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ستادیاخبار

)۱۶:۰۴-۹۹/۱۰/۲۷(خبریکبهکشورقانونیپزشکیسازمانجوابیه

مط اقتصادی پیشنهادات نیز و اجتماعی و فرهنگی اقدامات کنار در که مواردی جمله جنینراز سقط به مربوط قانونی مواد رسانی روز به لذا است قضایی اقدامات تشدید است، شده ح
سقط در مباشرت یا معاونت که خاطی افراد با برخورد در و... پزشکی جرائم ویژه دادسرای قضایی، مراجع میان هماهنگی همچنین و آن در بازدارنده مناسب مجازاتهای بینی پیش و

است.شدهتوصیهاینداشته

د پی درردر غیرقانونی؛ سقطهای » عنوان با یادداشتی قانونیج سازمانپزشکی ،« است؟! خبر قانونیچه قانونپزشکی وفق که کرد ارسال جوابیهای کشور

میگردد.منتشرعینا

است:حرشبدینرسیدهسازماناینالمللبیناموروعمومیروابطکلرمدینائیجی،احمددکترامضایبهکهجوابیهاینمتن«تابناک»،گزارشبه

تعالیباسمه

د «دررپیرو عنوان تحت مطلبی قانونیج دپزشکی ضمن است»، خبر هرچه از استقبال و موجود دغدغههای کارشناسیرک نگاه بر منطبق و منصفانه نقد گونه

میشود:ارائهمحترممخاطبانافکارتنویرجهتذیلکلینکاتی،رگیوسومطالبدارجهتتقطیعازدوربهو

سازمان1 میرساند اطالع به قانونی- اسالمیپزشکی انقالب معظم رهبر منویات تحقق راستای در ظل(کشور صهمد دستور و جمعیت موضوع در یاستریحر)

پیشگی برای قضاییه قوه وزارترمحترم تهران، دادستانی محترم نمایندگان از متشکل کمیتهای تشکیل با میباشد، توجه قابل آن آمار که جنایی سقطهای از ی

گوناگون علل و ابعاد بررسی و شناسی آسیب پیرامون با جلساتی ذیربط، نهادهای دیگر از مدعوینی و پزشکی نظام سازمان پزشکی، آموزش و درمان بهداشت،

پیشگی راهکارهای ارائه دادستانرو به جلسات نتایج انعکاس و بندی جمع به نسبت کارشناسی، بررسی از پس تا داد تشکیل شرعی مسلم حرام این از ی

نماید.اقدامکشورکلمحترم

ب جلسات نتایج بندی کشوررجمع کل دادستانی به است شده ارجاع آنها به متعدد موارد در که پیوستهایی با همراه و تنظیم امانت حفظ با شده گزار

گردد.ابالغمرتبطدستگاههایبهجناییسقطازیرپیشگیجهتآناجرائیبرنامههاینتایج،تحلیلویهزتجازپستاارسال

ارائه2 مشکل رفع جهت عملی راهکارهای و توجه موضوع جوانب تمامی به جامع نگاهی با تا شده تالش جلسات این در است، آمده گزارش متن در چنانکه -

کنار در و شده توجه تقنینی و قضایی آموزشی، نظارتی، پزشکی، بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مختلف علل به گرفته صورت بندی جمع در لذا شود؛

است.شدهحرمطموانعسایررفعجهتراهکارهاییمعضل،اینبامواجههروشینربهتعنوانبهاجتماعیفرهنگیعللرفعبرجدیتاکید

مط اقتصادی پیشنهادات نیز و اجتماعی و فرهنگی اقدامات کنار در که مواردی جمله موادراز رسانی روز به لذا است قضایی اقدامات تشدید است، شده ح

پزشکی، جرائم ویژه دادسرای قضایی، مراجع میان هماهنگی همچنین و آن در بازدارنده مناسب مجازاتهای بینی پیش و جنین سقط به مربوط قانونی

داشته سقط در مباشرت یا معاونت که خاطی افراد با برخورد در صنفی و علمی انجمنهای و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت و پزشکی نظام سازمان

است.شدهتوصیهاین

نظارت همچنین و بیمارستانها و کلینیکها ها، مطب فعالیت بر پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت درمان بر نظارت اداره سوی از نظارتها تشدید

تو خصوص در دارو و غذا سازمان مستمر و شدهزدقیق ارائه دیگر پیشنهادات جمله از تخلف بستر شدن ناامن نتیجه در و سقط موجد داروهای مصرف و یع

مدی شناساییرجهت به نسبت انتظامی نیروی تا است شده پیشنهاد همچنین بهداشت، وزارت نظارتی اقدامات کنار در است. بوده معضل این کاهش و یت
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نماید.اقدامقضاییمراجعبهآنانمعرفیوسقطموجدداروهایغیرقانونییعزتوباندهای

باردا از مراقبت برنامههای بسترسارتقویت بهداشت، وزارت در موجود یازی روانی اجتماعی، مشکالت بروز صورت در باردار مادران به مشاوره ارائه جهت ی

مادران سالمت مراقبین جهت مستمر آموزشی برنامههای ارائه مشکل، رفع جهت مشخص مراکز به باردار مادران ارجاع امکان و زنان(جسمانی متخصصین

بیما سابقه دارای باردار مادران با برخورد در حرفهای اخالق بر منطبق روشهای خصوص در تحصیل، از پس و حین ماماها)، ورو بیمار فرزندان دارای یا ی

ناهنجا به مبتال جنین ارریا تیم الزامی آموزش ارزی، و باردار مادران پایش و پایشهایزیابی انجام جهت الزم مجوزهای و صالحیت کسب جهت آنان یابی

باردا حین مشکالت تشخیص صحت و دقت افزایش منظور به باردار درمانرمادران بهداشت، وزارت جمله از ذیربط سازمانهای میان هماهنگی به توصیه ی،

به سازمان پزشکی، آموزش شهردازو امداد، کمیته پوششریستی، تحت باردار مادران به درمانی و بهداشتی مالی، روانی، حمایتهای ارائه جهت و... یها

ه با استاندارد کودکهای مهد احداث و خوددازآنها و شاغل زنان برای کم پیشگیرینه داروهای مصرف در محدودیت اعمال از بارداری از کمکری جهت ی

اند.بودهمشکلاینرفعمنظوربهپیشنهادیراهکارهایجملهازهمگینشده،یزیربرنامهیهایربارداکاهشبه

وضعیت مناسب پایش لزوم و جمعیت کل به کشور در یافته وقوع جنایی سقطهای میزان خصوص در شده انجام مطالعات تعمیم امکان عدم به توجه با

پیگیربارو و بارداری وضعیت انداری راه جهت پیشنهاداتی همچنین گرفته، صورت مداخالت و اقدامات نتایج مستمر پایش منظور به و سامانهایزیها ی

است.شدهحرمطمنظوراینبهمناسب

آموزش ارائه پیشنهاد است، شده پرداخته آن به پیشنهاد، در رفته کار به عبارات و متن بر حاکم روح به توجه بدون شده، نگاشته نقد در که نکاتی جمله از

برقرا از احتراز منظور به نوجوانان به جنسی خارسالمت جنسی روابط تمامیری اینکه از گذشته است. بوده آن از ناشی عوارض با آشنایی و زوجیت رابطه از ج

نظ منزله به یک هیچ و اند بوده بعدی تصمیمات اتخاذ و بررسی جهت جلسات در شده انجام مذاکرات بندی جمع فوق تصمیمرپیشنهادات یا و تنهایی یه

ابتال مورد مسائل به نوجوانان دادن توجه اصل و جنسی]است [ی تقوا آموزش همان واقع در این اند نموده اذعان نیز ایشان خود چنانکه نمیباشد، متخده

تالشهای دادن نسبت و میرود شمار به تربیتی مهم توصیههای از یکی آموزشی صحیح روشهای و مناسب رویکردهای از استفاده با نوجوانی دوران در

رهب معظم مقام منویات راستای در که شده ظل(یرانجام جلهمد و استعمارگیو) سند به پذیرفته، صورت جمعیت کاهش و جنایی سقطهای از که2030یری

میرسد.نفربهوجهبالکامالاستشدهتدوینمااسالمیکشوربرحاکممذهبیاعتقاداتوفرهنگبامغایراهدافیبا

در3 غیرقانونی؛ «سقطهای مطلب محترم نویسنده میرسد نظر به اگرچه قانونی- بخشپزشکی به سهوی!) (یا عمدی توجهی بی ضمن است؟» خبر چه

ب از هدف و پیشنهادی راهکارهای جامعیت شده، ارائه مطالب نتیجهرگزاراعظم و شده تقطیع کامال متنی ارائه و دار جهت کامال برداشتی با مذکور، جلسات ی

سرگی و نادرست بویهای در دخیل مجموعه متوجه را اتهاماتی سازمانرگزارگیرانه، لکن است نموده جلسات این قانونیی درپزشکی تا است داده ترجیح

پیگی حق چند هر بسپارد، محترم خوانندگان به را قضاوت و نهایی برداشت و نماید اکتفا فوق کلیات بیان به مطلبی، چنین به ورپاسخ اتهامات حقوقی ی

میداند.محفوظخودبرایراشدهحرمطموارد
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)۰۶:۵۹-۹۹/۱۰/۲۷(شدحذفساعتیازبعدکهجنجالیتوئیتیکماجرای

«کب توییت - (پانا) ساعترتهران فرهنگی، انقالب عالی شورای در خانواده و زنان اجتماعی فرهنگی شورای رئیس خزعلی» تب12:46ی شد:«عرض منتشر شنبه ورپنج مادران به یک
غربالگ به اجبار مجلس، انقالبی نمایندگان برخی تالش با باالخره بهداشت. وزارت خدوم قتلرپرسنل باعث علمی(که غیرمتقن و غیراستاندارد تجویزهای با پزشکان و مادر توسط ی

نیست».جنینکشتنویرغربالگبهمجبوریرمادوپزشکهیچدیگرحاالشد.برداشتهشود)میجنین

تیزوتندواکنشهایخراسان،بهگزارش

:بودآنازانتقاددرهاآنهمهیبارتقکهداشتهمراهبهراهاییواکنشاماشدحذفزودخیلیتوییتاین

کرد؟حذفراجنینیرغربالگاست،یادزفامیلیازدواجکهیرکشودرشودمیچطور*

کنند!حذفشخواهندمیماکشوردروقتآنکنند،رایگانرایرغربالگتستهایکنندمیتالشدارنددنیاهمه*

کرد.خواهدایجادگیربزرانتشود،انجاماگرکههستندهایرغربالگایبیمهپوششحذفدنبالبهبرخیرسدمینظربه*

خزعلیپاسخ

«کب با ماجرا، جزئیات از اطالع گفتربرای در خزعلی گرفتیم. تماس خزعلی» موی دیگر زمانی به را باره این در رسمی اظهارنظر که کرد اعالم میوگو کول

مختص توضیح اما مارکند، حاال شوند. می مجازات گیرند، نمی قتل به تصمیم و دهند نمی سقط اجازه که این خاطر به پزشکان «برخی کرد: ارائه ما به ی

ط این بدانید قطعا و شود حذف پزشکان مجازات خواهیم کبرمی است.» پزشکان از قاطع دفاع برای گفترح در خزعلی محتوایوی درباره را نکاتی ما با گو

نشود.ایرسانهفعالخصوصایندراظهاراتشکهبودایندرخواستشاماکندمیحرمطهمآنحذفدلیلواشتوییت

ماه؟3دردرمانیغیرسقطهزار92

می در او که بود امسال ماه خرداد است. گفته سخن چه از او که کند می مشخص حدودی تا خزعلی قبل ماه چند صحبتهای مرور خبزاما دررگزارگرد مهر ی

اخیر، ماه سه «در گفت: باره کشور92این در غیراستاندارد و درمانی غیر سقط سالرهزار در بهداشت وزارت اعالم طبق و داده روزانه92خ غیر1000هم سقط

ط درباره او شده.» انجام کشور در جنایی و غربالگردرمانی «غربالگرح بود: گفته هم شیوهری این جهان جای هیچ و است انجام حال در غیراستانداردی یهای

میشود.»انجامخاصشرایطدرتنهاجهاندرکهحالیدراستیراجبامادرانهمهبراییرغربالگحرطاکنونهمنمیپذیرند،را

بهداشتوزارتموضع

جهانپور» «کیانوش دیروز ظهر کند. اعالم موضوع این درباره را خود موضع هم بهداشت وزارت که نگذاشت باقی این جز راهی ها، واکنش دامنه شدن گسترده

م آینده،ررئیس نسل سالمت و سالم کودکان تولد قبال در سالمت تولیت عنوان به بهداشت «وزارت نوشت: توییتی رشته در بهداشت وزارت رسانی اطالع کز

غربالگ میداند. مسئول را بیمارخود بری که ژنتیکی های فناوری و علمی شواهد پیشگیرپایه موجود، های ارتقایری راستای در سیاستی باشد، میسر آن از ی

داند... می متعهد نیز غیرعلمی و غیرقانونی سقط پدیده با مقابله و جمعیت کالن های سیاست قبال در را خود بهداشت وزارت همزمان است، عمومی سالمت

بیمارغربالگ اجباری گاه هیچ جنین ژنتیکی مشاریهای با باره این در بهداشت وزارت دستورالعمل و نیست نقشآکتری البته و شده عملی والدین، گاهانه

