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ستادیاخبار

)۰۸:۳۹-۹۹/۰۷/۲۸(گفتتسلیتراعرزادکترگذشتردپیامیدرقانونیپزشکیسازمانرییس

گفت.تسلیتپزشکیجامعهبهرانژادلبافیبیمارستانرییسجوشقانیعرزامحمددکترگذشتردپیامیدرکشورقانونیپزشکیسازمانرییسمسجدیعباسدکتر

خب درمان و بهداشت گروه گزارش سازمانرگزاربه بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به سالمت قانونیی دکترپزشکی تسلیت پیام متن در کشور،

است:آمدهمسجدی

د زارضایعه محمد دکتر آخرگذشت تا کرونا منحوس ویروس با بیامان جنگ جبهه مقدم خط در که جوشقانی بهرع ابتال علت به و جنگید و ایستاد نفس ین

است.جانکاهوسختبسیارپزشکیجامعهبرایپیوست،سالمتمدافعشهدایخیلبهیربیمااین

بهت بیماران خیر دعای و است محفوظ متعال خداوند نزد بیماران نجات در ایشان خودگذشتگی از و جانفشانی اجر گمان ایشانربی آخرت برای توشه ین

بود.خواهد

ع آن محترم خانواده ویژه به و پزشکی جامعه به دردناک ضایعه این تسلیت ضمن سفزاینجانب واسعهریز غفران سعید، فقید آن برای متعال خداوند از کرده،

دارم.مسالتجمیلیرصببازماندگانبرایوالهی

00vote

Article Rating

)۱۴:۳۵-۹۹/۰۷/۲۷(قضاییهقوهاطالعاتیرفناومجموعهوقانونیپزشکیمیانکرمشتگروهرکاتشکیلپیشنهاد

م فناوررییس و آمار کارکز تشکیل پیشنهاد ارائه با قضاییه قوه اطالعات مشتری فناورگروه مجموعه و قانونی پزشکی میان کارک این تشکیل با داشت: اظهار قضاییه قوه اطالعات گروهری
مییابد.ارتقاخاصنرمافزارهایازبهرهمندیوالکترونیکارتباطخصوصدرقوهمجموعهوقانونیپزشکیتعامالت

زارگزارخب قانونی، پزشکی سازمان مدیران شورای امروز جلسه در - میزان مری رییس پور فناورع و آمار ترکز با قضاییه قوه اطالعات ضرورتأی بر کید

هوشمندسازهوشمندسا گفت: الکترونیک صورت به خدمات ارائه و خواهدزی همراه به را خدمات سطح ارتقای و مردم رضایتمندی الکترونیک، خدمات و ی

داشت.

۴
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کا تشکیل پیشنهاد ارائه با مشتروی میانرگروه قانونیک فناوپزشکی مجموعه کارو این تشکیل با داشت: اظهار قضاییه قوه اطالعات تعامالتری پزشکیگروه

فراهمقانونی مردم به خدمات بهتر چه هر ارائه برای زمینه و مییابد ارتقا خاص نرمافزارهای از بهرهمندی و الکترونیک ارتباط خصوص در قوه مجموعه و

شد.خواهد

م فناوررییس و آمار تصرکز قضاییه قوه اطالعات انداری راه در کرد: کازیح به و کهرگیری باشد سمت این به نگاهها باید الکترونیک تخصصی سامانههای ی

سا بهینه و فرایندها اصالح به نسبت باید بود الزم جا هر خصوص این در که شود انجام راحتتر مردم اینزکار به و کرد اقدام امروز شرایط به توجه با آن ی

هستند.مردمماخدماتنهاییکاربرکهباشیدداشتهتوجهنکته

ازرزا استفاده مشکالت برخی رفع خصوص در همچنین جلسه این در پور الکترونیکcmsع ارتباط قانونیو کالتنپزشکی مجموعه مساعدربا قول ناجا، و یها

بست.خواهیمکاربهراخودتالشنهایتداردنیازآنبهقانونیپزشکیکهآنچهتحققنیزوشدهحرمطنواقصومشکالترفعبرایگفت:وداد

پیام/انتهای

سالشعارداغ،خبریرخبپایگاهحمایت/روزنامهایلنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۴:۴۷-۹۹/۰۷/۲۷(استمعایناتبهمربوطقانونیپزشکیسازمانخدماتدرصد91

گفت: فنی و تخصصی بخشهای در سازمان خدمات گستردگی به اشاره با کشور قانونی پزشکی سازمان و91رییس میشود مربوط بالینی معاینات بخش به سازمان خدمات درصد
است.آزمایشگاهیوپزشکیمعاونتازسازمانخروجیهایعمده

تکرگزارخب مراسم در مسجدی عباس میزان- مدیری معارفه و ارریم سزکل و شکایات به رسیدگی و عملکرد کهریابی سازمان بالینی معاینات کل اداره پرست

یکشنبه امروز ب27صبح سازمان مدیران شورای جلسه در و ماه تسهیلرمهر مردم کار کند کار دقیقتر و علمیتر معاینات، مجموعه هرچه افزود: شد، گزار

همکا با که میرود انتظار بالینی معاینات مجموعه از بنابراین میشوند منتفع دقت و سرعت این از مردم و هرچهرمیشود دسترسی برای استانها تمامی ی

کنند.تالشنیازشانموردخدماتبهمردمراحتتروبهتر

ت با ادامه در وأوی مندی گله مراجعین که که درصورتی گفت: هاست، آن مأمن و مردم رجوع محل شکایات به رسیدگی و بازرسی مجموعه اینکه بر کید

د از ورنارضایتی شوند شمرده محترم بخش این در باید مردم بنابراین بود خواهد بازرسی مجموعه آنان مراجعه محل اولین باشند، داشته خدمات یافت

گیرد.قراررسیدگیموردممکنشکلینربهتبهآناندرخواست

سازمان قانونیرییس افزود:پزشکی قانونیکشور بپزشکی آن، خروجی اما دارد، محتوایی و اجرایی وجه دو که است علمی و تخصصی کارشناسیرسازمانی گه

