند یکدیگر خودکشیهاردست بیشتر روزها این شد. خودکشیها مانع عوامل این کردن ل

راحتی به بگذارند پیش پا اسالمی شورای مجلس و مستضعفان بنیاد امداد، کمیته پرورش، و آموزش اگر که درصورتی میدهد تشکیل تحصیل در ناکامی را

با جاهای این به کار و کنند برطرف دانشجویان و آموزان دانش مشکالت پیشگیرمیتوان قابل خودکشی نکشد. عدمریک با عوامل ندهیم اجازه است، ی

برود.دستازنوجوانیکجانعوامل،لرکنت

7پیام://انتهای
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استانیاخبار

یرآزاهمسردرصدی۷.۴۲رشدپزشکی/رقصوبادرمانکادر۱۸محکومیتداد:خبربویراحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیکلرمدی
)۱۳:۴۸-۹۹/۰۷/۲۲(بویراحمدوکهگیلویهدراستان

داد.خبرقانونیپزشکیکمیسیوندرشدهبررسیپزشکیقصورهایپروندهدردرمانکادرازنفر۱۸محکومیترایصدورازبویراحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیکلرمدییاسوج-

افزود: خبرنگاران، با گفتگو در شنبه سه ظهر امینی کامروز مهر، خبرنگار گزارش که۳۳به شده بررسی پزشکی کمیسیون در درمان کادر از شکایت ۱۸پرونده

شد.برائتبهمنجرپرونده۱۵ودرمانکادرمحکومیتبهمنجرپرونده

بود.زایمانوزنانحوزهوپرستارانعمومی،پزشکانبهمربوطمحکومیتهارأیینربیشتکرد:یحرتصامینی

س معاینات به اشاره با جارامینی سال ابتدایی ماهه شش طی گفت: ورپایی، هزار سه نزاع ادعای با افراد بحث در افرایش۲۸۵ی، که داشتیم کننده مراجعه

شاهدیم.راقبلسالمشابهمدتنسبتبهدرصدی۱۱.۱

کردند.مراجعهاستانقانونیپزشکیبهنزاعادعایباخانم۶۶۴آمارایناساسبرافزود:وی

است.داشتهرانزاعبحثدرجمعیتنسبتبهکشوردهمرتبهاستانراستاهمیندرگفت:استانقانونیپزشکیکلرمدی

یرآزاهمسردرصدی۷.۴۲رشد

آزا همسر موارد به اشاره با تصرامینی کرد:ری، آزا۳۶۲یح همسر کهرپرونده که رسید ثبت به استان در امسال نخست ماهه شش در به۳۶۱ی مربوط نفر

است.آقایانبخشدرموردیکوخانمها

بودیم.استاندریرجاسالابتداییماههششدریرآزاهمسردرصد۷.۴۲رشدشاهدآمارهاایناساسبرافزود:وی

ثبت از در۷۳امینی درمانی سقط قانونیپرونده رشدپزشکی با کرد:۱۷.۷استان خاطرنشان و داد خبر قبل سال مشابه مدت به نسبت این۵۰به از پرونده

گرفت.درمانیسقطمجوزقانونیمراحلطیباتعداد

و هزار دو سال نخست ماهه شش در گفت: رانندگی، تصادفات به اشاره با کاهش۱۰۸امینی که داشتیم تصادفات از ناشی نسبت۲۷مصدوم به را درصدی

شاهدیم.قبلسالمشابهمدت

به جا۹۲وی سال ابتدایی ماهه شش در رانندگی حوادث از ناشی تصرفوتی و اشاره کاهشری کرد: به۲۷.۵۶یح استان رانندگی تصادفات فوتی درصدی

داشتیم.راقبلسالمشابهنسبت

قانونیکلرمدی گاپزشکی فوتی مورد سه سال اول ماهه شش در کرد: اظهار گرمایشی، تجهیزات نصب استاندارد رعایت بر تاکید با استانزاستان در گرفتگی

داشت.کشوردرراگرفتگیگازازناشیگرمفوتیدومرتبهاستان۹۸سالدرامارسید،ثبتبه

غ آمار به اشاره با ازرامینی شدگی غ۱۳ق جارمورد سال ابتدایی ماهه شش طی استان در شدگی کرد:رق اظهار و داد خبر غ۴۳.۵ی فوتی کاهش قردرصد

رسید.ثبتبهاستاندرقبلسالمشابهمدتنسبتبهشدگی

مخدرموادمصرفسوبانفر۳۲فوت

بودیم.قبلسالمشابهمدتنسبتبهآمارایندرصدی۱۸.۵رشدشاهدگفت:ودادخبراستاندرمخدرموادمصرفسوبامورد۳۲فوتازوی
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است.زنانبهمربوطامسالنخستماههششدراستانمخدرموادمصرفسوازناشیفوتیهایازنفرپنجگفت:امینی

گرمسالحبافوتی۱۷

قانونیکلرمدی ثبتپزشکی از جا۱۷استان سال ابتدایی ماهه شش طی استان در گرم سالح از ناشی فوت کرد:رمورد بیان و داد خبر فوتیها۱۶ی این از نفر

شد.ثبتزمانیبازهایندرسردسالحازناشیفوتیمورددوهمچنینمیدهند.تشکیلمردانرا

آو جمع اساس بر اینکه بیان با شهرامینی تا فرودین از گذشته ماهه شش در اطالعات، بالینیری معاینات حوزه در ماه و۱۰یور داشته۳۴۶هزار مراجعه مورد

بود.بویراحمدشهرستانبهمربوطبالینیمعایناتمراجعاتازمورد۳۳۵وهزارپنجگفت:بودیم،شاهدقبلسالنسبتبهرادرصدی۱۲.۷کاهشکه

گذشته ماهه شش در همچنین افزود: که۳۱۸وی شد انجام دفن جواز صدور و انجام جسد شاهد۳.۷معاینه را قبل سال مشابه مدت نسبت به کاهش

بودیم.

دارد.راکشوردرطبیعیغیرگهایرمششمرتبهاستانگفت:ودادخبراستاندریرجاسالابتداییماههششطیطبیعیغیرگرم۲۵۴ثبتازامینی

اینکه بیان با چهار۱۳۷امینی در ورودی آمار کاهش شاهد مجموع در کرد: اظهار گرفت، قرار بررسی مورد ماهه شش در پزشکی کمیسیونهای اداره در پرونده

هستیم.هدفحوزه

تص کرونا، شرایط به اشاره با بدترامینی در کرد: بیماریح شرایط همکارین با است امید و هستیم کشور سطح در کرونا داشتهری را وضعیت بهبود مردم خود ی

باشیم.