بیمارموث تولید موارد کاهش در چارچوبری در جمعیت سالمت و جمعیت قبال در همه داشت. خواهد و داشته ... و داون سندروم جمله از ژنتیکی یهای

کم.»کلمهیکنهوبیشکلمهیکنهمسئولیم،یربشنویندانشدستاوردهای

کشوردرمعلولکودکهزار35ساالنهتولد

به سازمان اعالم ساالنهزبراساس های35تا29یستی بررسی و هستند ژنتیکی اختالالت حاصل ها آن از نیمی که شوند می متولد کشور در معلول کودک هزار

سال در » سازمان این جدید رئیس دانا» قبادی «وحید گفته به داد. کاهش را زایی معلول ژنتیکی، یابی علت با توان می دهند می نشان سقط98علمی با
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است.»شدهیرگیوجلمعلولیتداراینوزاد1444تولدازقانونیپزشکیمجوزباودرمانی

استنشدهتصویبیزچیهنوز

ط به واکنشها از شهرپس «حسینعلی بهداشت وزارت موضع اعالم و مجلس موضوعریارح این درباره صحبت پای هم مجلس بهداشت کمیسیون رئیس ی»

شه کرد. ارائه توضیحاتی و گفتریارآمد در «اجباوی بحث تنها نشده، تصویب هم هنوز و است پیشنهاد حد در که مسئله «این گفت: آنالین اعتماد با یرگو

غربالگ پایشربودن تیمهای و کمیتهها مختلف مراکز در کشور همه در نیست- معلوم هنوز که بشود- هم تصویب مسئله این اگر حتی میکند، حذف را ی»

شود.»میصادرکاراینانجامدستورباشد،داشتهیرغربالگبهنیازیرباردامادراگرهمچنانوداردوجودباردارمادرانبرای

مناسبزمانتاسکوتبهترجیح

ج در که مجلس نمایندگان برخی با کردیم تالش گذشته طرروز این گفتریان دارند قرار بانکیوح «امیرحسین دکتر و محمدبیگی» «فاطمه باشیم. داشته گویی

گفت که بودند حوزه این در نظر صاحب نماینده دو طوپور» این از دفاع در و داشتند ما با هم مفصلی نسبتا مطرگوی را توجهی قابل نکات امارح، کردند ح

شود.ایرسانهیرتمناسبزماندرعلمیهایاستداللوهاصحبتاینکهبوداینشانترجیح

...اماو

: دارد اهمیت نکته دو به توجه ها نظر اظهار و ها جنجال این همه وجود روح1با دمیدن از قبل تا نقص وجود صورت در جنین سقط برای شرعی مجوز -وجود

.شودنمیسقطبرایهاآنارادهازمانعقانونیموانع،ندارندفرزندتولدبهمیلکهکسانیاغلبکهاستواقعیتیک-این2.آندر

چیست؟جنینسالمتیرغربالگ

غربالگ سونرآزمایشهای و خون های تست از ای مجموعه بیماوی لحاظ از جنین سالمت بررسی برای دیگررگرافی برخی و داون سندروم عفونی، های ی

پاتوبیولو های آزمایشگاه از یکی اطالعات استناد به است. ژنتیکی نقایص غربالگژاز کشور، ژنتیک و تری اول مرحله سونری از آزمایشوکیبی و جنین گرافی

باردا اول ماه سه در مادر غربالگرخون دوم مرحله است. بارداری دوم ماه سه در نیز درصدری و شود می انجام ناهنجاری به جنین ابتالی هایریسک ی

بیما و درکروموزومی های گزارش استناد به مجلس نمایندگان برخی دهد می نشان خراسان های دهد.بررسی می نشان را مادرزادی های معتقدندری یافتی،

غربالگ خطای بینردرصد پیشرفته کشورهای در غربالگ2تا6/1ی این خطای میزان اما است تاردرصد مواردی در ما کشور در سوی10ی از است. بیشتر برابر

بیما به که نوزادانی آوردن دنیا به صورت در پزشکان شود می گفته جردیگر پرداخت به باشند، مبتال داون سندروم جمله از هایی شوندری می محکوم یمه

غربالگ در باال خطای احتمال دهند می ترجیح دلیل همین مشتربه کمیسیون شود می گفته دلیل همین به بدهند. سقط اجازه و بگیرند نادیده را درری کی

ط پزشکان، از حمایت و خطاها این رساندن حداقل به برای دارد قصد غربالگرمجلس بازنگرح را فعلی بازنگری این که این حاال کند. وری دارد جزئیاتی چه ی

بمانیم.آنمنتظربایدکهاستموضوعیبود،خواهدچهشدهحرمطانتقادهایوهانگرانیبهپاسخش

یانرشنیوز،تیترتیک،نیوز،دیدارنیوز،آفتابروزنو،آنالین،اعتمادیرخبپایگاهدیگر:منابع

شدحذفساعتیازبعدکهلیجنجاتوئیتیکایماجرپانا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۳:۳۹-۹۹/۱۰/۲۹(چیست؟برایجنینیرغربالگحذفازنگرانیهاشد؛حذفکهجنجالیتوییتپردهپشت

گفتند.سخنآنپردهپشتازبرخیوکردپابهصداوسرحسابیکهشدمنتشرجنینیرغربالگازاجبارحذفبرمبنییزمجافضایدرتوییتی

بسیا واکنشهای و کرد پا به صدا و سر حسابی که جنجالی توییتی ، جوان خبرنگاران باشگاه پزشکی علمی گروه درمان و بهداشت حوزه خبرنگار گزارش یربه

کب پیش روز چند داشت؛ دنبال غربالگربه موضوع درباره زنان اجتماعی فرهنگی شورای رئیس خزعلی نگرانیهاری برخی موجب که کرد منتشر توییتی جنین ی

است.شده

تبرکب «عرض بود: نوشته خود توییت در خزعلی بهری اجبار مجلس انقالبی نمایندگان از برخی تالش با بالخره بهداشت وزارت خدوم پرسنل و مادران به یک

مادرغربالگ و پزشک هیچ دیگر حاال شد. برداشته میشد) جنین قتل باعث (که علمی وغیرمتقن غیراستاندارد تجویزهای با پزشکان و مادر توسط مجبورری ی

نیست».جنینکشتنویرغربالگبه

غربالگ در اجبار حذف درباره جنجالی توییت گامهایرماجرای و بوده تهران پزشکی علوم دانشگاه استادیار و دارد حدیث و قرآن علوم دکترای جنینیخزعلی ی

کند.سختترراجنینسقطشرایطتامیکندسعیواستجنینسقطوپزشکیدخالتمخالفانازوبرداشتهجمعیتافزایشدریربسیا

غربالگ با رابطه در هم پیشتر غربالگراو غربی کشورهای حاضر حال «در بود: کرده اظهار زایمان از پیش جمعیتری افزایش به را مردم و ندارند قبول را ی

میکنند.»تشویق

بسیا واکنشهای از پس توئیت مجاراین فضای در مجازی فضای کاربران اما شد حذف او سوی از بسیازی واکنشهای هاییری نوشته و داشتند آن به ی

«تب عنوان مطرتحت را تسلیت» یا کشوریک در شود می «چطور نوشتند: هم برخی کردند، فامیلیرح ازدواج که غربالگزی است، کرد»،ریاد حذف را جنین ی

غربالگ تستهای کنند می تالش دارند دنیا حذفر«همه دنبال به برخی رسد می نظر «به کنند!»، حذفش خواهند می ما کشور در وقت آن کنند، رایگان را ی

کرد».خواهدایجادگیربزرانتشود،انجاماگرکههستندهایرغربالگایبیمهپوشش

گفت در وی و شدیم پیگیر خزعلی خانم از را غربالگوموضوع از اجبار کلمه حذف به همچنان جوان خبرنگاران باشگاه خبرنگار با هررگو گفت: و داشت اصرار ی

است.شدهبرداشتهاجبارکهمیگویمرااینفقطمنباشد؛داشتهمیخواهدیرنظاظهارهرکمیسیونیونماینده

غربالگرط اجبارح شهری استحسینعلی شده حذف گفتریاری در مجلس درمان و بهداشت کمیسیون رئیس دروی، جوان خبرنگاران باشگاه خبرنگار با گو

غربالگ باردارخصوص دوران مشتری کمیسیون جلسه در کرد: اظهار اصلری اساس بر مجلس جمعیت85ک و خانواده تعالی خصوص در اساسی قانون

شد.خواهدارسالنگهبانشورایبهمصوبهتصویبصورتدرکهاستشدهحرمطیرباردادورانیرغربالگیراجباحذفموضوع

ارسال نگهبان شورای به مستقیما و نمیشود برده مجلس صحن به خانواده و جمعیت تعالی خصوص در بحثها اینگونه اساسی قانون اساس بر افزود: او

شد.خواهداتخاذنهادایندرنهایینظرومیشود

مجلسدریراجبایرغربالگحرطحذفجزییات

اجبا بهداشت: غربالگروزارت برای اجباری حذف موضوع که چند نیستهر ژنتیکی غربالگری بودن مری رئیس جهانپور کیانوش اما است کرده پا به جنجال کزری

گفت در بهداشت وزارت عمومی اجباوروابط رد با جوان خبرنگاران باشگاه خبرنگار با غربالگرگو بودن غربالگری گفت: ژنتیکی اجباریهای جنین نیستری ی

غربالگ هستیم، مسئول آتی نسل سالمت و سالم کودکان تولد قبال در بهداشت وزارت در ما فناورو با مطابق جنینی بشرریهای که دانشی و موجود های ی

شود.یرگیوجلجنیندرروحدمیدنازقبلشدیدژنتیکییهایربیماباکودکانتولدازتامیگیردصورتدارد،

م اختاللهایررئیس از ناشی معلولیت با جنین تولد از الزم اقدامات با سالمت نظام میکند، حکم منطق و عقل داد: ادامه بهداشت وزارت عمومی روابط کز
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است.کردهتدوینجنینتولدازپیشهاییرغربالگزمینهدرهاییدستورالعملیبهداشتوزارتاساساینبروکندیرپیشگیژنتیکیشدید

روش همین با هستیم معتقد بهداشت وزارت در ما کرد: بیان اجباآجهانپور غیر و مشارگاهانه با و بیماری با نوزادان تولد از توانستهایم والدین هایرکت ی

جل دیگر ژنتیکی آنومالیهای و ها ترایزومی داون، سندرم مانند بهرگیومختلف اقدامات باشد، داشته ادامه کنونی روش این به دستورالعملها اگر و کنیم ی

است.شدهلحاظدرمانیسقطهایدرفقهیاحکامکهدانستبایدطرفیازبودخواهدجامعهسالمتنفع

غربالگ این میشود گفته اینکه درباره بسیارجهانپور در اینریها در کشورها برخی در سیاستها است ممکن گفت: نمیشود، انجام پیشرفته کشورهای از ی

غربالگ برای که را دستورالعملهایی کشور سالمت تولیت عنوان به بهداشت وزارت داشت، توجه باید اما باشد متفاوت پایهرزمینه بر کرده تدوین جنین ی

است.کشورشرایطومستنداتعلمی،کرمدا

غربالگ حذف غربالگرماجرای حذف برای مجلس نمایندگان برخی اقدامات و توییت ماجرای که دهد می نشان ها میخورد؟بررسی آب کجا از ژنتیکی یری

غربالگ های آزمایش خطای که هستند معتقد ها برخی و است درمانی سقطهای مجوز دلیل به برخیرجنینی که دارد وجود احتمال این و باالست ایران در ی

باشد.داشتهکشورجمعیترشدبرسوءاثرتواندمیموضوعاینوبروندبینازژنتیکییرناهنجابهابتالکماحتمالبایاسالمهایجنین

گفت در زایمان و زنان متخصصان انجمن رئیس برایوموسوی ارجاعی موارد و ژنتیکی اختالالت آمار به اشاره با جوان خبرنگاران باشگاه خبرنگار با گو

زنده، تولد هزار هر از گفت: درمانی و5سقط میلیون یک از سالیانه و میشوند متولد ژنتیکی اختالل با حدود5٠٠نوزاد تولد به١٢هزار مورد پزشکیهزار

میشوند.دادهارجاعدرمانیسقطبرایقانونی

جعف سازمانرآسیه بالینی معاینات کارشناس قانونیی ازپزشکی بیش صدور به اشاره سال٩با در درمانی سقط گذشته٩٨هزار سال و12گفت: 280هزار

به کننده قانونیمراجعه برایپزشکی کننده مراجعه تعداد این از که داشتیم درمانی سقط و8برای ناهنجا361هزار دلیل به ورمورد جنینی های مورد649ی

شد.صادردرمانیسقطمجوزیرماددالیلبرایهم

ط این از دفاع در برخی گفت: ایران مامایی علمی انجمن رئیس کرمی، خدا غربالگرناهید در کنند می عنوان بینرح از سالم های جنین برخی است ممکن ی

غربالگ کنیم بحث اینکه از جدا شوند. حذف ساده نقص با هایی جنین یا و ناهنجاربروند از مورد سه و است الزم من نظر به که نه یا است الزم هاییری ی

ح و عسر باعث که طررا اما دهد می تشخیص شود خانواده بزرج بیراهه یک جمعیت افزایش برای مسائل این کشوررح در مسئله صورت کردن پاک و گ

است.