نظ اظهار اررو و بازسی مجموعه نقش میان این در میگیرد؛ قرار فرد پرونده در که است آنزی مناسب و خوب فعالیت که چرا است مهم بسیار عملکرد یابی

قضاییهقوهاطالعاتیفناورمجموعهوقانونیشکیپزمیانکمشترگروهکارتشکیلپیشنهادان:میز|خبرخبرادامهادامه
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کند.برطرفرارجوعارباببهپاسخدهیدرموجوداشکاالتوایرادگونهرهمیتواند

ار کل اداره کرد: خاطرنشان است سازمان امین و چشم بازرسی، مجموعه اینکه بیان با خودزمسجدی مناسب اقدامات با شکایات به رسیدگی و عملکرد یابی

همراه به را سازمان بیشتر هرچه ارتقای موضوع همین و باشند سازمان خدمات گر نظاره مردم تا دهد قرار دقیق شیشهای فضای یک در را سازمان میتواند

داشت.خواهد

سازمان قانونیرییس محمدعاشوپزشکی تالشهای از قدردانی با ادامه در مدیرکشور ارری سابق کازکل برای سازمان، شکایات به رسیدگی و عملکرد گرریابی

کرد.موفقیتآرزویداشت،برعهدهراسازمانبالینیمعایناتکلادارهتصدیاینازپیشکهجدیدکلرمدیبیده

ت با همچنین دکترأوی تالشهای از تقدیر با معاینات، بخشهای پزشکان تخصصی نظرهای اظهار و تشخیص و سازمان در بالینی معاینات اهمیت بر کید

مدیرکا بیده سرگر مهدیزاده فرزانه دکتر برای بالینی، معاینات سابق مهدیزادهرکل دکتر کرد. موفقیت آرزوی سازمان بالینی معاینات امور کل اداره جدید پرست

بود.کلادارهاینمعاوناینازپیش

پیام/انتهای

خبرایرانشفاف،یرخبپایگاهپویا/اقتصادروزنامهپانا/سیما،وصداخبرنگاران،باشگاهفارس،ایرنا،ایلنا،شبستان،ایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۷:۲۳-۹۹/۰۷/۲۷(گرممسیرخاموشچراغخودکشی؛افکار

است.یادیزیفاصلهاقدامی،چنینبهزدندستتاخودکشیفکرازاماباشند،رفتهافرادازیربسیاسراغبهزندگینشیبهایوفرازدرخودشکیافکارشاید

سو گزارش دوربه زمینهرپرس، در معروف محققان از یکی که مکیم «تمام میگوید: است، خودکشی، عملری از مستقیم غیر یا مستقیم طور به که گهایی

م نتایج از قربانی و شده منتج قربانی خود منفی یا خویشرمثبت عمل بار تعآگ خودکشی عنوان تحت است، میرگاه تعیف جهانیانرشود»؛ توافق مورد یف

میدهد.خاتمهخودزندگیبهومیآوردعملبهآنگباررمنتایجمورددرکاملدانشباشخصکهمیداننداقدامیراخودکشینیز

م نتایج که هستند،رگبارخودکشیهایی معتقد متخصصان میگیرند؛ قرار خودکشی، شبه یا و خودکشی به اقدام زمرهی در نیستند آمیز موفقیت و نداشته ی

م شبهخودکشیها، در افراد اصلی خودکشیرانگیزهی به اقدام فرد تا است شده باعث توجه جلب و انتقامجویی یا و قدرتنمایی مانند عللی شاید و نیست گ

کند.

تا طول در بشر چند کهرهر تلخ پایانی هستند، خودشان دست به زندگی دادن پایان به حاضر که دارند وجود هم افرادی اما است، کرده تالش بقاء برای یخ

داشت.خواهدفردنزدیکانبرویژهبهماندگارومدتدرازیرآثا

مشاهدهررفتا قابل رفتار، که هستند معتقد مشاهدهگرایان با که است بیرونی نمود دارای میو آن شناختی،ی رویکرود اما کرد، اصالح حدودی تا را رفتار توان

نمودهای با آشنایی عدم صورت در و نیستند مشاهده قابل نیز خودکشی افکار میداند؛ میگذرد، فرد ذهن در آنچه و افکار شناخت به منوط را رفتار تغییر

رفتا اختالالت میربیرونی شخصیتی، و افکای چنین وجود متوجه وقتی اطرافیان صورت این در کنند، پیدا بیرونی نمود میرتوانند بهی اقدام فرد که شوند

انگ روانشناختی، رویکرد به توجه ضرورت مکانیسمی چنین است، کرده غربالگخودکشی و روانشناختی اختالالت از موقعرزدایی به تشخیص و جمعیت ی

کند.مینمایانپیشازبیشراهااختاللاین

م علت سیزدهمین خودکشی، که میدهد نشان جهانی بهداشت سازمان مرآمارهای علت سومین و جهان در میر و سنیرگ گروه در تشکیل34الی14گ را

استمعایناتبهمربوطقانونیشکیپزمانسازخدماتصددر91ان:میز|خبرخبرادامهادامه
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دارند.آمار،اینکردنمعنیداردرایعمدهسهمنیزخاورمیانهزنانکهمیزنندخودکشیبهدستمردانازبیشترجهاننقاطهمهیدرزنانومیدهد

هر در یعنی این و میکنند فوت خودکشی اثر بر نفر میلیون یک ساالنه جهانی، بهداشت سازمان آمار خود60طبق جان خودکشی اثر بر دنیا در نفر یک ثانیه

به سازمان اجتماعی آسیبدیدگان امور دفتر گروه رئیس گفتهی به میدهد؛ دست از خالصهزرا سالنامهیستی، قانونییی درپزشکی که میدهد نشان کشور

گذشته، تعداد5143سال این از که داشتند کامل خودکشی و3626نفر مرد آنها از آنها1517نفر از سالزنفر در که درحالیست این بودند، این97ن طبق