باشیم.داشتهرامردمبهخدماتیکاملپوششبهداشتی،پروتکلهایگرفتننظردرباکهبوداینبرماتالشتمامداشت:ابرازوی

شدند.مبتالیربیمااینبهکروناشیوعمدتطولدرنیزاستانقانونیپزشکیپرسنلازنفرچندگفت:امینی

نیوزکبنایرخبپایگاهایسنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۵:۵۴-۹۹/۰۷/۲۲(خاموش!گرمدومجایگاهطبیعی،غیرگرم6رتبهبویراحمد؛وکهگیلویهقانونیپزشکیآمارینرجزئیت

آماررمدی به اشاره با استان قانونی پزشکی در6کل که میگوید گونه این گذشته سال با آن مقایسه و امسال اول سال6ماهه شده گذاشته سر پشت تعداد99ماهه بالینی معاینات در
هستیم.شاهدراکاهشدرصد12.7قبلسالبامقایسهدرکهداشتهایماستانکلدرقانونیپزشکیبهپاییرسمراجعهمورد346وهزار10

خب گزارش بهرگزاربه مربوط آمارهای یاسوج؛ از فارس قانونیی کشوپزشکی تحلیل قابل و مهم آمارهای از یکی زمینههایرهمواره در که بوده استانی و ی

میکند.آسانرامشکالتازیرپیشگیوآیندهبراییزیربرنامهواستانوضعیتمختلف

مدی امینی کامروز خصوص همین قانونیکلردر آمارپزشکی به اشاره با در6استان که میگوید گونه این گذشته سال با آن مقایسه و امسال اول 6ماهه

سال شده گذاشته سر پشت تعداد99ماهه بالینی معاینات و10در س346هزار مراجعه بهرمورد قانونیپایی باپزشکی مقایسه در که داشتهایم استان کل در

هستیم.شاهدراکاهشدرصد12.7قبلسال

قضایی استعالمات تناسب به که است کار حوادث و تصادف مصدومیت و نزاع موارد شامل آمار گفت: مسوول و5این شهرستان835هزار به مربوط مورد

و هزار یک و704بویراحمد، گچساران شهرستان به مربوط و2مورد کهگیلویه،193هزار شهرستان به مربوط بهمئی،357مورد به مربوط پرونده257مورد

بودهاند.خانممورد104وهزار3وآقامورد242وهزار7تعداداینازوبودهدناشهرستانبهمربوط

آزه…صدیدر۷.۴۲شدشکی/رپزقصورباماندرکادر۱۸محکومیتداد:خبراحمدبویروکهگیلویهقانونیشکیپزکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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قانونیکلرمدی آمارپزشکی ارائه ادامه در در6استان اجساد معاینات حوزه در افزود: مشابه مدت و گذشته سال با آن مقایسه و امسال نخست6ماهه ماهه

جا قبل318یرسال سال مشابه مدت به نسبت که داشتهایم استان در اجساد معاینه جمعا تعداد3.7مورد این از و داشته کاهش مربوط237درصد جسد

و بویراحمد شهرستان گچساران،55به شهرستان به مربوط و23مورد کهگیلویه به مربوط تعداد3مورد این از که است بوده بهمئی تعداد318مورد نفر،

بودهاند.خانممورد69وآقایاننفر249

ما آزمایشگاههای در گفت: در458امینی قبل6پرونده سال مشابه مدت به نسبت که گرفته قرار بررسی مورد امسال اول شاهدیم.13.9ماهه را کاهش درصد

آزمایشگاه به مربوط پروندههای کل از گفت: و189وی سمشناسی به مربوط آسیبشناسی،74پرونده به مربوط و5پرونده ژنتیکی بحث به مربوط مورد

است.بودهیزسلولوولکهبهمربوطهمپرونده223وهویتاحراز

در پزشکی کمیسیون پروندههای به مسوول امسال6این اول ماهه شش در گفت: و کرد اشاره اخیر که137ماه داشتهام پزشکی کمیسیون درصد11.6پرونده

شاهدیم.قبلسالمشابهمدتبهنسبتراکاهش

تعداد امسال اول ماهه شش در که گفت هم پزشکی قصور پروندههای درباره و33وی داشتهاند درمان کادر و پزشکان از شکایت که داشتهام 18پرونده

و محکومیت به منجر با15پرونده عمومی پزشکان که است انجامیده برائت به هم بیشت6پرونده کهرپرونده گذشته سال به نسبت و داشته را آمار 25ین

است.داشتهصعودیسیرداشتهایمپرونده

س معاینات موضوع به همچنین تعدادرامینی امسال اول ماهه شش در گفت: و کرد اشاره مراجعات این دلیل همچنین و آن آمار و استان در و3پایی هزار

میدهد.نشانراافزایشدرصد11.1قبلسالبامقایسهدرکهداشتهایمکنندهمراجعهنفر285

تعداد این از گفت: و2وی و621هزار آقایان کردهاند مراجعه ما به نزاع و دعوا دلیل به و664نفر هزار ها شهرستان تفکیک به و خانمها از871مورد نفر

است.بودهدنابهمربوطپروندهمورد85وبهمئیبهمربوطپرونده93وکهگیلویهازنفر832گچساران،ازنفر404بویراحمد،

قانونیکلرمدی کشوپزشکی آمار سالنامه اساس بر نزاع بحث در گفت: امسالراستان اول ماهه شش در جمعیت به توجه با خود به را کشور دم رتبه ی

امسال اول ماهه شش در و هستیم نزولی سیر شاهد اخیر سالهای در که چند هر دادهایم است.11.1اختصاص شده تشکیل پرونده قبل سال از بیشتر درصد

گ هم تصادفات از ناشی مصدومان آمار به کشوزیروی سالنامه اساس بر گفت: و زد درری آمار و اختصاص100ی خود به را کشور چهارم رتبه جمعیت نفر هزار

امسال اول ماهه شش در که و2دادهایم کاهش108هزار و داشتهایم رانندگی سوانح از ناشی مصدوم قبل27مورد سال مشابه مدت به نسبت را درصدی

بویراحمد در مصدومان این که میدهد و1نشان گچساران313هزار در کهگیلویه273نفر در بهمئی418نفر در دنا43نفر در اول63و ماهه شش در نفر

شدهاند.ثبتامسال

خصوص این در گفت: و کرد اشاره هم استان در کار از ناشی حوادث مصدومان به در183امینی تعداد6پرونده که داشتهایم امسال نخست پرونده178ماه

و گذشته4آقایان سال مشابه مدت به نسبت و بوده خانمها به مربوط را4.2پرونده کار از ناشی مصدومان پنجم رتبه که حالی در داشتهایم کاهش درصد

بودیم.دادهاختصاصخودبهکشورکلدرگذشتهسالدر

آزا همسر به همچنین آزاروی کودک و همسر در گفت: و کرد اشاره استان در آزا362یری همسر کهرپرونده داشتهایم تنها361ی و خانمها به مربوط پرونده

داشتهایم.راکشور21رتبهیرکشوآمارسالنامهدرکهاستبودهآقایانبهمربوطموردیک

ناهنجا به مربوط آمار به ادامه در امسالرامینی اول ماهه شش در گفت: و کرد اشاره جنین سقط همان یا جنینی در73یهای که شده تشکیل پرونده