غربالگ از پس حاضر حال در اینکه بیان با تهران شهر شورای سالمت کمیته مادرررئیس انتخاب به نقص دارای های جنین سقط یا نگهداشتن برای تصمیم ی،

حداکثر از ممانعت کنند می تصور برخی گفت: شود، می ناهنجا12انجام های بچه ها، سقط این کند. کمک جمعیت توسعه به تواند می درمانی سقط یرهزار

ه که سربازهستند انگارینه ساده اما بماند زنده که است انسانی هر حق البته دارند سالمت نظام و خانواده برای غربالگری قطع با شود تصور که است یری

داشت.جمعیتتوسعهدرنقشیتوانمی

اندا غربالگزسنگ بودجه حذف و بیمهای پوشش برای بودجهریها حذف دنبال به ملت خانه نمایندگان برخی که است آن از حاکی ها زنی جنینیگمانه ی

سالرغربالگ بودجه الیحه در ه1400ی تا غربالگزهستند ازرینههای مادرانزی بیشتر صورت این در که چرا شوند حذف عمل در و نگیرند قرار بیمه چتر یر

داشت.نخواهدیرغربالگانجامبهتمایلیباالینهزهدلیلبهباردار

غربالگ بودجه حذف درباره مجلس نمایندگان برخی رایزنی از هم مجلس پیشین نماینده سیاووشی سالرطیبه در جنینی نوشت:1400ی توییتی در و داد خبر

غربالگ آزمایش همین سختیهایر«با و میآیند دنیا به ناخواسته که کسانی آمدن دنیا به از مشکلزی دچار نیز را خود خانوادههای و میشوند متحمل یادی

میآید.عملبهیرگیوجلیادیزحدودتامیکنند

غربالگ به مربوط بودجه که میرسد نظر بودجهربه الیحه از گ1400ی البی با ظاهرا است. شده حذف تلفیق کمیسیون کبردر رئیسری عنوان به خزعلی ی

چیست؟ایبرجنینیلگرغرباحذفازانیهانگران:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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است».شدهحذفمجلستلفیقکمیسیوندربودجهاینفرهنگی،انقالبشورایزناناجتماعیفرهنگیشورای

گونه هر تصویب اسالمی شورای مجلس سخنگوی فرهنگی حسین محمد و داشت دنبال به را اسالمی شورای مجلس واکنش ها توییت و ها جنجال این

غربالگ زمینه در ای غربالگرمصوبه موضوع گفت: و کرد رد را جنینی مطری مجلس های کمیسیون در نه باردار بانوان مطری جدی طور به نه و است حرح

نظ بلکه شود مطرمی ها فراکسیون از یکی در گیری تصمیم زمینه این در و شده مطرح ها فراکسیون از یکی در موضوع این است. نشده درری و بوده ح

است.نشدهتصویباماشدهحرمطخانوادهویژهکمیسیون

غربالگ ای بیمه پوشش درباره زایمان و زنان متخصصان انجمن غربالگررئیس گفت: جنینی اجباریهای جنینی های اینری از برخی چند هر نیست، ی

ه سالزآزمایشها در را آزمایشها این داشت، تصمیم دلیل همین به هم بهداشت وزارت نیستند؛ بیمه پوشش تحت و دارند باالیی تحت١4٠٠ینههای

دهد.قراربیمهپوشش

یادآو همهرموسوی رعایت با باردار مادر باید و ندارند درمان هستند، تشخیص قابل جنینی دوران در که ژنتیکی اختالالت برخی که داشت توجه باید کرد: ی

ح و عسر به منجر تولدهای برای فقط اسالمی شورای مجلس و کند سقط یا جنین نگهداشتن به تصمیم آزمایشرجوانب و است داده درمانی سقط مجوز ج

غربالگ شامل هم ژنتیکی عمدترهای و ترایزومیها استی داون سندروم تزًا شایع سندروم این امیدواریرا و میشود محسوب ژنتیکی اختالل همهرین که یم

گیرند.قراربیمهپوششتحتهایرغربالگاین

غربالگ درباره غربالگرآنچه آزمایشهای که دانست بدانیدباید باید جنینی سونری و خون تستهای از مجموعهای جنینی دوران در بررسیوی برای گرافی

است.ژنتیکینقایصازدیگربرخیوداونسندرومعفونی،یهایربیمالحاظازجنینسالمت

پاتوبیولو آزمایشگاههای غربالگژدر کشور ژنتیک و غربالگری میشود؛ انجام زایمان و زنان متخصصان تجویز به جنینی دوران تریهای اول مرحله ازری کیبی

بارداوسون اول ماه سه در مادر خون آزمایش و جنین غربالگرگرافی دوم مرحله است. بارداری دوم ماه سه در نیز ابتالیری خطر درصد و میشود انجام ی

میدهد.نشانرامادرزادییهایربیماوکروموزومییهایرناهنجابهجنین

غربالگ انجام ازرزمان اول ماهه سه تا11ی و13هفته (ت6هفته داون سندرم خطر احتمال که است (ت21یزومیرروز ت13یزومیر)، و مشخص18یزومیر) را

سون یک بهعالوه خون آزمایش یک شامل آزمایش این و گردنومیکند پشت ضخامت بررسی برای (انوسون(گرافی بینی استخوان وجود و تی) ان گرافی

است.بی)

غربالگ با کشور معلوالن آمار غربالگرکاهش سر بر جنجالها این همه جنیناما ژنتیکی نگاهری آن به منظر این از باید اما است، درمانی سقطهای و جنین ی

سال از است؛ معلول نوزادان تولد کاهش اقدام این هدف که پیشگی1376کرد غربالگربرنامه با معلولیتها از اجباری نه هم آن ژنتیک طورری به بلکه ی

سالآ ماه خرداد و میشود اجرا تا١٣٨4گاهانه جنینهای برای درمانی سقط مجوز اسالمی شورای مجلس و١٩در عسر دلیل به روح ولوج از قبل و هفته

جلرح جامعه در معلول نوزادان تولد از شکل این به تا شد تصویب شودرگیوج هزی بر عالوه معلول نوزادان تولد بسیازیرا اجتماعی و عاطفی بار مالی، یرینه

میکند.واردجامعهومعلوالنخانوادههایبه

به سازمان اعالم ساالنهزبراساس آمارها،٣5تا٢٩یستی بر بنا و هستند ژنتیکی اختالالت حاصل آنها از نیمی که شوند می متولد کشور در معلول کودک هزار

حدود12حدود در میزان این از که دهند می تشکیل معلوالن را ایران جمعیت از و2درصد شدید معلولیت دارای نفر توان5.6میلیون کم معلول نفر میلیون

کنند.میزندگیایراندر

غربالگ های آزمایش و یابی علت با توان می دهند می نشان علمی های مثبتربررسی آثار شاهد اکنون و داد کاهش را معلول نوزادان تولد آمار ژنتیکی، ی

هستیم.کشوردریرغربالگهایروشاین

گفت در تاالسمی انجمن رئیس غربالگوعرب انجام دنبال به تاالسمی به مبتال نوزادان تولد کاهش به اشاره با جوان خبرنگاران باشگاه با ازرگو قبل های ی
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غربالگ انجام با گفت: باررتولد ها سالیانهزی گذشته در است؛ شده برداشته سالمت نظام از با١٢٠٠یادی اکنون اما میشد متولد تاالسمی به مبتال کودک

است.رسیدهمورد٢٠٠سالیانهبهتاالسمیبهمبتالنوزادانتعدادیهارغربالگ

ساالنه تولد بینی صورت3پیش به کشور در اکنون که چند داونهر سندروم نوزاد غربالگآهزار پزشکان توصیه با و بهرگاهانه اما میشود انجام جنینی های ی

شوند.میمتولدکشوردرژنتیکیمعلولیتبانوزادیربسیاشمارهنوزونیستکافیزمینهایندرالزماقداماتکهمیرسدنظر

غربالگ اینکه بیان با بهداشت وزارت ژنتیک اداره رئیس سماوات پیشگیرانهراشرف مداخله بدون گفت: هستند، کشور در کافی پوشش فاقد تولد از پیش یهای

حدود کشور در تولدهایی3سالیانه چنین احتمال بیاید دنیا به بررسی بدون جنین که صورتی در دیگر عبارت به میشوند، متولد داون سندروم به مبتال هزار

دارد.وجود

غربالگ دنبال به درمانی سقطهای درباره بهداشت وزارت ژنتیک اداره سونررئیس و مادر خون بررسی ابتدا در گفت: جنینی دوران ژنتیکی چیوی گردنیگرافی ِن

میشود انجام نهایی بررسی آزمایشهایی با بود باال خطر این و شد داده تشخیص ذهنی ماندگی عقب به جنین ابتالی احتمال اگر و میگیرد صورت جنین

به مراحل ادامه برای داشتند رضایت حاملگی ختم به خانواده و شد تایید آزمایش که صورتی در قانونیو بهپزشکی والدین سازمان، این تایید از بعد و

باردا ختم و میشوند معرفی فرزندربیمارستان دهد ترجیح مادر جنین ابتالی رغم علی یا باشد منفی نهایی یا مقدماتی آزمایشات اگر البته میشود انجام ی

میکند.یافتردمراقبتآورد؛دنیابهراخود

رهب معظم مقام تاکید به اشاره با بهداشت وزارت ژنتیک اداره سالمرئیس نسل تولد برای بهداشت وزارت درراقدامات ما گفت: سالم، جمعیت توسعه به ی

استرات و مهم امر و دستور این به عملیاتی و کاربردی علمی، عمیق اعتقاد سالمت داژنظام تمریک تمام اینریم. الزمه که باشد سالم جمعیت توسعه بر باید کز

غربالگ توسعه غربالگرامر میکند. حمایت را تولد در کودکان سالمت که است سالمریها جمعیت توسعه راستای در آن فنی و اجتماعی جوانب تمام که ی

باشد.منویاتاینراستایدرمیتوانداست،

غربالگ گفت: سالم،رسماوات جمعیت توسعه راستای در حقیقتا و فرهنگی و دینی اجتماعی، فنی، استانداردهای بر مبتنی ضوابط، چهارچوب در مناسب ی

رهب معظم مقام که توصیفاتی است. بالنده و بارپویا را جمعیت توسعه و کنیم توجه دقت با شروط این به موظفیم ما و داشتهاند جمعیت توسعه برای ی

سا برآورده شروط غربالگزاین و دارد جدی سهم جمعیت سالمت حفظ و جمعیت توسعه از بخش این در بهداشت وزارت بزریم. بخش وظیفهریها این از گی

شود.اجراوپیادههااستانداردتمامباوضوابطتمامبابایدکهاست

گی تصمیم باید میآید میان در کشور جمعیت و آینده نسل سالمت پای وقتی حال هر بیشتربه احتیاط با دودریها است ممکن که چرا شود گرفته ی

برود.کشورسازانآیندهچشمبهاشتباهتصمیمات

پیام/انتهای

جماراننیوز،سالمتآنالین،تجارتایران،عصرفرارو،تابناک،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۲۳-۹۹/۱۰/۲۷(گذشتکههفتهایدرالبرزرویدادهایواخبارینرمهمت

(رک گذشته هفته ایرنا- - البرز۲۶تا۲۰ج استان در سیاسی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، جمله از مختلف حوزههای در مهمی اخبار و رویدادها ( مهمتردی که داد اندارخ راه آنها یزین
است.بودهنیرویرزوکنفرانسیویدئوپیامبااستاندرآبرسانیحرطهشت
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وضعیت در استان های شهرستان گرفتن قرار البرز، هوای در آالیندگی تیره سیمای کنند، گزارش مردم به پاک هوای قانون اجرای در را خودشان عملکرد مدیران

البرزرد، حرم مدافع و مقدس دفاع شد،زیادگار آسمانی بی برای گلرگزارالبرز شود،باشگاه می آماده قانونمدار انتخاباتی فعالیتری ادامه به قادر البرز یحان

نیست، استان این میشود،در گشوده البرز ترافیکی است،گرههای شده اشباع ماسک تولید در شه۱۸۰۰کشور منابع تومان بزرمیلیارد صرف شمالیری گراه

شد،طرک میکروژئودرج پایش تازح پل برروی کری میزبانیریخی به اساللوم بنک پارااسنوبرد شد،رقابت کشور در هوا آلودگی با مقابله الگوی شد،البرز آغاز ج

کزدی شد،رین آغاز شدند،۱۰ج مند بهره سالم آب نعمت از البرز روستایی کهزار در خودرو با قطار هاربرخورد داشت،خاموشی مصدوم یک و کشته یک ج

ب رویه بی مصرف صورت درردر جمعه نماز دوباره است،تعطیلی نشده گرفته کار به ای رسانه سواد تولیدات انتشار برای کشور یابد،ظرفیت می استمرار ق

البرز های راه در فوت به منجر یافت،۱۴ساوجبالغ،تصادف کاهش و۳۴درصد اضافه دارای البرز آموزان دانش هستند،زدرصد وچاقی امیدن و تدبیر دولت

است،۲۰ افزوده کشور ورزشی فضاهای به مکان نف۶ورزشگاههزار کرهزار بهارری بردا۱۴۰۰ج احوالربهره ناخوش همچنان دوشنبه تا البرز شود،هوای می ی

شد،یزساآزادجرکیزکرمبخشیزکشاوراراضیازهکتار۱۰است،

ب البرز آبی و زرد مناطق تمام در جمعه ورنماز شود می بسپاگزار مردم به را امور البرز: در فقیه ولی تازیمرنماینده مهم خبرجمله عناوین هفتهرین در البرز ی