ن5101گزارش، و کردند فوت کامل خودکشی اثر بر سالرنفر به نسبت گذشته سال در خودکشی در97،0.8خ خودکشی الگوی است؛ یافته افزایش درصد

میکنند.خودکشیبیشترسالمندانیکایی،رآمواروپاییکشورهایدرحالیکهدرمیزنند،خودکشیبهدستبیشترجوانانکهمیدهدنشانایران

پیشگی و اجتماعی روانی، سالمت گروه مرمدیر اعتیاد از خودکشیری موارد وقوع نظر از کشور در استان این جایگاه به اشاره با شرقی، آذربایجان بهداشت کز

جزو نظر این از شرقی آذربایجان میگوید: ایسنا، به10به نسبت وضعیتمان که میدهد نشان آمارها و دارد قرار هفتم، جایگاه در و بوده کشور اول 10استان

بود.نخواهداستانمانانتظاردرخودکشیبهاقدامنظرازخوبییآیندهنکنیم،کترحاجتماعیسالمتارتقاءسمتبهاگروبودهکنندهنگرانقبل،سال

بیان است، مردان از بیشتر زنان در خودکشی و افسردگی اضطراب، شناسایی قابل موارد تعداد دنیا، نقاط تمامی در اینکه بیان با رحیمی اصل وهاب دکتر

آسیب به منجر خودکشیهای تعداد گذشته، سالهای طی در متاسفانه درزمیکند: که میدهد نشان این و یافته افزایش مالیم بسیار صورت به یاد،

سرمایهگذا بانوان، روان سالمت ویژه به روان سالمت افزایشرحوزهی سبب آنان، متعدد هویتی نقشهای و وظایف و زنان به جنسیتی نگاه است؛ نشده ی

کنند.ایجادزندگیشانسبکدراساسییرتغییزنانتااستالزمرواینازشده،زنانیرآسیبپذی

اختالل سایر نقش بر تاکید با اطمینانوی با مردم که است شده فراهم ما بهداشتی سیستم در امکان این میکند: بیان خودکشی، در افسردگی مانند هایی

بیما درمان برای که همانگونه کنند، بیان را مشکالتشان و کرده مراجعه بهداشتی مراکز در ما پزشک یا و روان سالمت مراقب به کرونارکامل و جسمی یهای

میبرند.تحلیلپنهانیطوربهویجرتدبهراجامعهیککههستندروحکرونایهمروانییهایربیمامیکنند،مراجعه

وی به اشاره با مشاژوی، افزایش و خودمراقبتی انگیزهی افزایش جامعه، در نگرانی ایجاد عدم رسانهها، در خودکشی اخبار انعکاس ازرگیهای پس مردم کت

بگیرد.قراررسانههاتوجهموردبایدکهکردعنوانمواردیازرازندگیسبکبهبودبرایتالشورسانههادرخودکشیخبرانتشار

می است، دیده آسیب شدت به روان سالمت شاخص و نمایه اینکه بیان با رحیمی مسئولیتپذیاصل خودکارآمدی، مانند شاخصههایی وقتی ی،رافزاید:

واقعیتپذی و جوامع در تاثیررهمدلی غیرواقعی، موارد برخی در و دهنده تکان تیترهای با خودکشی اخبار باشد، دیده آسیب نخواهدزی، مردم بر یادی

داشت.

برخی که را آسیبی کرونا، ویروس شیوع اول روزهای در میگوید: مردم، رسانهای سواد و سالمت سواد ارتقاء در رسانهها پررنگ نقش به اشاره با پایان در وی

باو و بودند رو روبه جدیدی پیشنهادی و درمانی متدهای با روز هر مردم نزد، ما به کرونا خود زدند، ما به تدرپذیررسانهها به درریشان شد؛ مخدوش یج،

کنند.تشویقدرمانومداخلهوهنگامبهتشخیصوموقعبهیمراجعهبهرامردمانگزداییبارسانههابایدهمخودکشیمورد

خودکشیروانشناختیعللبرخی

گفت در نیز شرقی آذربایجان مشاوره و روانشناسی نظام سازمان استانی شورای تشورئیس با ایسنا با عاملرگو اولین خودکشی، سمت به افراد سوق علل یح

احتمال با را ایران و دنیا در در15خودکشی نیز را الکل و مخدر مواد به شدید اعتیاد میگوید: و کرده عنوان افسردگی به13درصدی، منجر مواقع درصد

در هم اسکیزوفرنی میشود، بیما11الی9خودکشی این میشود، فوت و خودکشی به منجر مواقع شدیدتردرصد فردری است ممکن که بوده روانی اختالل ین

کند.جراحتوقتلحتیوخشونتبهواداررا

مر شخصیت اختالل علیلو، محمود مجید مرزدکتر شخصیت دارای افراد میافزاید: و دانسته خودکشی علت دیگر را است،زی خودزنی آن بارز نمونه که ی

میدهند.دستازراخودجانمواقعدرصدچهارالیدودرامامیمانند،زندههماغلبوکردهخودکشیبهاقدامبارچندین

گمرمسیرخاموشاغچرس:پرسور|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۷/۲۸ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۶
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



تب دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم دانشکدهی علمی هیئت مانندرعضو اتفاقی هر دارند، قرار تروماتیک اتفاقات معرض در که افرادی در میگوید: یز

گر مرگانگیوتصادف، شاهد حیاتری، که جنسی تجاوز یا و بودن کسی بهزگ اقدام احتمال بزند، هم بر را فرد تعادل و کند تهدید شدت به را روانی یا یستی

دارد.وجودخودکشی

محیطی فشار و استرس خودکشی، سمت به افراد سوق در اجتماعی دالیل وجود به اشاره با اهدافشانزوی به افراد نرسیدن به منجر که جامعهای هر در یاد