قبل سال مشابه مدت با پرونده17.7مقایسه تعداد این از که میدهد نشان افزایش ماد50درصد دلیل دو به جنین سقط اند. گرفته مجوز جنینیرمورد و ی

است.مجازماهگی4تاتنهاهمجنینسقطوبرمیگردد

تش سالن به ارجاعی فوتهای به گفت:روی و کرد اشاره هم تعداد318یح این از که داشتهایم اول ماه شش در جسد معاینه به254پرونده مربوط پرونده
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کشورم آمار لحاظ به و بوده طبیعی غیر مرگ در را ششم رتبه ماری استان در که داشتهایم طبیعی غیر کشور100در62گ در و نفر در47.9هزار هزار100درصد

میمیرند.طبیعیغیرگرماثربر

در گفت: و کرد اشاره استان در هم رانندگی سوانح از ناشی فوتهای به مسوول امسال6این اول که92ماهه داشتهایم فوتی م36.22مورد از گهایردرصد

و میشود شامل را استان طبیعی و79غیر آقا و13نفر هستیم شاهد را توجه قابل کاهش بودهاند، خانم که27.26نفر دهد می نشان را کاهش درصد

بویراحمد،60 شهرستان در آن و14مورد گچساران در و15مورد کهگیلویه در در3مورد قانونیمورد کشوپزشکی سالنامه در و شده ثبت سالربهمئی در ی

بودیم.دادهاختصاصخودبهجمعیتنفرهزار100بهنسبتراکشور8رتبهگذشته

آما از دیگر یکی گرفتگی گاز نسبتراما گذشته سال دهیم، می هشدار مردم به و هستیم سال سرد فصل ابتدای در گفت: و کرد اشاره آن به امینی که بود ی

با را کشور دوم رتبه استان جمعیت استان12به در امروز تا ها فوتی تعداد و دادیم اختصاص خود به فوتی از3نفر موعد این تا قبل سال در که بوده مورد

است.بودهمورد1سال

غ در گفت: درروی شدگی امسال6ق اول که13ماهه قبل سال مشابه مدت به نسبت که داشتهایم کاهش23مورد داشتیم نشان43.5مورد را درصدی

دادهایم.اختصاصخودبهراکشور4رتبهشدگیقرغدرمیدهد

در که داد خبر هم استان در مخدر مواد مصرف سوء از ناشی فوتیهای از امسال6امینی اول افزایش32ماهه گذشته سال به نسبت و داشتهایم تاکنون مورد

بودهاند.خانمهامورد5وآقامورد27مورد32اینازواستبویراحمدوکهگیلویهبهمربوطکشور6رتبهیرکشوسالنامهدروشاهدیمرادرصدی18.5

کشو میانگین از که است مورد همین مسووالن های دغدغه از گفت: و کرد اشاره هم استان در گرم سالح از استفاده از ناشی فوتیهای به هستیمروی باالتر ی

بودهاند.آقایانمورد16کهداشتهایمماهه6تااستاندرگرمسالحازناشیفوتمورد16امسال

تعداد این داد: ادامه م7.6امینی از کشورردرصد در عدد این که میشود شامل را استان طبیعی غیر م3.8گهای آماردرصد و است طبیعی غیر یرگهای

دارد.یربیشتمالحظهبهنیازومیرودشماربهتوجهقابل

در هم سرد سالح از استفاده از ناشی فوت در گفت: امسال6وی اول که2ماهه داشتهایم م7مورد از ناشی فوتهای از درصد استانردهم طبیعی غیر گهای

میشود.شاملرا

در گفت: و کرد اشاره بلندی از سقوط اثر بر استان فوتیهای مالحظه قابل رتبه به همچنین امسال6امینی اول میانگین17ماهه به نسبت که داشتهایم مورد

است.بیشتریرکشو

خودسو و سوختگی از ناشی فوتی به ادامه در درزوی استان در تعداد6ی گفت: و کرد اشاره امسال اول همچنین8ماهه و داشتهایم زمانی بازه این در مورد

داشتهایم.مسمومیتازناشیفوتمورد16مدتایندراستاندر

داشتهایم.کاهشدرصد33.3قبلسالبهنسبتکهداشتهایممورد4امسالاولماهه6دراستاندرکارحوادثازناشیفوتدرداد:ادامهمسوولاین

در بهداشتی های پروتکل رعایت به اشاره با پایان در قانونیامینی روزپزشکی چند طی که شدهاند مبتال ویروس این به ما همکاران از تعدادی گفت: استان

این در بهداشتی دستورالعملهای رعایت باالیی بسیار میزان به کل در اما کردیم اعزام شهرستان آن به کمکی نیروی و بودیم ابتال این شاهد گچساران در اخیر

میشود.دستگاه

82009پیام/انتهای
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)۱۷:۳۲-۹۹/۰۷/۲۲(یافتافزایشبویراحمدوکهگیلویهدرگرفتگیزگاازناشیفوتیهای

مدی ایرنا- گفت:ریاسوج- بویراحمد و کهگیلویه قانونی پزشکی گا۶کل از ناشی فوتیهای ، نه امسال نخست (زماه مونCOگرفتگی استانو) این در کربن مقایسه۳کسید در که بوده نفر
است.یافتهافزایشگذشته،سالمشابهمدتدرفوتییکبا

جان گذشته، سال بویراحمد و کهگیلویه در کربن مونواکسید گاز با مسمومیت داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در شنبه سه روز امینی شهروند۱۲کامروز

افتاد.اتفاقسالدومنیمهدر،تعداداینازمورد۱۱کهگرفترا

رعایت بیشتر را احتیاط جوانب باید مردم باره این در که افتد می اتفاق سال دوم نیمه در گرفتگی گاز از ناشی های فوتی و مسمومیت موارد بیشتر افزود: وی

کنند.

قانونیکلرمدی بویراحمدپزشکی و آمارتصدکهگیلویه سالنامه اساس بر کرد: سالریح در رتبه۹۸ی گاز۲استان از ناشی های فوتی حوزه در را کشور

داد.اختصاصخودبهجمعیتلحاظبههااستاندیگربهنسبتگرفتگی

م مدیررییس فورکز و حوادث منریت گاز با مسمومیت از ناشی جانی تلفات که گفت این از پیش نیز بویراحمد و کهگیلویه پزشکی های کربنویت کسید

است.کنندهنگرانبسیار

است.شدهگزارشاستاناورژانسکزرمبهCOگازبامسمومیتگزارشمورد۳۳تعدادامسال،ماهه۶افزود:جلیلمحسن

شد.گزارشکربنکسیدومنگازبامسمومیتنفر۲۸۲تعدادگذشتهسالماه۱۲درچنینهمکرد:تاکیدوی

میکنند.ارائهامدادیخدماتساعته۲۴صورتبهوهستندهوایینیزپایگاه۲وزمینیمورد۴۳بویراحمد،وکهگیلویهامدادیپایگاه۴۵مجموعاز