بود.گذشته

دهندگزارشمردمبهپاکهوایقانوناجرایدرراخودشانعملکردمدیران

محیطرمدی حفاظت کازکل عضو های دستگاه قانونی تکالیف به اشاره با البرز استان اینریست عضو مدیران بایستی گفت: استان، هوا آلودگی کاهش گروه

دهند.گزارشمردمبهرایرانزوهیاتمصوباتوپاکهوایقانوناجرایدرعملکردشانگروهرکا

اختصای گوی و گفت در حکیمی کافردین عضو اجرایی های دستگاه عملکرد افزود: ایرنا خبرنگار بایدربا پاک هوای قانون اجرای در هوا آلودگی کاهش گروه

گیرد.قرارقضاوتویابیزارموردیزالبرشهروندانتوسط

گ مطالبه ضرورت بر تاکید با حدودروی پاک، هوای قانون اساس بر داشت: اظهار ها، رسانه توسط پاک هوای قانون اجرای در۱۴ی اجرایی های دستگاه

دارند.قانونیتکلیفومسوولهواآلودگیکاهشبرنامه

البرزوارونههوایدرآالیندگیتیرهسیمای

به را آن ها آالینده که جوی ای پدیده است، همراه البرز پرجمعیت استان جمله از کشور مختلف مناطق برای متفاوتی روزهای با دما و هوا وارونگی و سکون

دهند.مینمایشتیرهیاسیاهرنگ

بز شهرهای هوای تا داده هم دست به دست مختلفی عوامل کرامروزه کالنشهر جمله از کشور شدهرگ هوا مضاعف آلودگی دچار البرز استان مناطق سایر و ج

بیافتد.مخاطرهبهشهروندانسالمتیو

مر۲حدود مناطق در گردوخاک شدن پا به سبب که بود عواملی از یکی خشکسالی مزدهه و البرززکری استان و کشور رحمتشدی های بارش لطف به که

سال از آمیخته۹۷الهی خطرناکی شیمیایی مواد با و دارد ای فزاینده روند همچنان میان این در آنچه اما هستند؛ اقلیمی پدیده این شاهد کمتر مردم تاکنون

ه که بوده خودروها اگزوز دود و صنعتی های آالینده بزراست، شهرهای آسمان خود سهم به اسفندماهگریک از که ای پدیده ، آورد می در تیره رنگ به سالرا

است.پزشکیوآزمایشگاهیهایبررسینیازمندتنفسیمخربعامل۲اینهایسرفهتشخیصوشدههمدستکرونامنحوسویروسباگذشته

دارندقرارزردوضعیتدراستانهایالبرز:شهرستاناستاندار

دارد.قرارکروناییزردوضعیتدرطالقانجزبهاستانهایشهرستانتمامگفت:البرزاستاندار

شهبازع حاشیهیزیزاله بهدر شنبه روز که کرونا با مقابله ملی ستاد برجلسه کنفرانس ویدئو صورت به جمهور رییس دیگریاست رنگ اینکه بیان با شد یرگزار

ارد، د قرار آبی وضعیت در طالقان شهرستان افزود: شده اضافه کرونا شیوع میزان های رنگ مجموعه تمامیبه شوند، می شناخته آبی بعنوان که مناطقی در
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است.آزادبهداشتیهایدستورالعملرعایتباهافعالیت

کهوی کرونا ملی ستاد سخنگوی گزارش طبق گفت: نباشیم، کرونا شیوع پیک شاهد تا رعایت را بهداشتی های دستورالعمل همچنان مردم اینکه به اشاره با

است.کردهبرطرفراهانگرانیوداشتهکرونایربیمایترمدیدرخوبیبسیاررونداستاناینگرفت،صورتالبرزازتقدیرضمن

شدآسمانییزالبرحرممدافعومقدسدفاعیادگار

عوارض از ناشی رنج و درد تحمل ها سال از پس البرز استان (ع) بیت اهل حرم مدافعان و مقدس دفاع شیمیایی جانبازان از آزاد» دهقان «غالمحسن سردار

پیوست.شهیدشهمرزمانبهشیمیایی

اسالم دلیر رزمنده این البرز، استان (ع) مجتبی حسن امام سپاه عمومی روابط گزارش جانبابه و شیمیایی عوارض وجود مقدسزبا دفاع ازی دفاع برای

سو عازم (ع) بیت اهل نیزرحرم آنجا در که شد روزیه چند از پس که شئ داده انتقال کشور به تحمیلی جنگ دوران شیمیایی عوارض یافتن شدت دلیل به

نوشید.شهادتشربتگذشتهروزشدیدجسمیمشکالت

شودمیآمادهقانونمدارانتخاباتییرگزارببرایالبرزاستاندار:

مشا رویکرد با امن و طرف بی قانونمدار، انتخاباتی کشور کل همانند استان این گفت: البرز حداکثراستاندار برکت مردم جهتری قطع طور به و کرد خواهد گزار

ندارد.جایگاهیراستاایندریرگی

شهبازع مشازیزاله میزان رفتن باال آن دنبال به و مردم رضایتمندی کسب در امور این تمام اینکه بیان با استان انتخابات ستاد نشست در تاثیرری مردم کت

کنیم.میدنبالراهابرنامهیربیشتجدیتبارو،پیشانتخاباتدرکترمشاوشورافزایشبرایرواینازافزود:دارد

که است این نیز فرمانداران از ما انتظار کرد: اضافه بستوی ایجاد به نسبت خود های حوزه مشاردر و فعالیت برای طرف بی و امن هایری گروه تمام کت

کنند.فراهمقانونیهایتشکلواحزابوسیاسی

نیستاستانایندرفعالیتادامهبهقادرالبرزیحانرگلباشگاه

گل ورزشی فرهنگی باشگاه عامل اینرمدیر در فعالیت ادامه به قادر دیگر باشگاه این گفت: دارد قرار باشگاه این راه سر بر مشکالتی اینکه بیان با البرز یحان

نیست.استان

گفت در دوشنبه روز رضایی باشگاهورضا افزود: ایرنا با رارگلگو خود تقاضای و نیست البرز در فعالیت به قادر دیگر مشکالت، از برخی وجود دلیل به یحان

است.دادهاستاناینجوانانوورزشکلمدیربهرااستاناینازامتیازانتقالبرمبنی

رونوشت که نامه این در کرد: اضافه ووی جوانان،زبه و ورزش ورزشریر کل مدیر جانعلی مجتبی از شده ارسال نیز البرز استاندار و فوتبال فدراسیون یاست

نماید.موافقتباشگاهاینامتیازانتقالدرخواستبامشکالتازبرخیوجودبهتوجهباکهشدهخواستهاستانجوانانو

میشودگشودهالبرزترافیکیگرههایراه:یرزومعاون

و شهرسازمعاون و راه سازیر راه عظیم های پروژه ساخت به اشاره با دیگزی بخش افتتاح با امسال اواخر از که کرد اعالم البرز استان در گرهری ، ها پروژه از ی

شود.میگشودهیجرتدبهجرککالنشهرجملهازاستاناینترافیکیهای

راه آزاد از بازدید حاشیه در دوشنبه روز خادمی شهخیراهلل شمال در سلیمانی قاسم حاج شهید عرکرسردار که شهبازج شهزیزاله مدیران و البرز استاندار یری

رود.میترافیکباریرزآیندهماه۲ازکمترکهاستچرمشهر–آبیکراهآزادکشوریزسااصلیراههایپروژهازیکی:داشتبیانداشتند،حضورجرک

تا هشت اختصاصی اعتبار به اشاره با و۱۰وی کند می طی را خود نهایی مراحل پروژه این داد: ادامه چرمشهر – آبیک راه آزاد تومانی افتتاحهزارمیلیارد با

شد.خواهدیزساروانالبرزاستانترافیکازایعمدهبخشآن

استشدهاشباعماسکتولیددرکشورالبرز:اصنافبسیجرییس
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متناسب باید که است این انتظار داشت: بیان شده، اشباع کشور تولیدی ماسک از داخلی بازارهای اینکه به اشاره با البرز استان اصناف بسیج سازمان رییس

شود.تولیدماسکبازارکششبا

ت علی پاسدار نیازکاشوندرسرهنگ کشور ، برهه یک در گفت: ایرنا خبرنگار طوزبه به داشت ماسک به وارداتریادی به اقدام سودجویان از بعضی حتی یکه

دادند.میقرارمردماختیاردرباالییقیمتباراآنوکردهغیراستانداردوکیفیتبیهایماسک

اکنون افزود: نداوی ماسک تولید تجهیزات و دستگاه کار، نیروی ماسک، پارچه ماسک، مشکل دیگر کشور در تنها نه که ایم رسیده جایی برایربه باید بلکه یم

کرد.جوییچارهاضافیتولیدیهایماسک

شدجرکشمالیگراهربزصرفیرشهمنابعتومانمیلیارد۱۸۰۰

ک هزارورشهردار یک تاکنون که کرد اعالم شه۸۰۰ج منابع از بزرمیلیاردتومان پروژه احداث صرف کری کالنشهر شمال در سلیمانی قاسم حاج شهید سردار جرگراه

.استشده

زاده کمالی خادمیعلی خیراهلل بازدید ودرحاشیه وشهرسازمعاون راه شهبازعی،زیر بززیزاله از استاندارالبرز کری شمالی عمرانیرگراه پروژه این گفت: ج

شود.تکمیلتااستاعتبارمیلیاردتومان۴۰۰هزارویکنیازمند

مشا میزان داد: ادامه شهرمدیکتروی پروژهریت این در دولت۸۷.۵ی و باشد۱۲.۵درصد می امیدوادرصد مشارکه این بتوانیم پروژهریم سایر مانند را کت

برسانیم.درصد۵۰ودرصد۳۰ها

شدآغازجرکیخیرتاپلبرروییزمیکروژئودپایشحرط

گردشگرمدی فرهنگی، میراث طرکل استان این در بار نخستین برای که کرد اعالم البرز استان دستی صنایع و تاری پل پایش کرح میکروژئودریخی روش به یزج

است.شدهآغاز

تارف پل اساس براین گفت: ایرنا خبرنگار به محمدی کریدون دختر یا خاتون تاریخی اثر نخستین طرج این که است ساریخی پیاده آن روی پایشی میزح ی

شود.

میکروژئودوی داشت: شاملزاظهار استی اقداماتی حمجموعه بررسی و رفتارسنجی برای دقیق بسیار ابزار وسیله به سازهرکه یک احتمالی براثرکات

شود.میانجامزمینرانشوکترحجابهجایی،

شدکشوردرهواآلودگیبامقابلهالگویالبرز

است.شدهانتخابکشوردرهواآلودگیبامقابلهبرایالگویعنوانبهالزمتدابیراتخاذبااستاناینکهکرداعالمالبرزاستاندار

شهبازع نشستیزیزاله قدردانیگروهرکادر به اشاره با استان هوای آلودگی با ومقابله اجرایزمعاون برای البرز استان خوب بسیار اقدامات از کشور یر

است.تقدیرقابلاستاندرموضوعاینبامرتبطمسووالنمجموعهاقداماتافزود:پاک،هوایقانونمفاد

کرد: اضافه دماوی وارونگی پدیده واسطه به که استان در هوا آلودگی کاهش فعالیتبرای شده، شدایجاد متوقف آالینده نیزواحدهای خوبی نتایج که

است.داشته

شدآغازجرکینزدیمیزبانیبهاساللومبنکپارااسنوبردرقابت

ما یا اساللوم بنک اسنوبرد پارا المللی بین های دیررقابت المللی بین پیست میزبانی به شنبه سه امروز از معلوالن و جانبازان ویژه کوچک کزپیچ واقعرین ج

شد.آغازالبرزجنوبیارتفاعاتدر

دی اسکی پیست المللی بین مجموعه داخلی البرززمدیر استان مدتین به ها رقابت از دوره این گفت: ایرنا با گو و گفت حضور۲در با و ازورزشکار۱۵روز

دارد.ادامهگساالنربزسنیردهدروتهرانوالبرزجملهازکشورهایاستان
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ش ها رقابت از دوره این در خارجی کشورهای کرونایی شرایط دلیل به اینکه بیان با کلهر نکردند،رصادق بنککت پارااسنوبرد رقابت امتیاز داشت: اظهار

شود.میمحسوبالمپیکهایرقابتبرایاساللوم

شدندمندبهرهسالمآبنعمتازالبرزروستاییهزار۱۰

ویدئ پیام با شنبه سه روز کشور دیگر استان چهار با ووهمزمان اردکانیان رضا دکتر طزکنفرانسی هشت ، نیرو کهریر یافت گشایش البرز در آبرسانی هزار۱۰ح

شدند.مندبهرهبهداشتیوسالمآبنعمتازروستایینفر

طیزشهبایزالهزع این گشایش درآیین البرز فراستاندار روستای در که ها برح فردیس شهرستان آباد طرخ این اجرای برای : گفت شد، هارگزار میلیارد۷۴ح

است.شدهینهزهیالر

شد.انجاماستانروستاییآبرسانیشبکهازبخشییرپایداهدفبا»ایران-ب-«الفهفتههرپویشراستایدرهاحرطاینداشت:بیانوی

داشتمصدومیکوکشتهیکجرکدرخودروباقطاربرخورد

م فورکزمدیررییس پژوریت خودرو قطاربا برخورد که کرد اعالم البرز استان پزشکی های ک۲۰۶یت آباد شیخ گذاشت.ردر برجای مصدوم یک و کشته یک ، ج