کرد.عنوانخودکشی،احتمالافزایشعللازراشودایجادفراگیرناامیدیوشده

هنجا بی خاتمه در شرقی آذربایجان مشاوره و روانشناسی نظام سازمان استانی شورای وررئیس باطل و حق نادرست، و درست بین مرز آن در که آنومی ی

دانست.خودکشیعللدیگرازرامذهبیودینیباورهایضعفبرود،بینازشروخیر

مقاله شرقیدر آذربایجان انتظامی دانش فصلنامه در که محمدی عاطفه نوشته شرقی» آذربایجان استان در خودکشی جامعهشناختی «تحلیل عنوان تحت ای

شده افزوده شرقی آذربایجان استان در خودکشی تعداد بر اخیر سالهای طی در که گفت میتوان پژوهشی یافتههای اساس «بر است: آمده شده، چاپ

سال (از سالها این طی در میزان این و سال1395تا1390است در بجز رتبه1393) شرقی آذربایجان استان سال چندین طی است. داشته صعودی 4روند

میباشد.»زنانبامقایسهدرمردانخودکشیباالیمیزانبیانگرآمارهاهمچنیناست.دادهاختصاصخودبهخودکشیمیزانبودنباالدرراکشور

است:سومجهاندرخودکشیوقوععللازبخشییرزدالیلمقالهاینیافتههایطبق

کنت کاهش اثر بر که است جامعه به فرد تعلق گسستگی یا ضعف نامحدود، آرزوهای داشتن و افراد توقع سطح وجودر«افزایش به اجتماعی نظارت و ل

خا اشتغال علت به مادر غیبت یا فقدان والدین، حد از بیش اشتغال یا طالق پدر، فقدان نظیر عواملی مرمیآید. خانه، از گسستگیرج سبب که طالق یا گ

کا از که میآید وجود به خانواده اعضای بین متعارض حتی و ضعیف عاطفی روابط شرایط این در که میشود افراد ضعیفیربین متقابل کنشی کردهای

بسیا بروز زمینه خانوادگی گسیختگی این نهایتا و نیستند برخوردار همدلی و حسی هم از همدیگر به نسبت و بوده خودکشیربرخوردار جمله از مشکالت از ی

میسازد.فراهمخانوادهافرادبیندررا

تبهکا مانند گوناگون اجتماعی مسائل بروز عامل میتواند دلبستگیها رفتن دست از بیمارهمچنین خودکشی، جنایات، و وری ناروا کردارهای و روانی یهای

نسلی، بین اختالفات بروز و اخالق مشکالت و اضطراب افزایش جوانان، هویتی تغییرات دلبستگی، رفتن میان از و فردگرایی رشد آورد. فراهم را نامشروع

است.سومجهانکشورهایدرخودکشیبرموثرعواملینربارزتازومیدهدسوقخودکشیسمتبهراافراد

دیندا و مطردین اجتماعی پیوند شاخصهای از یکی عنوان به نیز فکری انسجام و شدن اجتماعی اساسی عامل و میباشد جهتگیرح و عملی رفعری، در ی

میگیرد.»قرارتاکیدموردهنجارهایوارزشهاوفرهنگینظامنقشزمینهایندراست.اجتماعیمسائلوپدیدههامشکالت،

123پیام/انتهای
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استانیاخبار

)۱۲:۳۹-۹۹/۰۷/۲۷(بویراحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیبهنزاعمراجعیندرصدی11.1افزایش

دررمدی گفت: بویراحمد و کهگیلویه استان قانونی پزشکی تعداد6کل امسال اول و3ماهه نسبت285هزار که داشتیم استان سراسر در قانونی پزشکی به نزاع اثر بر کننده مراجعه نفر
میدهد.نشانراافزایشدرصد11.1قبلسالمشابهمدتبه

گفت در امینی آماروکامروز برخی به اشاره با یاسوج در فارس خبرنگار با قانونیگو درپزشکی بویراحمد و کهگیلویه در6استان کرد: اظهار امسال اول ماهه

هستند.نزاععلتبهمراجعینآنهاازیکیکهداردوجودمحورچندپاییرسمعایناتبحث

قانونیکلرمدی درپزشکی داد: ادامه تعداد6استان امسال اول و3ماهه به285هزار نزاع اثر بر کننده مراجعه قانونینفر داشتیمپزشکی استان سراسر در

میدهد.نشانراافزایشدرصد11.1قبلسالمشابهمدتبهنسبتکه

بودند.نزنفر664ومردنفر621وهزار2تعدادکردندمراجعهاستانقانونیپزشکیبهنزاعادعایباکهافرادیگفت:وی

به نزاع اثر بر کنندگان مراجعه پراکنش به قانونیامینی وپزشکی هزار یک تعداد این از گفت: و کرد اشاره استان شهرستانهای کل به871در مربوط مورد

بویراحمد، گچساران،404شهرستان شهرستان به مربوط است.832مورد بوده استان شهرستانهای سایر به مربوط بقیه و کهگیلویه شهرستان به مربوط مورد

82009پیام/انتهای

ایسنایرگزارخبدیگر:منابع

)۱۴:۱۹-۹۹/۰۷/۲۷(بویراحمدوکهگیلویهدردرمانیهاسقطازدرصد90علتجنینییرناهنجاداد؛خبراستانقانونیپزشکیکلرمدی

است.جنینیهاییرناهنجاعلتبههادرمانیسقطدرصد90گفت:بویرحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیکلرمدیبویراحمدوکهگیلویهایسنا/

است.شدهتشکیلدرمانیسقطبارابطهدراستانقانونیپزشکیمراکزدرپرونده73امسالنخستماهه6طیافزود:خبرنگارانجمعدرامینی""کامروز

است.نشدهصادرهاآنبرایدرمانیسقطمجوزپرونده23وگرفتهدرمانیسقطمجوزپرونده50تعداداینازکرد:یحرتصوی

است.داشتهافزایشدرصد17.7گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتتعداداینکرد:اظهاربویرحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیکلرمدی

کرد: تاکید ناهنجا90امینی علت به ها درمانی سقط نظارتردرصد توانند می بهداشت حوزه و است کننده ناراحت ها خانواده برای که است جنینی های ی
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برسانند.حداقلبهویرپیشگیرایرمادهاییربیماوصدماتتاباشدداشتهخصوصایندریربیشت

نیست.پذیرامکانصورتاینغیردروشودانجامیربارداماهگی4ازقبلبایددرمانیسقطکرد:خاطرنشانویایسنا،گزارشبه

پیامانتهای

)۱۲:۴۶-۹۹/۰۷/۲۷(شرقیآذربایجاندرموادمصرفسوءاثربرنفر59فوتداد؛خرامسالاولماههپنجدر

بودند.مردبقیهونزتعداداینازنفرسهکهدادنددستازراخودجانشرقیآذربایجاندرموادمصرفسوءاثردرنفر59امسال،اولماههپنجدرشرقیآذربایجانایسنا/

عمومی روابط از نقل قانونیبه کهپزشکی گذشته سال مشابه مدت به نسبت آمار این شرقی، است.51آذربایجان یافته افزایش نفر هشت بود، شده فوت نفر

تعداد نیز امسال ماه مرداد در گزارش همین اساس گذشته22بر سال ماه تیر با مقایسه در که دادند دست از را خود جان مواد مصرف سوء اثر بر نفر15نفر

است.داشتهافزایش

است.بودهنزآنانازنفرشسکهبودنفر124گذشتهسالدراستاندرموادمصرفسوءمتوفیانکل

پیامانتهای

آنالینگررکاآساخبر،ی،رآذپیامنیوز،نامهیرخبپایگاهامین/روزنامهبرنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۴:۳۹-۹۹/۰۷/۲۷(آذربایجانشرقیدرموادمخدرسوءمصرفازناشیمیروگرمافزایش

داد.خبراستاندرموادمخدرسوءمصرفازناشیمیروگرمافزایشازآذربایجانشرقیقانونیپزشکیکلرمدی

احمدبویروکهگیلویهدرمانیهادرسقطازصددر90علتجنینییناهنجارایسنا:|خبرخبرادامهادامه

۶

۱۳۹۹/۰۷/۲۸ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۹
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/KIHVVMHC
http://www.newswire.ir/HIWHV7TS


گفت در امروز صفاییفرد تبوعلی در فارس خبرنگار با امسالرگو اول ماهه پنج در داشت: اظهار شرقی59یز آذربایجان استان در مواد مصرف سوء اثر در نفر

هستند.مردبقیهونزتعداداینازنفر3کهدادنددستازراخودجان

است.یافتهافزایشنفر8بودشدهفوتنفر51کهگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتآماراینافزود:وی

تعداد نیز امسال ماه مرداد در گفت: گذشته22صفاییفرد سال ماه تیر با مقایسه در که دادند دست از را خود جان مواد مصرف سوء اثر بر افزایش15نفر نفر

است.داشته

است.بودهنزآنانازنفر6کهبودنفر124گذشتهسالدرشرقیآذربایجاناستاندرموادمصرفسوءمتوفیانکلداد:ادامهوی

60001پیام/انتهای

)۱۳:۱۶-۹۹/۰۷/۲۷(بویراحمد)و(کهگیلویهقانونیپزشکیدردرمانیسقطپروندهافزایشوبویراحمد؛کهگیلویهقانونیپزشکی

است.شدهتشکیلوبویراحمدکهگیلویهقانونیپزشکیهایدرادامهدرمانیسقطپرونده73

خب گزارش مرگزاربه وسیما صدا کلری مدیر ، وبویراحمد کهگیلویه قانونیکز اینکهپزشکی بیان با استان در50این درمانی سقط مجوز صدور ماه6گواهی

است.یافتهافزایشدرصد17حدودگذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدرتعداداینگفت:شدصادرادارهایندرامسالاول

میآورد.وجودبهآنهابرایجدیمخاطراتشیوهاینکهحالیدرمیکنند،جنینسقطبهاقدامغیرقانونیراهازافرادبرخیروزهااینافزود:امینیکامروز

شد.سقطمجوزصدوربهمنجرنیازموردمستنداتوکرمدابررسیباپروندهمورد71گذشتهسالگفت:استانقانونیپزشکیکلمدیر

داد.اختصاصخودبهراکشورهفتمرتبه98سالدردرمانیسقطزمینهدراستاناینکرد:اضافهامینیآقای

به درمانی سقط متقاضیان بهموقع مراجعه بر تاکید با قانونیوی مهمتپزشکی از یکی دررگفت: درمانی سقط مجوز صدور شروط قانونیین سنپزشکی

است.هفتگی)19یاماهگی4ازقبل(یرباردا

آنالینیرهمشهیرخبپایگاهدیگر:منابع

آذربایجانشرقیدرموادمخدرسوءمصرفازناشیمیروگمرایشافزس:فار|خبرخبرادامهادامه
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)۱۳:۲۹-۹۹/۰۷/۲۷(مازندران)(کربنمنواکسیدبامسمومیتخطردربارههشدار

است.نژاکسیازبیشتربرابر200انسان،خونباکربنمنواکسیدکیبیرتقدرت

خب گزارش مرگزاربه سیمای و صدا مدیری مازندران، قانونیکلرکز تپزشکی قدرت به اشاره با مرمازندران از کربن، منواکسید اثر10گرکیبی بر امسال نفر

داد.خبراستاندرکربنمنواکسیدبامسمومیت

سا در افراد این گفت: و داد هشدار کربن منواکسید با خطرمسمومیت درباره گازسوز، وسایل از استفاده افزایش و سرما فصل اغاز به اشاره با ی،رعباسی

کردند.فوتبهشهرونورکالردشت،

مهمت سراو سردرد، را مسمومیت این عالئم بورین بی و رنگ بی علت به است، معروف نیز ذغال گاز به که کربن منواکسید گفت: و برشمرد کما و فلجی گیجه،