خاموش قاتل کمین از را هموطنان میتواند کوچک نکته چند رعایت دیگر سوی از بزند، گره ابدی خواب به را آرام خواب میتواند گرمایشی وسایل از استفاده

شوند.قربانیاینکهازپیشبگیرندجدیراهشدارهاکافیستفقطدهدنجات
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است.بیشترسرمافصلآغازدرهموارهگرفتگیزگاپدیدهوسرمافصلدرکربنمونواکسیدگازبامسمومیت

دارد.گرمایشیوسایلنصبوگازازاستفادهدرایمنیفرهنگضعفدریشهرناگوارحوادثاینتکرار

)۱۸:۰۶-۹۹/۰۷/۲۲(نزاعهایپروندهدومجایگاهدربویراحمدوکهگیلویهداد؛خبرقانونیپزشکیکلمدیر

است.دادهاختصاصامسالاولماههششدرجمعیتبهتوجهباخودبهراکشوردمرتبهیرکشوآمارسالنامهاساسبرنزاعبحثدرگفت:استانقانونیپزشکیکلرمدی

به مربوط آمارهای زاگرس صبح رسانی اطالع و تحلیل پایگاه گزارش قانونیبه کشوپزشکی تحلیل قابل و مهم آمارهای از یکی کهرهمواره بوده استانی و ی

میکند.آسانرامشکالتازیرپیشگیوآیندهبراییزیربرنامهواستانوضعیتمختلفزمینههایدر

مدی امینی کامروز خصوص همین قانونیکلردر آمارپزشکی به اشاره با در6استان که میگوید گونه این گذشته سال با آن مقایسه و امسال اول 6ماهه

سال شده گذاشته سر پشت تعداد99ماهه بالینی معاینات و10در س346هزار مراجعه بهرمورد قانونیپایی باپزشکی مقایسه در که داشتهایم استان کل در

هستیم.شاهدراکاهشدرصد12.7قبلسال

قضایی استعالمات تناسب به که است کار حوادث و تصادف مصدومیت و نزاع موارد شامل آمار گفت: مسوول و5این شهرستان835هزار به مربوط مورد

و هزار یک و704بویراحمد، گچساران شهرستان به مربوط و2مورد کهگیلویه،193هزار شهرستان به مربوط بهمئی،357مورد به مربوط پرونده257مورد

بودهاند.خانممورد104وهزار3وآقامورد242وهزار7تعداداینازوبودهدناشهرستانبهمربوط

قانونیکلرمدی آمارپزشکی ارائه ادامه در در6استان اجساد معاینات حوزه در افزود: مشابه مدت و گذشته سال با آن مقایسه و امسال نخست6ماهه ماهه

جا قبل318یرسال سال مشابه مدت به نسبت که داشتهایم استان در اجساد معاینه جمعا تعداد3.7مورد این از و داشته کاهش مربوط237درصد جسد

و بویراحمد شهرستان گچساران،55به شهرستان به مربوط و23مورد کهگیلویه به مربوط تعداد3مورد این از که است بوده بهمئی تعداد318مورد نفر،

بودهاند.خانممورد69وآقایاننفر249

ما آزمایشگاههای در گفت: در458امینی قبل6پرونده سال مشابه مدت به نسبت که گرفته قرار بررسی مورد امسال اول شاهدیم.13.9ماهه را کاهش درصد

آزمایشگاه به مربوط پروندههای کل از گفت: و189وی سمشناسی به مربوط آسیبشناسی،74پرونده به مربوط و5پرونده ژنتیکی بحث به مربوط مورد

است.بودهیزسلولوولکهبهمربوطهمپرونده223وهویتاحراز

در پزشکی کمیسیون پروندههای به مسوول امسال6این اول ماهه شش در گفت: و کرد اشاره اخیر که137ماه داشتهام پزشکی کمیسیون درصد11.6پرونده

شاهدیم.قبلسالمشابهمدتبهنسبتراکاهش

تعداد امسال اول ماهه شش در که گفت هم پزشکی قصور پروندههای درباره و33وی داشتهاند درمان کادر و پزشکان از شکایت که داشتهام 18پرونده

و محکومیت به منجر با15پرونده عمومی پزشکان که است انجامیده برائت به هم بیشت6پرونده کهرپرونده گذشته سال به نسبت و داشته را آمار 25ین

است.داشتهصعودیسیرداشتهایمپرونده

س معاینات موضوع به همچنین تعدادرامینی امسال اول ماهه شش در گفت: و کرد اشاره مراجعات این دلیل همچنین و آن آمار و استان در و3پایی هزار

میدهد.نشانراافزایشدرصد11.1قبلسالبامقایسهدرکهداشتهایمکنندهمراجعهنفر285

تعداد این از گفت: و2وی و621هزار آقایان کردهاند مراجعه ما به نزاع و دعوا دلیل به و664نفر هزار ها شهرستان تفکیک به و خانمها از871مورد نفر

یافتایشافزاحمدبویروکهگیلویهدرفتگیگرگازازناشیفوتیهایایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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است.بودهدنابهمربوطپروندهمورد85وبهمئیبهمربوطپرونده93وکهگیلویهازنفر832گچساران،ازنفر404بویراحمد،

قانونیکلرمدی کشوپزشکی آمار سالنامه اساس بر نزاع بحث در گفت: امسالراستان اول ماهه شش در جمعیت به توجه با خود به را کشور دم رتبه ی

امسال اول ماهه شش در و هستیم نزولی سیر شاهد اخیر سالهای در که چند هر دادهایم است.11.1اختصاص شده تشکیل پرونده قبل سال از بیشتر درصد

گ هم تصادفات از ناشی مصدومان آمار به کشوزیروی سالنامه اساس بر گفت: و زد درری آمار و اختصاص100ی خود به را کشور چهارم رتبه جمعیت نفر هزار

امسال اول ماهه شش در که و2دادهایم کاهش108هزار و داشتهایم رانندگی سوانح از ناشی مصدوم قبل27مورد سال مشابه مدت به نسبت را درصدی

بویراحمد در مصدومان این که میدهد و1نشان گچساران313هزار در کهگیلویه273نفر در بهمئی418نفر در دنا43نفر در اول63و ماهه شش در نفر

شدهاند.ثبتامسال

خصوص این در گفت: و کرد اشاره هم استان در کار از ناشی حوادث مصدومان به در183امینی تعداد6پرونده که داشتهایم امسال نخست پرونده178ماه

و گذشته4آقایان سال مشابه مدت به نسبت و بوده خانمها به مربوط را4.2پرونده کار از ناشی مصدومان پنجم رتبه که حالی در داشتهایم کاهش درصد

بودیم.دادهاختصاصخودبهکشورکلدرگذشتهسالدر

آزا همسر به همچنین آزاروی کودک و همسر در گفت: و کرد اشاره استان در آزا362یری همسر کهرپرونده داشتهایم تنها361ی و خانمها به مربوط پرونده