گفت در بابایی مهرداد ساعتودکتر حادثه این داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با محدوده۲۰:۲۱گو در کرامشب آهن راه ابتدایریل استاندارد، میدان در واقع ج

شد.اعزاممحلبهآمبوالنسدستگاهیکبالفاصلهکهدادخرآبادشیخ

از گفت: نداشت، سرنشینی هیچ مذکور قطار اینکه بیان با نفر۲وی یک خودرو، دیگرسرنشین سرنشین و باخت جان دم در مردمرد یک بود۳۷که بهساله

شد.مصدومشدت

یابدمیاستمرارقربرویهبیمصرفصورتدرهاخاموشی

ش عامل تورمدیر بزکت بریع قطعی به اشاره با البرز استان دررق نکردن جویی صرفه صورت در ها خاموشی گفت: البرز جمله از کشور مختلف مناطق در ق

یابد.میاستمرارکشورمناطقسایرواستاندرقربوگازمصرف

گفت در بیات نیروبهنام روزها این ، سوخت کمبود به توجه با داشت: اظهار ایرنا با اختصاصی مستمروگوی فعالیت برای گاز سوخت مشکل با کشور های گاه

دارد.پیدرراکشورمختلفمناطقدرقربخاموشیکهاندشدهمواجهقربتولیدو

نیر اسمی ظرفیت اکنون داد: ادامه کشورووی های ب۸۰گاه مگاوات کهقرهزار حالی در ب۶۵بوده مگاوات کمبودرهزار علت به روزها این اما شود می تولید ق

است.رسیدهمگاواتهزار۴۵ازکمتربهآنهاقربتولیدظرفیتسوخت

استنشدهگرفتهکاربهایرسانهسوادتولیداتانتشاربرایکشورظرفیت

م درکزررییس هنر و فرهنگ مجاتوسعه ایزفضای رسانه سواد محتواهای تولید عرصه در خوبی های فعالیت گفت: اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت ی

گرفته کار به ای رسانه سواد تولیدات انتشار و عرضه برای کشور ظرفیت تمام که رسد می نظر به اما شده انجام جوانان ویژه به و خصوصی بخش توسط

است.نشده

بهمنی نگادرمحمدرضا تجربه رویداد بردومین حال در چهارباغ ورزشی دهکده جلسات سالن در که کشور ای رسانه سواد فعاالن استرگزاری اینکهی بیان با

این رسانهدر استانی و ملی های شبکه ظرفیت و نقش خصوص به جمهوزمینه سیمای و صدا و افزود:رملی است کننده تعیین اسالمی مدیی شبکه یتیراگر

قد را پخش و تولید انحصار حلقه سیما، و تولیدرصدا شاهد کند، باز کشور جوانان ویژه به و خصوصی بخش ای رسانه غنی ظرفیت برای را فضا و کرده کم ی

بود.خواهیمروپیشانتخاباتدورهدریزمجاتعامالتوایرسانهسوادزمینهدرموثرمحصوالتوآثارپخشو

ساوجبالغدرجمعهنمازدوبارهتعطیلی

شد.لغودوبارهشهرستانایندرجمعهنمازیرگزاربکرونا،ویروسانتقالازیرپیشگیبرایکهکرداعالمساوجبالغیرفرمانداانتظامیسیاسیمعاون
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شد.گزارربساوجبالغیرنفهزار۲۵۰شهرستانجمعهنمازمصالیدربهداشتیهایپروتکلرعایتباجمعهنمازماه۱۰حدودازپسگذشتهجمعه

پدافند ستاد نشست حاشیه در محمدی احتمالزرضا به توجه با گفت: ساوجبالغ شهرستان کوویدیستی به ابتال دوباره گسترش و کرونا ویروس ،۱۹انتقال

نشود.گزارربشهرستانایندرجمعهنمازآیینیرگزارب،کروناویروسلرکنتزمانتاگرفتتصمیمشهرستاناینیستیزپدافندستاد

یافتکاهشدرصد۱۴البرزهایراهدرفوتبهمنجرتصادف

داد.خبراستاناینهایجادهدریرجاسالطیفوتبهمنجرتصادفاتدرصدی۱۴کاهشازالبرزراهپلیسرییس

گودر رضا دزسرهنگ اعالمری براساس که داشت اظهار ایرنا خبرنگار با گو و قانونیگفت مدتپزشکی این البرز۱۴۱در های راه در رانندگی تصادف اثر بر نفر

.استیافتهکاهشدرصدهشتگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتنیزرقماینکهانددادهازدستراخودجان

نیز مدت دراین همچنین کرد: اضافه ج۱۰۶وی به منجر تصادف البرزرفقره استان در قبلرح سال مشابه مدت به نسبت که داده نشان۱۸خ کاهش درصد

دهد.می

هستندوچاقینزواضافهدارایالبرزآموزاندانشدرصد۳۴

هستند.چاقیونزواضافهداراینامناسبتغذیهوکیرتحکمعلتبهاستاناینآموزاندانشدرصد۳۴.۱۲کرد:البرزاعالمپرورشوآموزشکلرمدی

د قاسمی کنترساالر پروژه اجرای اطالعات ثبت و استخراج از تحلیلی گزارش اظهارداشت: ایرنا با اختصاصی گوی و ورگفت آموزانزل دانش در چاقی و ن

دارد.استاناینآموزاندانشچاقیونزواضافهباالیدرصدازالبرزحاکی

ط اینکه به اشاره با وروی اضافه از آینده نسل دادن نجات هدف با کوچ ملی ماهزح آبان از این۹۹ن در کرد: خاطرنشان است، شده اجرایی استان مدارس در

گرفتند.رقرایرغربالگموردوثبتسناددرسامانهالبرزآموزاندانشنفراز۸۴۹وهزار۴۲۶مشخصاتحرط

استافزودهکشورورزشیفضاهایبهمکانهزار۲۰امیدوتدبیردولت

امید و تدبیر دولت همت با که کرد اعالم جوانان و ورزش وزارت استانهای امور هماهنگی و حقوقی مجلس، امور سال۲۰معاون از ورزشی فضای ۹۲هزار

است.شدهافزودهکشورورزشیاماکنبهتاکنون

زاده تقی پروژهجمشید ساخت روند از بازدید حاشیه نف۶در کرهزار انقالب گفتری در سالگووج در کشور ورزشی اماکن تعداد افزود: خبرنگاران ۹۲با

است.رسیدهواحدهزار۶۱بهاکنونکهبودورزشیمکانهزار۴۱حدود

است.بودهورزشیهایپروژهرساندنثمربهدردولتجدیعزمبیانگرامراین:داشتبیانوی

شودمییربردابهره۱۴۰۰بهارجرکیرنفهزار۶ورزشگاه

شد.خواهدگشودهاستاناینمردموورزشکارانرویبهآیندهسالبهارجرکانقالبیرنفهزار۶ورزشگاهدرهایگفت:البرزاستاندار

شهبازع ویزیزاله حقوقی معاون بازدید حاشیه ورزشگاهزدر پروژه از جوانان و ورزش نف۶یر کرهزار انقالب گفتری در اینگووج اینکه بیان با خبرنگاران با

شد.متوقفپروژهعللیبهبناامابودانجامحالدرمشکلیگونههیچبدون۹۸سالاولنیمهدرپروژهایناجرایافزود:است،مردمیمطالبهپروژه

پروژه اجرای برای جدید پیمانکار تعیین به اشاره با نف۶وی کرهزار سری چه هر پیشبرد برای مساعدت دنبال به ملی و استانی مجموعه کرد: عنوان تررج یع

نمایند.اقدامپروژهاینتکمیلبهنسبتمقررزماندرکهاستاینجدیدپیمانکارازماانتظارراستاهمیندرهستندپروژهاین

استاحوالناخوشهمچناندوشنبهتاالبرزهوای

است.ماندگاراستانایندرآیندههفتهدوشنبهتاهواآلودگیودماییوارونگیپدیدهکهکرداعالمالبرزاستانهواشناسیکلرمدی

احمدی بهاروند گفتآرش ناپایداودر و ضعیف سامانه یک ورود شاهد امشب از اظهارداشت: ایرنا خبرنگار با کهیرگو بود خواهیم استان در شب جمعه تا

دارد.وجودالبرزارتفاعاتدربارشاحتمال

گذشتکههفتهایدرلبرزارویدادهایواخبارینمهمترایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۱۰/۲۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۵
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



مقدا سامانه این هرچند داد: ادامه پایداروی با فرداشب از اما کاهد می استان هوای آلودگی از دوشنبهری روز تا و شد خواهد غالب آالیندگی حالت ، جوی ی

گیرد.میقرارقرمزونارنجیوضعیتدرهواآیندههفته

شدیزساآزادجرکیزکرمبخشیزکشاوراراضیازهکتار۱۰

شد.یزآزادساشهرستاناینیزکشاوراراضیازهکتار۱۰تولید،بسترازحفاظتراستایدرکرد:اعالمجرکشهرستانیزکشاورجهادمدیر

صارمی تخاسماعیل با امروز اراضی این گفت: خبرنگاران کارب۳۱یبربه تغییر دررمورد قانونی غیر منطقهی ماهدشت، جم نیزخیابان و مهرشهر سه

شد.یزساآزادشهرستاناینانتظامیعواملواستاناراضیازحفاظتیگانفرماندههمراهیدادستان،نمایندهحضورباجرکمحمدشهر

مردم داشت: اظهار حوی از حفاظت نیافتند. سودجویان دام به که باشند کشاوررهوشیار اراضی مهمتیزیم وعدمربعنوان غذا تولید راستای در گام ین

دارد.قراریزکشاورجهادکاردستوردرجدیتباوارداتبهوابستگی

شودمیگزارربالبرزآبیوزردمناطقتمامدرجمعهنماز

سیاستگذا شورای نمایندگی دفتر سیاستگذاررییس شورای بین توافق پیرو گفت: البرز استان جمعه ائمه وزارتری و کشور وزارت با کشور جمعه ائمه ی

شود.اقامهالبرزجملهازکشورکلآبیوزردمناطقتمامدرنمازجمعهشدقراربهداشت

ب به اشاره با ایرنا خبرنگار با گو و گفت در روش راست مهدی والمسلمین االسالم رعایترگزارحجت با تاکنون پیش هفته سه از مناطق این در جمعه نماز ی

شود.میگزارربگزارزنمابانوانحضوربدونومحدودیبسیارتعدادبامناطقایندرجمعهنمازافزود:بهداشتی؛هایپروتکل

یمربسپامردمبهراامورالبرز:درفقیهولینماینده

ک جمعه امام و البرز استان در فقیه ولی ،رنماینده آن اهداف تحقق برای جوانان و مردمی های ظرفیت از استفاده و انقالب دوم گام اهمیت به اشاره با ج

بیاید.دستبهمطلوبنتیجهتایمربسپامردمبهرااموربایدگفت:

ک جمعه نماز هفته این های خطبه در همدانی حسینی مهدی سیدمحمد اهلل برآیت بهداشتی های پروتکل رعایت با که ،رج شد بخواهیمگزار اگر اینکه بیان با

کنیم.مردمیراکاربایدشوداسالمیدولتتحققونظامگزارانرکاتغییرخروجی،وفعالیتنتیجهوبرسیممقصدبهدوم»«گامبیانیهدر

داد: ادامه ببوی بهره جوانان بهخصوص و مردم بینظیر ظرفیت از نتیجهرباید به رسیدن برای و هاییم حلقه قشرمطلوب این توسط شودمیانی تشکیل

آنکه ؛رکاضمن کرد فعال محور مسائله بزتاگروههای محققرجبهه اسالمی دولت نشود تشکیل مردمی ساگ گفتمان به احتیاج کار این و شد وزنخواهد ی

دارد.راموضوعمختلفابعادتبیین

مهاج دلیل به که سالرپذیرالبرز است، گرفته لقب کوچک» «ایران مختلف اقوام وجود و و۱۳۸۹ی هزار پنج مساحت سه۸۰۰با حدود جمعیتی و کیلومتر

شد.شناختهکشوراستانیکمینوسیعنوانبهنفرمیلیون

مهاج استان داشتنراین با ک۶پذیر اشتهارد، نظرآباد، ساوجبالغ، طالقان، روزانهرشهرستان و گرفته قرار ایران پایتخت کنار در فردیس و آن۳۰۰ج از نفر هزار

هستند.ترددحالدرتهرانبه

کوچکت مساحت نظر از البرز چند تارهر و طبیعی های جاذبه اما شود می محسوب کشور استان کرین جاده خصوص به آن دروازهریخی به که چالوس – ج

کشاند.میخودسویبهراخارجیوداخلیگردشگرهامیلیونساالنهاست،مشهورایرانشمالبهشت

است.آنهایراهبهمربوطکشورایجادهترافیکدرصد۱۸وداردفرعیواصلیراهگراه،ربزراه،آزادکیلومتر۴۵۰وهزاریکاستاناین

و هزار سه از بیش و۵۰۰فعالیت صنعتی و تولیدی کرده۱۵۰واحد تبدیل کشور در تولید و صنعت های قطب از یکی به را استان این البرز، در (الگو) برند

است.
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)۱۱:۰۹-۹۹/۱۰/۲۷(استشدهحذفی"راجبایر"غربالگحرطمجلس:درمانوبهداشتکمیسیونرئیس

گرفت.خواهدانجامکاراینبداندصالحپزشکاگرواستشدهحذفی"راجبایر"غربالگک،رمشتکمیسیونمصوبهدرگفت:یریارشه

شه گفتریارحسینعلی در مجلس درمان و بهداشت کمیسیون رئیس جوانوی، خبرنگاران باشگاه پزشکی علمی گروه درمان و بهداشت حوزه خبرنگار با گو

غربالگ خصوص در تلفیق کمیسیون مصوبه اشاره با باردار، دوران مشتری کمیسیون جلسه در کرد: اظهار اصلری اساس بر مجلس در85ک اساسی قانون

اجبا حذف موضوع جمعیت و خانواده تعالی غربالگرخصوص بارداری دوران مطری خواهدری ارسال نگهبان شورای به تصویب صورت در که است شده ح

شد.