بیشت گازسوز، وسایل نکردن بررسی و هوایی و آب شرایط به توجه با و نیست شناسایی قابل راحتی به میافتد.ربودن اتفاق پاییز فصل در نیز مسمومیت ین

بخوانید:بیشتر

گرفتگیزگااثربرنفر35گرم

قانونیکلرمدی انداپزشکی راه و نصب از پیش خواست، مردم از رازمازندران گاز لولههای خروجی و ورودی ویژه به قطعات و مراحل همه گازسوز، وسایل ی

شوند.مطمئندستگاهعملکردصحتازوبررسیدرستیبه

احمد)بویرو(کهگیلویهقانونیشکیپزدرمانیدرسقطپروندهایشافزسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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)۱۴:۱۵-۹۹/۰۷/۲۷(باختندجانزنجانجادهایتصادفاتدرامسالماهه۶طینفر۱۵۱

مدی - ایرنا - طیرنجان گفت: زنجان استان قانونی پزشکی تعداد۶کل امسال اول این۱۵۱ماهه که باختند جان استان این های جاده در رانندگی تصادفات از ناشی حوادث اثر بر نفر
بود.نفر۱۵۰گذشتهسالمشابهمدتدرتعداد

افزود: استان راههای ایمنی کمیسیون جلسه در یکشنبه روز ستاره مهرداد هنگامدکتر در متوفی وضعیت شده یاد مدت طی گرفته انجام های تحلیل بر بنا

اند.بودهعابراننفر۱۸وخودروسرنشیناننفر۵۲راننده،نفر۸۰تصادفات

نیز فوت علت حسب بر داد: ادامه مسئول تصادفات۹۲این های فوتی از شکستگی،۶مورد علت به امسال و۳۱ماهه سر به ضربه را۲۸مورد دیگر مورد

دهد.میتشکیلمواردسایر

در نیز تصادف محل برحسب کرد: خاطرنشان گذشته۶وی سال اول این۱۲ماهه که کردند فوت رانندگی سوانح اثر بر روستایی خاکی های جاده در مورد

در به۶تعداد امسال شه۱۵ماه برون تصادفات در است، یافته افزایش گذشتهرمورد سال نخست نیمه در۱۱۸ی و امسال۶نفر اول ثبت۱۱۷ماهه فوتی نفر

شد.

است.بودهمورد۱۹امسالماهه۶درتعداداینوبودهمورد۲۰گذشتهسالماه۶درنیزیرشهداخلهایفوتیتعدادمسئول،اینگفتهبه

قانونیکلرمدی دپزشکی خودروی نوع ها تحلیل همین طبق داد: ادامه زنجان درراستان متوفی نقلیه وسیله و عابر با گذشته۶گیر سال دستگاه۴۸ماه

است.یافتهافزایشمورد۵۱بهافزایشدرصد۶باامسالماهه۶درتعداداینکهبودیرسوا

طی استان تصادفات های فوتی مجموع از کرد: خاطرنشان امسال۶وی اول ترتیب۸۲ماهه به و زنجان شهرستان به مورد۲۶،۲۳،۹نفر چهار و هفت ،

دارد.اختصاصخرمدرهوطارم،ماهنشانابهر،خدابنده،شهرهایبهآن

راهدا کل اداره نقل و حمل راههارمعاون ایمنی هفته در کل اداره این های برنامه به اشاره با جلسه این ادامه در نیز زنجان استان جادهای نقل و حمل و ی

های کمیسیون شهرستانی کمیته ایجاد داد: ادامه امسال آبان ططی و ایمنی طراجرای اجرای موضوع، خدابندهرح شهرستان در ترافیکی حادثه بدون روز ح

ط اجرای نارو ایمنی ارتقای ناوح حادثه بدون روز و عمومی شهوگان برون مسافر و بار های پایانه سطح در عمومی رود.رگان می شمار به ها برنامه جمله از ی

بیان با مدقالچی ناعلی مجاز ظرفیت رعایت عدم افزود: و کرد اشاره نیز استان در بارنامه بدون بار حمل باومعضالت ترمز،رگان سیستم در اشکال به منجر ی

است.شدهجادهیزروساعمرکاهشوایجادهیرساختزوبدنهبهآسیبتصادفات،یسکرافزایش

جل و کاال مقاصد و مبادی رصد کرد: خاطرنشان درگیووی با کاال قاچاق از محسوبری بخش این در رو پیش معضالت دیگر از نیز مقصد و مبدا پستی کد ج

شود.می

)۱۷:۰۴-۹۹/۰۷/۲۷(شدندفوتزنجانهاینفردرجاده۱۵۱زنجان:استانقانونیپزشکیکلرمدی

شدند.فوتزنجاناستانجادههایدررانندگیتصادفاتازناشیحوادثاثربرنفر۱۵۱تعدادیرسالجاماهه۶طیگفت:زنجان،استانقانونیپزشکیکلرزنجان-مدی

راهب شورای و راهها ایمنی کمیته جلسه در یکشنبه ظهر ستاره مهرداد مهر، خبرنگار گزارش استانداربه در که استان تصادفات وضعیت بری زنجان شد،ری گزار

امسال نخست نیمه طی جادهای سوانح متوفیان تعداد اینکه به اشاره پارسال۱۵۱با اول نیمه در مقدار این آنکه حال بوده، است،۱۵۰نفر شده گزارش نفر
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است.بودهزنجانشهرستانبهمربوطجادهایسوانحفوتیهایآماریربیشتکهاستآنازحاکیآمارافزود:

یادآو با زنجان،روی جادههای در باخته جان تعداد این از که است آن نشاندهنده آمار بررسی اینکه راننده،۸۰ی متفاوت۵۲نفر خودروهای سرنشین نفر

تص۱۸و است، بوده پیاده عابر نیز امسالرنفر نخست نیمه طی که است آن از حاکی نیز جادهای سوانح فوتیهای دالیل بررسی کرد: اثر۹۲یح بر مورد