داشتهایم.راکشور21رتبهیرکشوآمارسالنامهدرکهاستبودهآقایانبهمربوطموردیک

ناهنجا به مربوط آمار به ادامه در امسالرامینی اول ماهه شش در گفت: و کرد اشاره جنین سقط همان یا جنینی در73یهای که شده تشکیل پرونده

قبل سال مشابه مدت با پرونده17.7مقایسه تعداد این از که میدهد نشان افزایش ماد50درصد دلیل دو به جنین سقط اند. گرفته مجوز جنینیرمورد و ی

است.مجازماهگی4تاتنهاهمجنینسقطوبرمیگردد

تش سالن به ارجاعی فوتهای به گفت:روی و کرد اشاره هم تعداد318یح این از که داشتهایم اول ماه شش در جسد معاینه به254پرونده مربوط پرونده

کشورم آمار لحاظ به و بوده طبیعی غیر مرگ در را ششم رتبه ماری استان در که داشتهایم طبیعی غیر کشور100در62گ در و نفر در47.9هزار هزار100درصد

میمیرند.طبیعیغیرگرماثربر

در گفت: و کرد اشاره استان در هم رانندگی سوانح از ناشی فوتهای به مسوول امسال6این اول که92ماهه داشتهایم فوتی م36.22مورد از گهایردرصد

و میشود شامل را استان طبیعی و79غیر آقا و13نفر هستیم شاهد را توجه قابل کاهش بودهاند، خانم که27.26نفر دهد می نشان را کاهش درصد

بویراحمد،60 شهرستان در آن و14مورد گچساران در و15مورد کهگیلویه در در3مورد قانونیمورد کشوپزشکی سالنامه در و شده ثبت سالربهمئی در ی

بودیم.دادهاختصاصخودبهجمعیتنفرهزار100بهنسبتراکشور8رتبهگذشته

آما از دیگر یکی گرفتگی گاز نسبتراما گذشته سال دهیم، می هشدار مردم به و هستیم سال سرد فصل ابتدای در گفت: و کرد اشاره آن به امینی که بود ی

با را کشور دوم رتبه استان جمعیت استان12به در امروز تا ها فوتی تعداد و دادیم اختصاص خود به فوتی از3نفر موعد این تا قبل سال در که بوده مورد

است.بودهمورد1سال

غ در گفت: درروی شدگی امسال6ق اول که13ماهه قبل سال مشابه مدت به نسبت که داشتهایم کاهش23مورد داشتیم نشان43.5مورد را درصدی

دادهایم.اختصاصخودبهراکشور4رتبهشدگیقرغدرمیدهد

در که داد خبر هم استان در مخدر مواد مصرف سوء از ناشی فوتیهای از امسال6امینی اول افزایش32ماهه گذشته سال به نسبت و داشتهایم تاکنون مورد

بودهاند.خانمهامورد5وآقامورد27مورد32اینازواستبویراحمدوکهگیلویهبهمربوطکشور6رتبهیرکشوسالنامهدروشاهدیمرادرصدی18.5

کشو میانگین از که است مورد همین مسووالن های دغدغه از گفت: و کرد اشاره هم استان در گرم سالح از استفاده از ناشی فوتیهای به هستیمروی باالتر ی

بودهاند.آقایانمورد16کهداشتهایمماهه6تااستاندرگرمسالحازناشیفوتمورد16امسال

اعنزهایپروندهدومجایگاهدراحمدبویروکهگیلویهس:گرازصبح|خبرخبرادامهادامه
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تعداد این داد: ادامه م7.6امینی از کشورردرصد در عدد این که میشود شامل را استان طبیعی غیر م3.8گهای آماردرصد و است طبیعی غیر یرگهای

دارد.یربیشتمالحظهبهنیازومیرودشماربهتوجهقابل

در هم سرد سالح از استفاده از ناشی فوت در گفت: امسال6وی اول که2ماهه داشتهایم م7مورد از ناشی فوتهای از درصد استانردهم طبیعی غیر گهای

میشود.شاملرا

در گفت: و کرد اشاره بلندی از سقوط اثر بر استان فوتیهای مالحظه قابل رتبه به همچنین امسال6امینی اول میانگین17ماهه به نسبت که داشتهایم مورد

است.بیشتریرکشو

خودسو و سوختگی از ناشی فوتی به ادامه در درزوی استان در تعداد6ی گفت: و کرد اشاره امسال اول همچنین8ماهه و داشتهایم زمانی بازه این در مورد

داشتهایم.مسمومیتازناشیفوتمورد16مدتایندراستاندر

داشتهایم.کاهشدرصد33.3قبلسالبهنسبتکهداشتهایممورد4امسالاولماهه6دراستاندرکارحوادثازناشیفوتدرداد:ادامهمسوولاین

در بهداشتی های پروتکل رعایت به اشاره با پایان در قانونیامینی روزپزشکی چند طی که شدهاند مبتال ویروس این به ما همکاران از تعدادی گفت: استان

این در بهداشتی دستورالعملهای رعایت باالیی بسیار میزان به کل در اما کردیم اعزام شهرستان آن به کمکی نیروی و بودیم ابتال این شاهد گچساران در اخیر

میشود.دستگاه

پیام/انتهای

)۱۶:۵۸-۹۹/۰۷/۲۲(بویراحمد)و(کهگیلویهامسالنخستماههششدراستانقانونیپزشکیبهورودیآمارکاهش

بودیم.شاهدراقبلسالمشابهمدتنسبتبهکاهش3.7کهشدانجامدفنجوازصدوروانجامجسدمعاینه318گذشتهماههششدرهمچنین

افزود: خبرنگاران، با گفتگو در شنبه سه ظهر امینی کامروز بشارنیوز گزارش که33به شده بررسی پزشکی کمیسیون در درمان کادر از شکایت پرونده18پرونده

شد.برائتبهمنجرپرونده15ودرمانکادرمحکومیتبهمنجر

بود.زایمانوزنانحوزهوپرستارانعمومی،پزشکانبهمربوطمحکومیتهارأیینربیشتکرد:یحرتصامینی

س معاینات به اشاره با جارامینی سال ابتدایی ماهه شش طی گفت: ورپایی، هزار سه نزاع ادعای با افراد بحث در افرایش285ی، که داشتیم کننده مراجعه

شاهدیم.راقبلسالمشابهمدتنسبتبهدرصدی11.1

کردند.مراجعهاستانقانونیپزشکیبهنزاعادعایباخانم664آمارایناساسبرافزود:وی

است.داشتهرانزاعبحثدرجمعیتنسبتبهکشوردهمرتبهاستانراستاهمیندرگفت:استانقانونیپزشکیکلرمدی

اعنزهایپروندهدومجایگاهدراحمدبویروکهگیلویهس:گرازصبح|خبرخبرادامهادامه
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یرآزاهمسردرصدی7.42رشد