نمیشود.بردهمجلسصحنبهخانوادهوجمعیتتعالیخصوصدربحثهااینگونهاساسیقانوناساسبرافزود:او

مشت کمیسیون اینکه به اشاره با مجلس بهداشت کمیسیون دارایررئیس مجلس هستند،24ک بهداشت کمیسیون اعضای را آن از نفر چهار که است عضو

مشت کمیسیون مصوبه در داد: "غربالگرادامه اجبارک، کلمهری مصوبه این در گرفت. خواهد انجام کار این بداند صالح پزشک اگر و است شده حذف ی"

است.شدهحذفیرباردادورانیرغربالگکهکردهاندعنواناشتباهبهوکردهایجادروانیجویکبرخیکهشدهحذفی"ر"اجبا

غربالگریارشه که معتقدم کرد: بیان هری دلیل به دغدغهایزینههایزی هیچ بدون تمایل صورت در بتوانند والدین تا بگیرد قرار بیمه پوشش تحت باید آن یاد

بربیایند.آنینههایزهعهدهاز

کشوردرقانونیغیرجنینسقطهزار600

سازمان گزارش اساس بر کرد: تاکید قانونیاو غربالگ10ساالنهپزشکی اثر بر جنین سقط آماررهزار انتشار و میشود انجام جنین600تا300یها سقط هزار

ندارد.یرغربالگموضوعبهربطیهیچکشوردرقانونیغیر

شد.خواهداتخاذنهادایندرنهایینظرومیشودارسالنگهبانشورایبهمستقیماجمعیتوخانوادهتعالیمسائلگفت:یریارشه

پیام/انتهای

نمایندهیبون،رتپارسینه،نیوز،افکارنیوز،تیردادیرخبپایگاهملت/خانهیرگزارخبدیگر:منابع
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)۰۶:۳۶-۹۹/۱۰/۲۸(استپرحجممشهدبهخروجیوورودیمحورهایدرترافیک

شوشت شهید آزادراه در ترافیک گفت: و داد خبر شاندیز و طرقبه شهرستانهای به مشهد و چناران به مشهد محور در پرحجم ترافیک از رضوی خراسان راه پلیس سنگینررییس نیز ی
است.

گفت در مست میش حسین شوشتوسرهنگ شهید آزادراه و چناران به مشهد محورهای در ترافیک کرد: اظهار مشهد در فارس خبرنگار با ورگو رفت باند ی

است.شدهگزارشپرحجمشاندیزوطرقبهشهرستانهایهمچنینوگشترب

طی در گفت: رضوی خراسان راه پلیس تصادف24رییس فقره شش گذشته فقرهرساعت سه و مصدوم سه با جرحی تصادف فقره سه به منجر که داده خ

است.شدهخسارتیتصادف

است.روانوعادیاستاندیگرمحورهایدرترافیکیوضعیتافزود:وی

ضرو غیر سفرهای از پرهیز اول وهله در شهروندان به ما توصیه کرد: خاطرنشان بهرمیشمست نسبت حتما هستند سفر به مجبور که صورتی در و است ی

باشند.داشتهکافیتوجهخودروسرنشینانکلیهبرایایمنیکمربندبستنوجلویینقلیهوسایلباطولیفاصلهرعایتمجاز،سرعترعایت

آمارهای براساس است؛ قانونیگفتنی درپزشکی جا8کشور، سال نخست رانندگیرماهه تصادفات و10ی و775هزار و195کشته بر790هزار مصدوم نفر

است.داشتهکاهشدرصد24بهنزدیکنیزمصدومانتعدادودرصد14فوتشدگانتعداد98سالمشابهمدتبهنسبتکهاستگذاشتهجای

70068پیام/انتهای

یرفومشهداقتصادی،نودآنالین،-اقتصاددنیاییرخبپایگاهدیگر:منابع

/۹۹/۱۰(یراجبایرغربالگدرجنینقتلوآزمایشهاخطایخانواده؛وزناناجتماعیـفرهنگیشورایرئیسخزعلیدکتربامصاحبه
۲۸-۱۱:۱۰(

غربالگرغربالگ میزان چه که کرده اعتراف بهداشت وزارت و همه نه شود تجویز خاصی گروه برای باید صرفا سالمری فرزند زدهاند باز سر جنین سقط از که مادرانی و هست خطا دچار ی
هستند.شدیداسترسدرموضوعیسکروحقایقازپزشکانوآوردهانددنیابه

غربالگ به نسبت پیشتر آنالین، اجبارگیتی وری نمیچربد مافیا بر علم زور همچنان اما شده اعنراض جنین سالمتی برای جدی مخاطرات و آن مافیای و ی

غربالگ وحشتناک پرده پشت به کسی اما شد ساز جنجال توییت یک اینکه تا شده اذعان عجز و ناتوانی این به هم بهداشتی نظام داخل اجباراز گاهآیری

خا به ژنتیکی اطالعات اینکه ضرورنیست غیر اجبار این از عدهای و میشود فرستاده کشور از گفتگورج دلیل همین به میکنند هنگفت سود همه برای ی

شود...روسنماجراحقایقووقایعازکمیتاخزعلییرکبخانمباداشتیم
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است؟شدهحذفجنینیرغربالگآیابود؟چهتوئیتآندرکارعالیرسسخنمحورشد.منتشرشماازتوئیتیاخیر،روزهایدر¤

ت من، توئیت متن صرفأخیر؛ که دارد غربالگکید به الزام یا اجبار بود.رًا نخواهند مجبور دیگر مادر، و پزشک یعنی است شده برداشته پزشک و مادر توسط ی

تشخیص علمی متقن یافتههای براساس آنچه میبایست بلکه و است مجاز دهد، تشخیص را بررسی نوع هر ضرورت علمی، مستندات طبق پزشک اگر البته

کند.اعمالخودتخصصباوتجویزبیماربرایدلسوزانهداده،

بود؟مجبورباردارزنانیرغربالگبهحالبهتاپزشکآیا¤

سازمان که سندی طبق قانونیبله سالپزشکی از است، نموده صرف96ارائه متخصصینو حرفهای اخالق «راهنمای عنوان با کتابی در العملی دستور اساس بر ًا

ت و بود مجبور مامایی»، و پزشکأزنان به را بیمار بایستی میدانند، مادر به آسیب موجب و نادرست شرایطی در را سقط انجام که پزشکانی که دارد کید

خدمتردیگ این که پزشکرغربالگ(ی تخصص و فهم و رسالت با مغایر ارجاع، به اجبار این که حالی در دهند ارجاع میدهد ارائه را جنین) سقط به منجر ی

غربالگ آزمونهای داشتن کاذب منفی و مثبت وجود با دیگر، سوی از وراست. نیست منتفی مادرزادی، نقص دارای جنین آمدن دنیا به احتمال جنین، ی

میشود.منعکساجبارنوعیقالبدرترس،ایندارد.ترسبسیارموضوعاینازپزشک،

است؟شدهمجازاتومحاکمههمپزشکانازکسیحالبهتاآیا¤

میان در خانواده و زنان اجتماعی ـ فرهنگی شورای با وفور، به و بارها و بارها را مسئله این از ناراحتی پزشکان، هم و مادران هم دلیل، همین به و بله

ج من از که میکند درخواست پزشک اذیتکننده، و مکرر ترددهای و دادگاه به آنان از برخی فرستادن با پزشکان در ترس ایجاد دلیل به یمهرگذاشتهاند.

بگی میداد،رمیلیاردی تشخیص اگر آیا و است؟! شده مادرزادی نقص ایجاد باعث او آیا است؟! شده مرتکب جرمی پزشک، این آیا کنید. رهایم و ید

اصو آیا کند؟! درمان را جنین برخالفمیتوانست و داده انتقال باردار مادران به را خود ترس پزشک، میشود موجب که است همین بود؟! درمان قابل اًل

دهد.سوقزنندهآسیبآزمایشاتانواعسویبهرامادرخود،تخصصیوعلمیتشخیص

بوده؟مادرانوپزشکانبرتحمیلواجبارخاطربهشمانگرانییعنی¤

دقیق عبله پزشکان بر تحمیل و ظلم رفع عمزًا که احترامریز و آزادی حفظ برای مسئولین، همه باید ماست. وظیفه گذراندهاند، خدمت و علمی تالش در را ی

غی نظر با کسی نباید کنند. تالش سیستمی اجبار از دور به علمی متقن منابع براساس آنان علمی تشخیص علمیربه رسانی روز به از مانع خود، کارشناسی

شود.درمانوبهداشتپروتکلهای

نمیگیرند.قرارروانیفشارتحتجنینیرغربالگبهنسبتی،رکشوهیچدرنیزمادراندیگر،سویاز

دارد؟اهمیتیچهکشور،موضوعاتهمهمیاندراًلاصشد؟پرداختهیرغربالگدراجبارموضوعبهکهشدچه¤

سال غربالگ95از به اجبار نوعی از حاکی که رسید ما دست به مردمی شکایات از توجهی قابل حجم مراجعاترمکرر، است. بوده بهداشت شبکه سراسر در ی

غربالگ روال به ورود به تمایل عدم صورت در آنان ترساندن و باردار مادران به همیشهرمکرر ما خب شویم. حساس موضوع به نسبت شد موجب جنین، ی

دلسو فشازاز چنین چرا که پرسیدیم خود از خاطر همین به و هستیم و بوده مطمئن درمان کادر همری جنین درمان که جنین سقط روال برای مادران به ی

به اقدام از اخالقی، و انسانی ارزشهای اساس بر جنین جان العاده فوق اهمیت دلیل به که باردار مادران از برخی میان، این در است. شده محقق نیست،

غربالگ فرآیند از ناشی جنین سالرسقط در طور همین شدند. مواجه سالمی بچههای تولد با بودند، زده سرباز جنین مفصل98ی شکایات مردم هم، امسال و

ساختا اجبارهای حذف درخواست و قضائیه قوه از خود شکایات نتایج پیگیر شدت به که کردهاند تقدیم متعددی پیگیرو و اینری هستند. تهدیدآمیز یهای

باردا تداوم برای را درمان پرسنل و پزشک حمایت نکنم، اطاعت اگر میگوید: مادر که است حدی در مجبورمرتوصیهها نوعی به و میدهم دست از زایمان و ی

نباشم.محاکمدرپاسخگوآیندهدرتابخواهمراآزمایشاتاینمجبورممیگویدپزشکوکنمیرهمکا

نمودند.ارائهقضائیهقوهبهراپیشنهاداتیواعتراضیرغربالگموجودوضعبهنسبتنامهایطیمتعهد،پزشکانازنفر175نیز95سالدرطرفیاز
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غربالگ در غیرعلمی و غیرمتقن و غیراستاندارد تجویزهای به توئیت، متن در تر¤ و کردهاید اشاره جنین است.أی شده جنینهایی قتل باعث که شده کید

است؟اشکالدارایوغیراستانداردشمانظرازموجود،عمومییرغربالگروشدلیلچهبهدهیدتوضیحاستممکن

گذا سیاست زمینه در که پزشکی مسلم اساتید از یکی نظر به غربالگرابتدا مسئولین اقرار متن به سپس و میکنم اشاره دارند، تبحر و تخصص نیز سالمت یری

میپردازم.بهداشتوزارتسنددرزمینه،ایندر

اکب پروفسور ورجناب عالی مشاور عنوان به خط»، «دست برنامه در که ایشانزی کردند. اشاره موجود روند بودن غیرعلمی به شدند، حاضر بهداشت محترم یر

که داشتهاند ابراز ایشان است. بوده «غیرعلمی» دولت، ابالغ و کلی سیاستهای ابالغ از بعد حتی بهداشت، وزارت دستورالعملهای از بعضی که معتقدند

و عالی مشاور عنوان به من است سال وزدو سقط از: عبارتند که مانده زمین روی من، دستورالعمل دو کنم. تمام را اینها همه نتوانستهام هنوز بهداشت، یر

است.نرسیدهزورمانهنوزکهاستنهفتهمالیواقتصادیمسائلی،رغربالگمسئلهپشتی.رغربالگ

بازنگ متن کشوردر دستورالعمل بودنری غیراستاندارد به شده، تهیه وزارتخانه بخشهای از دیگر برخی و سالمت مرجع آزمایشگاههای کل اداره توسط که ی

است:آمدهسنداین3صفحه3پاراگرافمتندراست.شدهاقراری،رغربالگ

استانداردسا خدمت، گیرنده و دهنده ارائه به صحیح مشاوره و آموزش چون مهمی مسائل نگرفتن نظر فرایندهاز«در چگونگی(ی و استانداردها تعیین شامل