دادهاند.دستازجادهایسوانحدرراخودجانمواردسایرخاطربهنیزمورد۲۸وسربهضربهمورد۳۱شکستگی،

درونشه تصادفات فوتیهای تعداد اینکه به اشاره با بهرستاره پارسال مشابه مدت به نسبت امسال نخست نیمه در کمتر فوتی یک با است،۱۹ی رسیده نفر

است.رسیدهنفر۱۱۷بهگذشتهسالاولنیمهبهنسبتکمترفوتییکبانیزیربرونشهفوتیهایخصوصدرآماراینداد:ادامه

قانونیکلرمدی بیشتپزشکی اینکه بیان با زنجان باراستان زنجان شهرستان به مربوط جادهای سوانح فوتیهای آمار کرد:۸۲ین خاطرنشان است، بوده نفر

است.بودهنفر۴خرمدرهونفر۷طارمنفر،۹ماهنشاننفر۲۳ابهرنفر،۲۶خدابندهدرترتیببهشهرستانهاسایرخصوصدرآماراین

)۱۵:۴۱-۹۹/۰۷/۲۷(تهراناستانقانونیپزشکیمراکزبهنزاععلتبهنفرهزار۵۱ازبیشمراجعه

در کرد: اعالم تهران استان قانونی پزشکی کل اداره - ایرنا - از۶تهران بیش امسال نخست تهران۵۱ماهه استان قانونی پزشکی مراکز به نزاع از ناشی آسیبهای علت به نفر هزار
کردند.مراجعه

گزارش کلبه اداره از ایرنا یکشنبه قانونیروز درپزشکی تهران، جا۶استان سال نخست و۵۱یرماهه نزاع۹۹هزار از ناشی های آسیب دلیل به نفر

مراکز قانونیبه سالپزشکی مشابه مدت با مقایسه در تعداد این که اند کرده مراجعه تهران مراکز۹۸استان به نزاع دلیل به مراجعان تعداد پزشکیکه

است.یافتهکاهشدرصدهشتبود،شدهاعالمنفر۴۹۴هزارو۵۵قانونی

بودند.نزنفر۸۸۶وهزار۱۷ومردنفر۲۱۳وهزار۳۳یرجاسالنخستماهه۶درنزاعازناشیهایآسیبدلیلبهمراجعانکلازگزارشاینبراساس

نیوزامروزنیوز،شیعهیرخبپایگاهپانا/سیما،وصدایرگزارخبدیگر:منابع

)۱۶:۳۹-۹۹/۰۷/۲۷(قهوهدرمتادونوجودشدنردفارس؛استاندرقهوهمصرفاثربرنفر۲۵مسمومیت

کرد.اعالمقهوهمصرفباشهروندانبرخیمسمومیتعلتراقهوههادرکافئینمیزانبودنباالفارساستانقانونیپزشکیکلرمدیها-استانگروه

شدندفوتزنجانهایجادهدرنفر۱۵۱زنجان:استانقانونیشکیپزکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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گفت در درودچی دوعلیرضا با داشت: اظهار شیراز از تسنیم خبرنگار با ازرگو پس شیراز پزشکی علوم دانشگاه سوی از قهوه نمونههای مشخص48یافت ساعت

است.شدهمحصولنوعاینمصرفاثربرشهروندانبرخیمسمومیتعلتقهوههادرکافئینمیزانبودنباالکهشد

در متادون جمله از موادی گونه هر شد مشخص شده انجام آزمایشهای با افزود: بودیم شاهد را مسمومیت مورد همین نیز پیش ماه چند اینکه بیان با وی

نکنند.توجهییزمجافضایدرشایعاتبهخواستشهروندانازواستنداشتهوجودقهوهاین

م رئیس مرادیان جواد فورمحمد و حوادث گفترکز در نیز فارس پرشکی تشویتهای در تسنیم خبرنگار با آخرگو درریح قهوه با مسمومیت آمار جرئیات ین

تا گفت: تعداد26استان تعداد25مهرماه این از که شدند قهوه با مسمومیت دچار و8نفر منتقل درمانی مراکز به س17نفر صورت به شدند.رنفر درمان پایی

م با تلفنی مشاوره کل آمار اورژانسروی ارتباطات را115کز قهوه با مسمومیت خصوص در را11فارس قهوه حتیالمقدرو خواست شهروندان از و کرد اعالم نفر

کنند.یریدارخوتهیهدارندصنفیوبهداشتینظارتکهمغازههاییومعتبرفروشگاههایاز

س سردرد، عالئم یا و مسمومیت گونه هر با شدن مواجه صورت در مردم کرد: اظهار فارس استان اورژانس سررئیس تشنج و تهوع و اورژانسرگیجه با 115یعا

بگیرند.تماس

)۲۳:۱۰-۹۹/۰۷/۲۷(شدندکربنکسیدومونگازبامسمومیتدچاریربختیاوچهارمحالدرنفر۵۹امسال

مرشه مدیر ایرنا- مدیرکرد- فورکز و حوادث بختیاریت و چهارمحال پزشکی درریتهای گفت: امسال۶ی نخست مون۵۹ماهه گاز استنشاق اثر بر استان در وونفر مسموم کربن کسید
شدند.بیمارستانراهی

حید گفترمحمد در شنبه روز گازوی نشت دلیل به افراد این افزود: ایرنا خبرنگار با کربنومونگو درمانیکسید اقدامات انجام از پس که شدند مسموم

شدند.منتقلبیمارستانبهاورژانس،تکنسینهایتوسط

مون گاز با مسمومیت گفت: بیتوجهیووی اثر بر کربن بخاکسید و آبگرمکن برای دودکش از استفاده و نصب در ایمنی اصول استفادهی،ربه و شوفاژ و پکیج

است.دادهخردودکشبدونگرمایشیوسایلازاستفادههمچنینواستانداردگرمایشیوسایلجایبهَپزخوراکاجاقهایاز

بودنرحید پیش در به اشاره با سردی، وماههای مقابله برای باید گفت: میشود، شروع آن در دیگر استانهای از زودتر سرما که استان بودن سردسیر و