آزا همسر موارد به اشاره با تصرامینی کرد:ری، آزا362یح همسر کهرپرونده که رسید ثبت به استان در امسال نخست ماهه شش در به361ی مربوط نفر

است.آقایانبخشدرموردیکوخانمها

بودیم.استاندریرجاسالابتداییماههششدریرآزاهمسردرصد7.42رشدشاهدآمارهاایناساسبرافزود:وی

ثبت از در73امینی درمانی سقط قانونیپرونده رشدپزشکی با کرد:17.7استان خاطرنشان و داد خبر قبل سال مشابه مدت به نسبت این50به از پرونده

گرفت.درمانیسقطمجوزقانونیمراحلطیباتعداد

و هزار دو سال نخست ماهه شش در گفت: رانندگی، تصادفات به اشاره با کاهش108امینی که داشتیم تصادفات از ناشی نسبت27مصدوم به را درصدی

شاهدیم.قبلسالمشابهمدت

به جا92وی سال ابتدایی ماهه شش در رانندگی حوادث از ناشی تصرفوتی و اشاره کاهشری کرد: به27.56یح استان رانندگی تصادفات فوتی درصدی

داشتیم.راقبلسالمشابهنسبت

قانونیکلرمدی گاپزشکی فوتی مورد سه سال اول ماهه شش در کرد: اظهار گرمایشی، تجهیزات نصب استاندارد رعایت بر تاکید با استانزاستان در گرفتگی

داشت.کشوردرراگرفتگیگازازناشیگرمفوتیدومرتبهاستان98سالدرامارسید،ثبتبه

غ آمار به اشاره با ازرامینی شدگی غ13ق جارمورد سال ابتدایی ماهه شش طی استان در شدگی کرد:رق اظهار و داد خبر غ43.5ی فوتی کاهش قردرصد

رسید.ثبتبهاستاندرقبلسالمشابهمدتنسبتبهشدگی

مخدرموادمصرفسوبانفر32فوت

بودیم.قبلسالمشابهمدتنسبتبهآمارایندرصدی18.5رشدشاهدگفت:ودادخبراستاندرمخدرموادمصرفسوبامورد32فوتازوی

است.زنانبهمربوطامسالنخستماههششدراستانمخدرموادمصرفسوازناشیفوتیهایازنفرپنجگفت:امینی

گرمسالحبافوتی17

قانونیکلرمدی ثبتپزشکی از جا17استان سال ابتدایی ماهه شش طی استان در گرم سالح از ناشی فوت کرد:رمورد بیان و داد خبر فوتیها16ی این از نفر

شد.ثبتزمانیبازهایندرسردسالحازناشیفوتیمورددوهمچنینمیدهند.تشکیلمردانرا

آو جمع اساس بر اینکه بیان با شهرامینی تا فرودین از گذشته ماهه شش در اطالعات، بالینیری معاینات حوزه در ماه و10یور داشته346هزار مراجعه مورد

بود.بویراحمدشهرستانبهمربوطبالینیمعایناتمراجعاتازمورد335وهزارپنجگفت:بودیم،شاهدقبلسالنسبتبهرادرصدی12.7کاهشکه

گذشته ماهه شش در همچنین افزود: که318وی شد انجام دفن جواز صدور و انجام جسد شاهد3.7معاینه را قبل سال مشابه مدت نسبت به کاهش

بودیم.

دارد.راکشوردرطبیعیغیرگهایرمششمرتبهاستانگفت:ودادخبراستاندریرجاسالابتداییماههششطیطبیعیغیرگرم254ثبتازامینی

اینکه بیان با چهار137امینی در ورودی آمار کاهش شاهد مجموع در کرد: اظهار گرفت، قرار بررسی مورد ماهه شش در پزشکی کمیسیونهای اداره در پرونده

هستیم.هدفحوزه

احمد)بویرو(کهگیلویهامسالنخستماههششدراستانقانونیشکیپزبهورودیآمارکاهشنیوز:بشار|خبرخبرادامهادامه
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)۱۷:۳۸-۹۹/۰۷/۲۲(بویراحمد)و(کهگیلویهیافتهاستکاهشقانونیپزشکیبهجمعیدستهنزاعمراجعاتآمار

مدی استانها- ارجاعرگروه از بویراحمد و کهگیلویه استان قانونی پزشکی صدور۳۳کل و استان قانونی پزشکی کمیسیون به درمانی، کادر و پزشکان قصور خصوص در پرونده ۱۸مورد
داد.خبرخصوصایندرمحکومیترای

خب گزارش خبرگزاربه نشست در امروز امینی کامروز یاسوج، از تسنیم شیوعری ایام در ما همکاران داشت: اظهار صفر، ماه تسلیت ضمن رسانه اصحاب با ی

دادهاند.ارائهمراجعهکنندگانوخودسالمتیدادنقراراولویتدروبهداشتیپروتکلهایکاملرعایتباراخودخدماتکهکردهاند،تالشکروناویروس

باشد.استانیوکالنسطحدریرتصمیمگیمبنایمیتواندآمارهااینازیربسیاکهچرادادهشود،ارائهدقیقآمارکهاستاینبرماتالشتمامافزود:وی

جمعآو نحوه کرد: خاطرنشان برنامهرامینی جهت مسوالن به میتواند آمار این و میشود، رصد همواره آمارها صحت و دقت تصمیمگیزیری، و برایری ی

کند.شایانیکمکمیتواندحوادثوآسیبهاازیرپیشگیولرکنت

کل قانونیمدیر افزود:پزشکی ادامه در بویراحمد و کهگیلویه قانونیاستان وپزشکی بررسی و آزمایش اجساد، معاینات بالینی، معاینات حوزه چهار در

میپردازد.فعالیتبهپزشکیکمیسیون

و رانندگی حوادث نزاع، شامل که بالینی معاینات در افزود: ووی هزار ده امسال نخست ماهه شش در میشود، کار حوادث س346و مراجعه بهرمورد پایی

داشتهایم.کاهشدرصددهم12/7گذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدرکهکردهاند،مراجعهاستاندرقانونیپزشکیمراکز

جا سال اول ماهه شش در را اجساد معاینه حوزه در شده انجام معاینات بیشت318یرامینی بویراحمد شهرستان افزود: و کرد عنوان استان کل در ینرمورد

داشتهاند.مراکزبیندررامیزانینرکمتبهمئیشهرستانودفنمجوزصدوروجسدمعاینه

جا سال نخست ماهه شش در بررسی و آزمایش حوزه در شده بررسی موارد تعداد راروی گفت:458ی و کرد عنوان تعدادپرونده این آزمایش189از مورد

بودهاست.جراحاتوصدماتازناشیلکههایبررسیحوزهدرمورد223وژنتیکمورد5آسیبشناسی،مورد74شناسی،سمبهمربوط