است.»نمودهاساسیاشکاالتدچارجدیطوربهراداونسندرمیرغربالگ...وآنها)اجرایبرنظارت

است!بودهیرغربالگعمومیاجرایسال7ازپساعتراف،اینکهاستذکربهالزم

است:آمده3صفحه6پاراگرافدر

اشتباه محاسبات تعداد افزایش با فعلی، روند هر«ادامه افزایش و غربالگزیسک برنامه به صدمه باعث مطلوب، نتایج بدون مرتبط، اعتمادرینههای و ی

شد.»خواهدسالم»«جنینهایرفتندستازافزایشوسالمتنظامبهمردم

نیا شما، نظر به وزآیا مادر سالمت که آن صحنه پشت سودآور تجارت و آزمایشگاهها پزشکی، تجهیزات مافیای احتمالی استفاده سوء از مراقبت و نگرانی به ی

غربالگ باالی بسیار مالی گردش آیا نیست؟ بیندازد خطر به میتواند را پیشگیرکودک و علمی چارچوبهای از بیشتر مراقبت موجب نباید جنین، سوءری از ی

شود؟ وارد هم باردار» مادران نگرانی از استفادهها سوء «برخی با برخورد به مالی، فساد پروندههای مانند قضائیه قوه نباید آیا شود؟ احتمالی استفادههای

مهمتز دارد. دنبال به را خانوادهها مال و جان به ضربه و شدید فجایع اقتصادی، مسائل بر عالوه مسائل این فرزندانشان،ریرا و مادران جان سرمایهما، ین

است.انسانهاینربیدفاعتاین

تص1 که شد روشن پس نیست،ر- استاندارد روشها برخی کردند اشتباه2یح محاسبات تعداد است،زیسک،ر- مردم3یاد اعتماد به صدمه باعث فعلی، روند -

است، شده سالمت نظام برای4و تالشی گذار، قانون و باشیم داشته علمی نقد اجازه اینکه برای اقرار، همه این آیا است. رفته دست از سالم» «جنینهای -

نیست؟کافیکند،آنهارفع

بود.رسیدهمابهپزشکانطرفازهمیادیزپیشنهادات

بود؟یرغربالگبهالزامواجبارحذفبرکیدأتنیزپزشکانپیشنهاداتدر¤

نامه از بخشی در میکنم. اشاره پیشنهادات، از نمونهای و نامه از بخشی به که دادند سازندهای راهکارهای موجود، وضع به اعتراض بر عالوه از150بله نفر

است:آمدهذیلموارد،96/7/11یخرتادرروحانیدکترآقایجنابیرجمهورئیسبهپزشکان

غربالگراجبا غیرعلمی شدن بارداری دوران هریهای تحمیل ضمن بهداشت، وزارت توسط غیرقانونیزی جنین سقط جنایت آمار خانوادهها، به هنگفت ینههای

است.دادهافزایشرا

باردا دوران بررسیهای و آزمایشها قاعدهمندکردن جلرلزوم و غربالگرگیوی از اینری خطای درصد رساندن حداقل به و اندیکاسیون بدون و گسترده یهای
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مستحض که چنان باردارآزمایشها. زنان تنها علمی، مستندات و مرجع کتب محتوای طبق ازرید بیش که بیما35ی سابقهی یا و داشته سن ژنتیکیرسال ی

غربالگ به نیاز باشند، داشته خانواده یا خود در باردارخاصی دوران غربالگری این ما کشور در که است حالی در این دارند. برایری علمی، دلیل بیهیچ یها،

میکند.تحمیلمیهنمانمردمبررایربسیامالیوجانیینهیزهومیشودتجویزباردارزنانتمام

خاربسیا در آزمایشگاهی، مراکز به بررسی جهت را مراجعینشان ژنومی نمونههای کشور، در موجود ژنتیک آزمایشگاههای از اینری میکنند. ارسال کشور از ج

اجبا با که است معنی بدین تقدیمرمسئله را کشور مختلف مناطق مردم از ژنومی اطالعات قوی بانک یک خودمان دست با ما ژنتیک، بررسیهای شدن ی

آورد.خواهدفراهممردممانعلیهرایکیژبیولوترورواستفادههاسوءانواعزمینهبیشککهکردخواهیمبیگانگان

ندادید؟ادامهموضوعاینتبیینبهتوئیت،فضایدرچرادکترخانم¤ببخشید

ع مردم و مخاطبین خدمت در پاسخگویی، و تبیین برای همیشه تبیینهازمن همین برای هم االن نیست. توئیت فضای به منحصر پاسخگویی، هستم. یز

غی نظرهای اظهار به علمی، گفتگوی جای به عدهای، وقتی ولی هستم. شما ترجیحرخدمت میکنند، فراهم غیراخالقی فضایی و میآورند روی کارشناسی

به و بشنویم را یکدیگر سخن حقجویی، و انصاف با همگی، تا شود فراهم سازنده و منطقی فضایی در گفتگو برای مجالی پاسخگویی، بستر تغییر با میدهم

کنیم.کمکراهکارهاوموانعبیشترکرد

غربالگ درباره پنهانکارباید از انبوهی با امروز ما اما میگرفت صورت کارشناسی تحلیلهای پیش، سالها جنین، وری هستیم روبرو جامعه در مسئلهها و یها

ه است الزم روی، این مداراز به نادرسترکس آن، در توقف و موجود وضعیت به اکتفا دهد. قرار رسانهها و مردم اختیار در میکند، پیدا دست شواهدی و ک

در بهداشت، وزارت خدوم کادر و پزشکان متخصصین، بقیه با تعامل در زنان، شورای بهداشت تخصصی کمیسیون در همکارانم و بنده جهت، این از است.

مهربانت از (که زنان متخصصان از زنان، شورای بهداشت تخصصی کمیسیون دادیم. انجام مفصلی پژوهشهای نیز موضوع وراین زمین روی انسانهای ین

میپردازد سالمت حوزه سیاستهای بررسی به است سال سی از بیش و است بهرهمند متخصصان، دیگر و هستند) بیپناه جنینهای و مادران سالمت حافظ

میکند.بررسیزنانجامعهویژهبهواجتماعیمنظرازراآنو

باشند.پاسخگومیکنند،وارداتهامیناحقبهکهکسانیاستالزمواستقضاییمحاکمدراثباتبهنیازدیگران،بهاتهامکردنواردضمن،در

و عمیقتر تحلیلهای برای هم دست در دست میزانآهمگی به بیگناه جنینهای و مادران جان به ویژه به که روالهایی علمی اصالح و جامعه بیشتر گاهی

کنیم.تالشنمیکند،اعتناکافی

پیام/انتهای

ازژنومیاطالعاتقویبانکیکژنتیک،بررسیهایشدنیراجباباخانواده:وزناناجتماعیـفرهنگیشورایرئیسخزعلیدکتر
)۱۲:۴۹-۹۹/۱۰/۲۸(کردخواهیمبیگانگانتقدیمراکشورمردم

خاربسیا در آزمایشگاهی، مراکز به بررسی جهت را مراجعینشان ژنومی نمونههای کشور، در موجود ژنتیک آزمایشگاههای از استری معنی بدین مسئله این میکنند. ارسال کشور از ج
کرد.خواهیمبیگانگانتقدیمراکشورمختلفمناطقمردمازژنومیاطالعاتقویبانکیکخودماندستباماژنتیک،بررسیهایشدنیراجباباکه

غربالگ به نسبت پیشتر : آنالین اجبارقدس کبری دکتر توییت یک اخیر روزهای در اما است شده اعتراض جنین سالمتی برای جدی مخاطرات و خزعلیری ی

است.کردهصحبتتفصیلبهموضوعایندربارهگووگفتایندرویشد.سازجنجالخانوادهوزناناجتماعیـفرهنگیشورایرئیس

است؟شدهحذفجنینیرغربالگآیابود؟چهتوئیتآندرکارعالیرسسخنمحورشد.منتشرشماازتوئیتیاخیر،روزهایدر
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ت من، توئیت متن صرفأخیر؛ که دارد غربالگکید به الزام یا اجبار بود.رًا نخواهند مجبور دیگر مادر، و پزشک یعنی است شده برداشته پزشک و مادر توسط ی

حتم متقنالبته یافتههای براساس آنچه میبایست و است موظف وحتی مجاز دهد، تشخیص را بررسی نوع هر ضرورت علمی، مستندات طبق پزشک اگر ًا

کند.اعمالخودتخصصباوتجویزبیماربرایدلسوزانهداده،تشخیصعلمی

بود؟مجبورباردارزنانیرغربالگبهحالبهتاپزشکآیا

سازمان که سندی طبق قانونیبله سالپزشکی از است، نموده صرف96ارائه متخصصینو حرفهای اخالق «راهنمای عنوان با کتابی در العملی دستور اساس بر ًا

ت و بود مجبور مامایی»، و دیگأزنان پزشک به را بیمار بایستی میدانند، نادرست شرایطی در را سقط انجام که پزشکانی که دارد خدمترکید این که ی

برایرغربالگ( نهایت در و است. پزشک تخصص و فهم و رسالت با مغایر ارجاع، به اجبار این که حالی در دهند ارجاع میدهد ارائه را جنین) سقط به منجر ی

غربالگ ازمایشهای داشتن کاذب منفی و مثبت وجود با دیگر، سوی از است. کرده تعیین مجازات نقصرپزشک دارای جنین آمدن دنیا به احتمال جنین، ی

است.مادربراسترسوینهزهتحمیلوارمایشاتوتعددتکرارموجبترس،ایندارد.ترسبسیارموضوعاینازپزشک،ونیستمنتفیمادرزادی،

است؟شدهمجازاتومحاکمههمپزشکانازکسیحالبهتاآیا

به گذاشتهاند. میان در خانواده و زنان اجتماعی ـ فرهنگی شورای با بارها، و بارها را مسئله این از ناراحتی پزشکان، هم و مادران هم دلیل، همین به و بله

ج من از که میکند درخواست پزشک اذیتکننده، و مکرر ترددهای و دادگاه به آنان از برخی فرستادن با پزشکان در ترس ایجاد بگیردلیل میلیاردی وریمه ید

باردا درحین اگر آیا و است؟ شده مادرزادی نقص ایجاد باعث او آیا است؟ شده مرتکب جرمی پزشک، این آیا کنید. میتوانستررهایم میداد، تشخیص ی

اصو آیا کند؟ درمان را علمیجنین تشخیص برخالف و دهد انتقال باردار مادران به را خود ترس پزشک، میشود موجب که است همین بود؟! درمان قابل اًل

دهد.سوقزنندهآسیبآزمایشاتانواعسویبهرامادرخود،تخصصیو

بوده؟مادرانوپزشکانبرتحمیلواجبارخاطربهشمانگرانییعنی

دقیق عبله پزشکان بر تحمیل و ظلم رفع عمزًا که احترامریز و آزادی حفظ برای مسئولین، همه باید ماست. وظیفه گذراندهاند، خدمت و علمی تالش در را ی

کشو هیچ در نیز مادران دیگر، سوی کنند.از تالش سیستمی اجبار از دور به علمی متقن منابع براساس آنان علمی تشخیص غربالگربه به نسبت جنینری، ی

نمیگیرند.قرارروانیفشارتحت

دارد؟اهمیتیچهکشور،موضوعاتهمهمیاندراًلاصشد؟پرداختهیرغربالگدراجبارموضوعبهکهشدچه

سال غربالگ95از به اجبار نوعی از حاکی که رسید ما دست به مردمی شکایات از توجهی قابل حجم توصیهرمکرر، است. بوده بهداشت شبکه سراسر در ی

غربالگ روال به ورود به تمایل عدم صورت در آنان ترساندن و باردار مادران به همیشهرمکرر ما خب شویم. حساس موضوع به نسبت شد موجب جنین، ی

دلسو فشازاز چنین چرا که پرسیدیم خود از خاطر همین به و هستیم و بوده مطمئن درمان کادر همری جنین درمان که جنین( سقط روال برای مادران به ی

بهتنیس اقدام از اخالقی، و انسانی ارزشهای اساس بر جنین جان فوقالعاده اهمیت دلیل به که باردار مادران از برخی میان، این در است. شده محقق ،(

غربالگ فرآیند از ناشی جنین سالرسقط در طور همین شدند. مواجه سالمی بچههای تولد با بودند، زده سرباز جنین مفصل98ی شکایات مردم هم، امسال و

ساختا اجبارهای حذف درخواست و قضائیه قوه از خود شکایات نتایج پیگیر شدت به که کردهاند تقدیم متعددی پیگیرو و اینری هستند. تهدیدآمیز یهای

باردا تداوم برای را درمان پرسنل و پزشک حمایت نکنم، اطاعت اگر میگوید: مادر که است حدی در مجبورمرتوصیهها نوعی به و میدهم دست از زایمان و ی

نباشم.محاکمدرپاسخگوآیندهدرتابخواهمراآزمایشاتاینمجبورممیگویدپزشکوکنمیرهمکا

ماد اعتراض راستای در طرفی غربالگ175نراز موجود وضع به نسبت نامهای طی متعهد، پزشکان از انرنفر متن که نمودند ارائه را پیشنهاداتی و اعتراض ی

موجوداست.شوراتخصصیکمیسیوندر

غربالگ در علمی غیر و متقن غیر و غیراستاندارد تجویزهای به توئیت، متن تردر و کردهاید اشاره جنین است.أی شده جنینهایی قتل باعث که شده کید

قویبانکیکژنتیک،سیهایبررشدنیاجبارباخانواده:وزناناجتماعیـهنگیفرایشوررئیسعلیخزکتردآنالین:قدس|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۱۰/۲۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۲
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