نشود.استفادهدودکشبدونوفرسودهمستعمل،گرمایشیوسایلازوانجامویژهمراقبتهایگاز،بامسمومیتازیرپیشگی

قبل باید وی، گفته ازبه استفاده سیستماز گرمایشی، گازوسایل دهنده ارانتقال مورد ساختمانها دودکش مسیر و بررسی دودکش گیردزو قرار دریابی و

شود.رفعمعضلاینگرفتگی،صورت

م مدیرمدیر فورکز و حوادث بختیاریت و چهارمحال پزشکی وسایلیریتهای از و باشند داشته دودکش مجزا صورت به گرمایشی وسایل باید داشت: اظهار

شود.استفادهگازبرایرادیاتورهمچنینواستانداردگرمایشی

مونرحید گاز اینکه بر تاکید با کربنوی، گفت:کسید میشود، تولید سوخت ناقص احتراق دنبال میزانبه و است خاموش قاتل و بو بدون و سمی گاز این

میکند.مشکلدچارراتنفسیعملیاتکهاستکربناکسیددیبرابر۲۰۰خونقرمزگلبولبرایگازاینبودنسمی

م مدیرمدیر فورکز و حوادث بختیاریت و چهارمحال پزشکی مونریتهای گاز با مسمومیت افزود: شبیهوی عالیم دارای کربن سردرد،کسید جمله از آنفلوانزا

است.دیدکاهشوبیهوشیوتشنجقلبی،دردباهمراهکشیدنخمیازهنبض،تعدادافزایشی،رهوشیاسطحکاهشگیجه،رس

گیرد.قرارآزادهوایدروشودجرخاآلودگیمحلازبایدفردکربن،کسیدومونگازتوسطشدهمسمومفردبامواجهصورتدرداشت:اظهاروی

قهوهدرمتادونوجودشدندرتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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اعالم اساس بر ایرنا، گزارش قانونیبه بختیاپزشکی و سالرچهارمحال مونی گاز با مسمومیت اثر بر سه۱۱کسیدکربنوگذشته در و کردند فوت استان در نفر

کردند.فوتنفرسهنیزامسالنخستماهه

)۰۹:۰۸-۹۹/۰۷/۲۸(بلعیدندرانفر25امسالکرمانشاهآبهای

داد.خبرامسالابتداینیمهدراستانهایرودخانهوآبهادرنفر25باختنجانازکرمانشاهاستانقانونیپزشکیکلرمدیکرمانشاهایسنا/

تش در ایسنا با گو و گفت در خانی سلیم ماههردکتر شش عملکرد قانونییح انجامپزشکی از کرمانشاه و22استان خبر653هزار مدت این طی بالینی معاینه

است.داشتهکاهشدرصد6.5حدودبالینی،معاینهمورد131وهزار24انجامباگذشتهسالمشابهبهنسبتتعداداینوافزود:داد

را امسال ماهه شش در تصادفات های فوتی تعداد تص229وی و اعالم فوترنفر با گذشته سال به نسبت تعداد این کرد: کاهش22نفر،295یح درصد

است.داشته

همچنین امسال فزود: م4306وی به تصادف ادعای با قانونیکزرنفر مراجعهپزشکی با گذشته سال مشابه به نسبت نیز تعداد این که اند کرده مراجعه استان

است.داشتهکاهشدرصد19حدودنفر،5334

جا سال در نزاع ادعای موارد افزایش به اشاره با امسالرخانی گفت: و10ی، مشابه131هزار مدت به نسبت تعداد این که اند داشته مراجعه نزاع ادعای با نفر

است.داشتهافزایشدرصدسهنفر،9780مراجعهباگذشتهسال

قانونیکلرمدی راپزشکی امسال ابتدای نیمه در استان کار حادثه های فوتی ادامه در کرمانشاه تص22استان و اعالم سالرنفر به نسبت تعداد این کرد: یح

است.داشتهافزایشنفرهشتنفر،14باختنجانباگذشته

را مدت این طی استان در کار حادثه مصدومین تعداد همچنین تص317خانی و اعالم شدنرنفر مصدوم با گذشته سال به نسبت تعداد این کرد: 364یح

است.داشتهکاهشدرصد12حدودنفر،

امسال ابتدای نیمه در وافزود: کرد اشاره سوختگی از ناشی های فوتی به ادامه در به37وی نسبت تعداد این که باختند جان استان در سوختگی اثر بر نفر

است.داشتهافزایشبرابرسهحدودنفر،13باختنجانباگذشتهسالمشابهمدت

قانونیکلرمدی غپزشکی موارد تعداد کرمانشاه همراستان را مدت این طی استان شدگی تص25ق و اعالم مشابهرنفر مدت به نسبت هم تعداد این کرد: یح

است.داشتهافزایشنفر9حدودنفر،16باختنجانباگذشتهسال

تص امسالرخانی ابتدای ماهه شش در کرد: ب12یح اثر بر بارنفر گذشته سال مشابه مدت به نسبت هم تعداد این که دادند دست از را خود جان گرفتگی ق

است.داشتهافزایشموردسهنفر،9باختنجان

برنج باقرص مسمومیت اثر بر نفر یازده امسال ابتدای ماهه شش در افزود: و داشت مسمومیت از ناشی های فوتی آمار به هم ای اشاره ادامه در مسئول این

است.شدهکمترموردپنجنفر،16فوتباگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکهکردندفوت

همچنین امسال ابتدای ماهه شش افزود: من13وی گاز با مسمومیت اثر بر فوتونفر با گذشته سال به نسبت تعداد این که باختند جان نفر12کسیدکربن

است.نداشتهچندانیتغییر

پیامانتهای

شدندکربنکسیدومونگازبامسمومیتدچاریبختیارومحالچهاردرنفر۵۹امسالایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۷/۲۸ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۵
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/IIHVWPSA
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۱۳۹۹/۰۷/۲۸ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۶
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
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