قانونیکلرمدی امسالپزشکی نخست ماهه شش در کرد: خاطرنشان بویراحمد و کهگیلویه درمانی33استان کادر و پزشکان قصور خصوص در پرونده مورد

گرفتند.برائترایپرونده15ومحکومیترایصدوربهمنجرپرونده18کهاند،گرفتهقراربررسیموردپزشکیکمیسیوندر

فوتیهایمورد32دارد/قرارکارازناشیمصدومیتپنجمرتبهدرمااستانداد:خبربویراحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیکلرمدی
)۲۱:۳۵-۹۹/۰۷/۲۲(بویراحمد)و(کهگیلویهامسالماهه6درمخدرموادمصرفسوءازناشی

دارد.قرارکارحوادثازناشیمصدومیت5رتبهدرمااستانتعداداینباکهداشتیمکارازناشیمصدومیتپرونده182امسالماهه6درگفت:استانقانونیپزشکیکلمدیر

خب گزارش خبرگزاربه نشست در امینی بویراحمد؛کامروز و کهگیلویه استان از برنا مجموعهری از افزود: خبرنگاران با فوق182ی به178پرونده مربوط پرونده

است.بودهبانوانخصوصدرومابقیآقایان

داشتهایم.کاهشدرصد33/3قبلسالبهنسبتکهداشتهایممورد4امسالاولماهه6دراستاندرکارحوادثازناشیفوتکرد:بیانامینی

بر بالغ بالینی معاینات در شده یاد مدت در کرد: اظهار س10وی مراجعه دررهزار قانونیپایی سالپزشکی مشابه مدت به نسبت که گرفته صورت استان

داشته.کاهشدرصد12/7گذشته

داد: توضیح نزاع و دعوا های پرونده مورد در به621هزار2وی نزاع و دعوا از ناشی مراجعه قانونیمورد تعدادپزشکی این از که گرفته در664صورت پرونده
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است.بودهبانواننزاعخصوص

بیشت امینی گفته تعدادربه با ونزاع دعوا آمار در621ین طرفی از و بوده بویراحمد شهرستان در کشو6مورد آمار سالنامه در گذشته رتبهرماهه ما استان ی

است.دادهاختصاصخودبهراکشوردوم

آزا کودک و همسر ای مسئله به اشاره با کرد:روی ابراز جا362ی سال در فقطرپرونده تعداد این از که شد بررسی در1ی که است بوده آقایان مورد در پرونده

دارد.قرارکشور21جایگاهدربویراحمدوکهگیلویهنیزآیتماین

ناهنجا بیان با دررامینی گفت: جنین وسقط جنینی های امسال6ی قبل73ماهه سال مشابه مدت به نسبت که است شده تشکیل درصد17/7پرونده

اند.گرفتهمجوزمورد50تعداداینازوداشتهافزایش

کل قانونیمدیر تشپزشکی سالن به ارجاعی های فوتی بررسی در فوق مدت در گفت: بویراحمد و کهگیلویه از254یحراستان به318مورد مربوط پرونده

است.دادهاختصاصاستانبهرایرکشو6رتبهرقماینکهبودهطبیعیغیرهگرم

در داد: خبر استان در مخدر مواد مصرف سوء از ناشی فوتیهای از امسال6امینی اول که32ماهه داشتهایم تاکنون و27مورد آقا باشد5نفر می خانم نفر

است.بویراحمدوکهگیلویهبهمربوطکشور6رتبهیرکشوسالنامهدرکه

کشو میانگین از که است مورد همین مسووالن های دغدغه از گفت: و کرد اشاره استان در گرم سالح از استفاده از ناشی فوتیهای به هستیمروی باالتر ی

بودهاند.آقایانمورد16کهداشتهایمماهه6تااستاندرگرمسالحازناشیفوتمورد16امسال

در هم سرد سالح از استفاده از ناشی فوت در افزود: امسال6وی اول که2ماهه داشتهایم م7مورد از ناشی فوتهای از درصد استانردهم طبیعی غیر گهای

میشود.شاملرا

غ در داد: ادامه دررامینی شدگی امسال6ق اول که13ماهه قبل سال مشابه مدت به نسبت که داشتهایم کاهش23مورد داشتیم را43/5مورد درصدی

دادهایم.اختصاصخودبهراکشور4رتبهشدگیقرغدرکهمیدهدنشان

با را کشور دوم رتبه استان جمعیت به نسبت گذشته سال دهیم، می هشدار مردم به و هستیم سال سرد فصل ابتدای در کرد: تاکید گرفتگی گاز مورد در وی

است.بودهمورد1سالازموعداینتاقبلسالدرکهبودهمورد3استاندرامروزتاهافوتیتعدادودادیماختصاصخودبهفوتینفر12

در گفت: و کرد اشاره استان در رانندگی سوانح از ناشی فوتهای به امسال6امینی اول که92ماهه داشتهایم فوتی م26/22مورد از غیرردرصد گهای

و میشود شامل را استان و79طبیعی آقا بودهاند.13نفر خانم کشو27/26نفر سالنامه در که دهد می نشان را کاهش رتبهردرصد گذشته سال در کشور8ی

بودیم.دادهاختصاصخودبهجمعیتنفرهزار100بهنسبترا

گ هم تصادفات از ناشی مصدومان آمار به کشوزیروی سالنامه اساس بر گفت: و زد درری آمار و اختصاص100ی خود به را کشور چهارم رتبه جمعیت نفر هزار

امسال اول ماهه شش در که و2دادهایم کاهش108هزار و داشتهایم رانندگی سوانح از ناشی مصدوم قبل27مورد سال مشابه مدت به نسبت را درصدی

میدهد.نشان

کل قانونیمدیر خودسوپزشکی و سوختگی از ناشی فوتی به ادامه در درزاستان استان در تعداد6ی گفت: و کرد اشاره امسال اول بازه8ماهه این در مورد

داشتهایم.مسمومیتازناشیفوتمورد16مدتایندراستاندرهمچنینوداشتهایمزمانی

تص پزشکی قصور پروندههای زمینه در تعدادرامینی امسال اول ماهه شش در کرد: و33یح داشتهاند درمان کادر و پزشکان از شکایت که داشتهام 18پرونده

و محکومیت به منجر با15پرونده عمومی پزشکان که است انجامیده برائت به هم بیشت6پرونده کهرپرونده گذشته سال به نسبت و داشته را آمار 25ین

است.داشتهصعودیسیرداشتهایمپرونده

شاهدیم.قبلسالمشابهمدتبهنسبتراکاهشدرصد11/6کهداشتهامپزشکیکمیسیونپرونده137امسالاولماههششدرداشت:بیانوی
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س معاینات موضوع به همچنین مسئول تعدادراین امسال اول ماهه شش در گفت: و کرد اشاره مراجعات این دلیل همچنین و آن آمار و استان در 3پایی

میدهد.نشانراافزایشدرصد11/1قبلسالبامقایسهدرکهداشتهایمکنندهمراجعهنفر285وهزار

ما آزمایشگاههای گفت:در پایان در در458امینی قبل6پرونده سال مشابه مدت به نسبت که گرفته قرار بررسی مورد امسال اول کاهش13/9ماهه درصد

آزمایشگاه به مربوط پروندههای کل از و شاهدیم و189را سمشناسی به مربوط آسیبشناسی،74پرونده به مربوط و5پرونده ژنتیکی بحث به مربوط مورد

است.بودهیزسلولوولکهبهمربوطهمپرونده223وهویتاحراز

)۱۸:۰۲-۹۹/۰۷/۲۲(استپایینسطحدراردبیلگراههایربزوضعیتکشور/درجادهایتصادفاتجانباختگاندرصدی19کاهش

داد.خبرکشورسطحدرگذشتهسالبهنسبتجادهایتصادفاتجانباختگاندرصدی19کاهشازناجاراهپلیسرئیسجانشین

ماهه شش طی گفت: ، اردبیل از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار با گو و گفت در ناجا راه پلیس رئیس جانشین شرافتی، ایوب سرهنگ

است.داشتهکاهشدرصد19گذشتهسالبهنسبتکشورسطحدرجادهایتصادفاتجانباختگانبحثدرامسالنخست

در افزود: آمار5او طبق امسال نخست قانونیماهه گذشتهپزشکی سال به نسبت افزایشی و کاهش هیچ جانباختگان بحث در اردبیل استان شده ارائه

نیست.قبولقابلوضعیتاینکهداردقراریرکشو28رتبهدرفوتبهمنجرتصادفاتلحاظازوکشورهفتمرتبهدرافزایشیبعدازونداشته

گونه هر فاقد استان و دارد قرار پایینی سطح در بسیار راه آزاد و خطه چهار راههای بعد از متاسفانه اردبیل استان کرد: بیان ناجا راه پلیس رئیس جانشین

میباشد.طرفهدوصورتبهاستانراههایقالبواستناچیزبسیارکهداردگراهیربزخطهچهارراهکیلومتر168اردبیلاستانهمطرفیازواستراهآزاد

تص شرافتی کشوررسرهنگ در کرد: اردبیل13یح استان در که است چپ به تجاوز و چپ به انحراف جادهای حوادث علل از تمامی25درصد از درصد

از اردبیل استان که است این بر واضح دلیل این که میافتد اتفاق طرفه دو جادههای در معموال که چپ به تجاوز و چپ به انحراف علت به استان تصادفات

بایستی و ندارد قرار خوبی سطح در خطه چهار راههای درزبعد نقص یک این و نیست جوابگو راهها این فعلی شرایط به توجه با که شود فراهم یرساختها

میباشد.اردبیلاستاندرترافیکحوزه

طی30کاهش در افزود: اردبیالو استان در ای جاده تردد گذشته6درصدی سال به نسبت تردد کاهش بحث در اردبیل استان امسال نخست درصد30ماهه

کشور کل در آمار این که داشته تردد بیما22کاهش به توجه با که میباشد پرهیزردرصد غیرضرور سفرهای از هموطنان میشود توصیه همیشه که کرونا ی

است.کردهعملخوباستانهاازخیلیبهنسبتاردبیلاستانکنند

کشور در مهم عامل چهار مجاز غیر سرعت و چپ به انحراف آلودگی، خواب و خستگی جلو، به الزم و کافی توجه نداشتن گفت: ناجا راه پلیس رئیس جانشین

میشوند.محسوبراترافیکیحوادثیرگیشکلعواملازدرصد80ازبیشکهاست

حپیام/انتهای
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)۱۷:۰۱-۹۹/۰۷/۲۲(آذربایجانشرقیدرگرفتگیقرباثربرنفر17گرم

گنمایی:ربز

آذ مدیرپیام / خبرنگاران باشگاه - قانونیکلری گفت:پزشکی شرقی آذربایجان ب17استان براثر امسال اول ماهه پنج در رارنفر خود جان استان در گرفتگی ق

بودند.مردبقیهونزنفرچهارتعداداینازکهانددادهدستاز

مدی فرد، قانونیکلرصفایی کرد:پزشکی اظهار شرقی ب17آذربایجان براثر امسال اول ماهه پنج در کهرنفر اند داده دست از را خود جان استان در گرفتگی ق

است.داشتهافزایشنفر9بود،شدهفوتنفرهشتکهپارسالمشابهمدتبهنسبتآماراین

بودند.نزآنانازنفرسهکهبودنفر23پارسالشرقیآذربایجاندرگرفتگیقربمتوفیانکلداد:ادامهوی

کناریز،رتبعصریرخبپایگاهامین/روزنامهدیگر:منابع

)۱۸:۴۷-۹۹/۰۷/۲۲()ر(بوشهاستیرضروشهرستاناینقانونیپزشکیکناردرسردخانهجانماییکنگان:فرماندار

شود.برداشتهمردمدوشازاستانکزرمبهجسدحملاضافیبارتااستیرضروکنگانقانونیپزشکیکناردرسردخانهجانماییگفت:کنگانفرمانداربوشهر-ایرنا-

شهردا افزود: کنگان، حیاتی وقایع پوشش و کنگان شهدای گلزار و آرامستان ساماندهی نشست در پاکنژاد علی سید ایرنا، گزارش شهرربه اسالمی شورای و ی

همکا کنارربا در سردخانه جانمایی به نسبت آرامستان امنای هیات و اوقاف قانونیی تاپزشک کنند قانونیاقدام تشپزشکی مواجهردر مشکل با جسد یح

نباشد.

است.شدهروبرومشکلباامواتروزبهثبتدرواحدیترمدینداشتندلیلبهکنگانشهرستانحاضرزماندرکرد:اضافهوی

شهردا گفت: نژاد همکارپاک با شورا و وقایعری آمار تا کنند اقدام احوال ثبت برای گزارش ارسال همچنین و نیاز مورد ملزومات تامین به نسبت امنا هیات ی

باشد.روزبهشهرستانحیاتی

کنگان خیفرماندار امور و اوقاف اداره کرد: ساربیان شفاف و رسانی اطالع راستای در پیش از پیش باید شهرستان این حزیه شفافری مردم برای تا کند کت

میشود.ینهزهکجادرآنازحاصلعوایدواستشدهوقفجاهاییچهکهباشد

مشت جلسهای در شهرستان اوقاف و امنا هیات راستا این در داد: ادامه ازروی استفاده برای تا کنند اقدام است وقف که مکانهایی شناسایی به نسبت ک

گیرد.صورتالزمیزیربرنامهآنها

دشواپاکنژاد به اشاره غسالخانهربا در شاغالن فعالیت شهردای از کرونا، شیوع دوران خواستردر شهر شورای و آرامستانی متولی از تشکر و تقدیر به نسبت

کنند.اقداممیکنندکارغسالخانهدرشرایطایندرکهافرادیو

کوسیرخبپایگاهدیگر:منابع
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