است؟اشکالدارایوغیراستانداردشمانظرازموجود،یرغربالگروشدلیلچهبهدهیدتوضیحاستممکن

بازنگ متن کشوردر العمل دستور همکاری با سالمت مرجع آزمایشگاههای کل اداره و سالمت اداره توسط که مری مدیری ازرکز دیگر برخی و شبکه یت

غربالگ بودن غیراستاندارد به شده، تهیه وزارتخانه پاراگرافربخشهای متن در است. شده اقرار مسائل3صفحه3ی، نگرفتن نظر «در است: آمده سند این

استانداردسا خدمت، گیرنده و دهنده ارائه به صحیح مشاوره و آموزش چون فرایندهازمهمی آنها)(ی اجرای بر نظارت چگونگی و استانداردها تعیین شامل

او جمع غربالگرنظام به مربوط های داده غربالگری ... و سالمت نظام مختلف سطوح بین ارتباط ضوابط تعیین دچارری، جدی طور به را داون سندرم ی

است.»نمودهاساسیاشکاالت

است!بودهیرغربالگهمگانیاجرایسال7ازپساعتراف،اینکهاستذکربهالزم

پاراگراف اشتباه3صفحه6ودر محاسبات تعداد افزایش با فعلی، روند «ادامه است: هرآمده افزایش و باعثزیسک مطلوب، نتایج بدون مرتبط، ینههای

شد.»خواهدسالم»«جنینهایرفتندستازافزایشوسالمتنظامبهمردماعتماد"و"یرغربالگبرنامه"به"صدمه

نیا شما، نظر به وجانزآیا سالمت که آن صحنه پشت سودآور تجارت و آزمایشگاهها پزشکی، تجهیزات مافیای احتمالی استفاده سوء از مراقبت و نگرانی به ی

غربالگ باالی بسیار مالی گردش آیا نیست؟ بیندازد خطر به میتواند را کودک و پیشگیرمادر و علمی چارچوبهای از بیشتر مراقبت موجب نباید جنین، یری

وارد هم باردار» مادران نگرانی از استفادهها سوء «برخی با برخورد به مالی، فساد پروندههای مانند قضائیه قوه نباید آیا شود؟ احتمالی استفادههای سوء از

مهمتزشود؟ و دارد دنبال به را خانوادهها مال و جان به ضربه و شدید فجایع اقتصادی، مسائل بر عالوه مسائل این جانریرا و مادران سالمت سرمایهما، ین

بیدفاعت این مظلومترفرزندانشان، و سالهایرین طی میدانید ایا است. انسانها غربالگ98تا95ین میلیونرکه نیم حدود شد الزامی تولدویزشری کاهش

داشتیم؟

تص که شد روشن بهداشت وزارت سند متن نیست،راز استاندارد روشها برخی کردند اشتباه2یح محاسبات تعداد است،زیسک،ر- باعث3یاد فعلی، روند -

است، شده سالمت نظام و مردم اعتماد به نقد4صدمه اجازه اینکه برای اقرار، همه این آیا است. رفته دست از سالم» «جنینهای که کردند اعتراف ودوبار -

نیست؟کافیکند،آنهااساسیرفعبرایتالشیگذار،قانونوباشیمداشتهعلمی

بود.رسیدهمابهپزشکانطرفازهمیادیزپیشنهادات

بود؟یرغربالگبهالزامواجبارحذفبرکیدأتنیزپزشکانپیشنهادهایدرآیا

نامه از بخشی در میکنم. اشاره پیشنهاداتشان، از نمونهای و نامه از بخشی به که دادند سازندهای راهکارهای موجود، وضع به شدید اعتراض بر عالوه 150بله

جمهو رئیس به پزشکان از تارنفر در روحانی دکتر آقای جناب ط96/7/11یخری از بعد بالفاصله یعنی اجبار، است: آمده ذیل موارد پزشکان برای مجازات یرح

غربالگ غیرعلمی باردارشدن دوران هریهای تحمیل ضمن بهداشت، وزارت توسط رازی غیرقانونی جنین سقط جنایت آمار خانوادهها، به هنگفت ینههای

است.دادهافزایش

باردا دوران بررسیهای و آزمایشها قاعدهمندکردن جلرلزوم و غربالگرگیوی از اینری خطای درصد رساندن حداقل به و اندیکاسیون بدون و گسترده یهای

مستحض که چنان باردارآزمایشها. زنان تنها علمی، مستندات و مرجع کتب محتوای طبق ازرید بیش که بیما35ی سابقهی یا و داشته سن ژنتیکیرسال ی

غربالگ به نیاز باشند، داشته خانواده یا خود در باردارخاصی دوران غربالگری این ما کشور در که است حالی در این دارند. برایری علمی، دلیل بیهیچ یها،

میکند.تحمیلمیهنمانمردمبررایربسیامالیوجانیینهیزهومیشودتجویزباردارزنانتمام

خاربسیا در آزمایشگاهی، مراکز به بررسی جهت را مراجعینشان ژنومی نمونههای کشور، در موجود ژنتیک آزمایشگاههای از اینری میکنند. ارسال کشور از ج

اجبا با که است معنی بدین تقدیمرمسئله را کشور مختلف مناطق مردم از ژنومی اطالعات قوی بانک یک خودمان دست با ما ژنتیک، بررسیهای شدن ی

آورد.خواهدفراهممردممانعلیهرایکیژبیولوهایبررسیواستفادههاسوءانواعزمینهبیشککهکردخواهیمبیگانگان
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ندادید؟ادامهموضوعاینتبیینبهتوئیت،فضایدرچرادکترخانمببخشید

ع مردم و مخاطبین خدمت در پاسخگویی، و تبیین برای همیشه تبیینهازمن همین برای هم االن نیست. توئیت فضای به منحصر پاسخگویی، هستم. یز

غی نظرهای اظهار به علمی، گفتگوی جای به عدهای، وقتی ولی هستم. شما ترجیحرخدمت میکنند، فراهم غیراخالقی فضایی و میآورند روی کارشناسی

به و بشنویم را یکدیگر سخن حقجویی، و انصاف با همگی، تا شود فراهم سازنده و منطقی فضایی در گفتگو برای مجالی پاسخگویی، بستر تغییر با میدهم

کنیم.کمکراهکارهاوموانعبیشترکرد

غربالگ درباره هستیمرباید رو به رو جامعه در مشکالت و مسایل از انبوهی با امروز ما اما میگرفت صورت کارشناسی تحلیلهای پیش، سالها جنین، ی

مدا به کس هر است الزم روی، این از آن،رو در توقف و موجود وضعیت به اکتفا دهد. قرار رسانهها و مردم اختیار در میکند، پیدا دست شواهدی و ک

خدوم کادر از برخی و پزشکان متخصصین، بقیه با تعامل در زنان، شورای بهداشت تخصصی کمیسیون در همکارانم و بنده جهت، این از است. نادرست

و زنان متخصصان از که وخانواده، زنان شورای بهداشت تخصصی کمیسیون دادیم. انجام مفصلی پژوهشوتحقیقات نیز موضوع این در بهداشت، وزارت

و کودکان زنان، ویژه به و اجتماعی منظر از را آن و میپردازد سالمت حوزه سیاستهای بررسی به است سال سی از بیش و است بهرهمند ها، تخصص دیگر

میکند.بررسیخانواده

و...تلفیقکمیسیونبهشمارفتنمثلشدحرمطشماتوئیتحاشیهدرمطالببرخی

است الزم و است قضایی محاکم در اثبات نیازمند دیگران، به اتهام کردن وارد اینگونه گفت: باید که شده وارد ناروایی بسیار اتهامات و بیربط مسایل البته

مورد در ولی کنم. عبور کرامت با و پوشی چشم دارم دوست است من شخص به مربوط آنچه البته باشند. پاسخگو میکنند، وارد اتهامی ناحق به که کسانی

نمیکند، اعتنا کافی میزان به بیگناه جنینهای و مادران جان به که روالهایی علمی اصالح به اقدام عمیقتر تحلیلهای با همگی نمیبایست آیا مردم حق

کنیم؟تالش

پیام/انتهای

)۱۵:۳۳-۹۹/۱۰/۲۸(سالمجنینسقطتامالیگردشازی؛،رغربالگمافیایپردهپشتگذاشتند؟؛پوشرسخزعلیدکتریرافشاگبرچرا

غربالگ به نسبت پیشتر گفت: خانواده و زنان اجتماعی ـ فرهنگی شورای اجباررئیس برری علم زور همچنان اما شده اعتراض جنین سالمتی برای جدی مخاطرات و آن مافیای و ی
است.شدهاذعانعجزوناتوانیاینبههمبهداشتینظامداخلازونمیچربدمافیا

خب اجتماعی گروه گزارش خبرگزاربه نشست ، آنا کبری دکتر عالیری شورای دبیرخانه ساختمان در خانواده و زنان اجتماعی فرهنگی شورای رئیس خزعلی، ی

شد.گزارربفرهنگیانقالب

بخوانید.ادامهدرراخانوادهوزناناجتماعیفرهنگیشورایرئیسبامصاحبه

غربالگرغربالگ میزان چه که کرده اعتراف بهداشت وزارت و همه نه شود تجویز علمی دقیق شرایط وبا خاصی گروه برای باید صرفا وری هست خطا دچار ی

و حقایق از پزشکان و آوردهاند دنیا به سالم فرزند زدهاند باز سر جنین سقط از که میشودرمادرانی و شده انجام که هایی ومجازات محاکمه و موضوع یسک

هستند.استرسدر

غربالگ به نسبت اجبارپیشتر نظامری داخل از و نمیچربد مافیا بر علم زور همچنان اما شده اعتراض جنین سالمتی برای جدی مخاطرات و آن مافیای و ی

غربالگ وحشتناک پرده پشت به کسی اما شد ساز جنجال توییت یک اینکه تا شده اذعان عجز و ناتوانی این به هم اجباربهداشتی اینکهآیری نیست گاه
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خا به ژنتیکی ضروراطالعات غیر اجبار این از عدهای و میشود فرستاده کشور از داشتیمرج گفتگو دلیل همین به میکنند هنگفت سود مادران همه برای ی

شود...روسنماجراحقایقووقایعازکمیتاخزعلییرکبخانمبا

است؟شدهحذفجنینیرغربالگآیابود؟چهتوئیتآندرکارعالیرسسخنمحورشد.منتشرشماازتوئیتیاخیر،روزهایدر

ت من، توئیت متن صرفأخیر؛ که دارد غربالگکید به الزام یا اجبار بود.رًا نخواهند مجبور دیگر مادر، و پزشک یعنی است شده برداشته پزشک و مادر توسط ی

متقن یافتههای براساس آنچه میبایست و است موظف وحتی مجاز دهد، تشخیص را بررسی نوع هر ضرورت علمی، مستندات طبق پزشک اگر حتما البته

کند.اعمالخودتخصصباوتجویزبیماربرایدلسوزانهداده،تشخیصعلمی

بود؟مجبورباردارزنانیرغربالگبهحالبهتاپزشکآیا

سازمان که سندی طبق قانونیبله سالپزشکی از است، نموده صرف96ارائه متخصصینو حرفهای اخالق «راهنمای عنوان با کتابی در العملی دستور اساس بر ًا

ت و بود مجبور مامایی»، و دیگأزنان پزشک به را بیمار بایستی میدانند، نادرست شرایطی در را سقط انجام که پزشکانی که دارد خدمترکید این که ی

برایرغربالگ( نهایت در و است. پزشک تخصص و فهم و رسالت با مغایر ارجاع، به اجبار این که حالی در دهند ارجاع میدهد ارائه را جنین) سقط به منجر ی

غربالگ ازمایشهای داشتن کاذب منفی و مثبت وجود با دیگر، سوی از است. کرده تعیین مجازات نقصرپزشک دارای جنین آمدن دنیا به احتمال جنین، ی

استمادربراسترسوینهزهتحمیلوارمایشاتوتعددتکرارموجبترس،ایندارد.ترسبسیارموضوعاینازپزشک،ونیستمنتفیمادرزادی،

است؟شدهمجازاتومحاکمههمپزشکانازکسیحالبهتاآیا

به گذاشتهاند. میان در خانواده و زنان اجتماعی ـ فرهنگی شورای با بارها، و بارها را مسئله این از ناراحتی پزشکان، هم و مادران هم دلیل، همین به و بله

ج من از که میکند درخواست پزشک اذیتکننده، و مکرر ترددهای و دادگاه به آنان از برخی فرستادن با پزشکان در ترس ایجاد بگیردلیل میلیاردی وریمه ید

باردا درحین اگر آیا و است؟! شده مادرزادی نقص ایجاد باعث او آیا است؟! شده مرتکب جرمی پزشک، این آیا کنید. میتوانستررهایم میداد، تشخیص ی

اصو آیا کند؟! درمان را علمیجنین تشخیص برخالف و داده انتقال باردار مادران به را خود ترس پزشک، میشود موجب که است همین بود؟! درمان قابل اًل

دهد.سوقزنندهآسیبآزمایشاتانواعسویبهرامادرخود،تخصصیو

بوده؟مادرانوپزشکانبرتحمیلواجبارخاطربهشمانگرانییعنی

دقیق عبله پزشکان بر تحمیل و ظلم رفع عمزًا که احترامریز و آزادی حفظ برای مسئولین، همه باید ماست. وظیفه گذراندهاند، خدمت و علمی تالش در را ی

کنند.تالشسیستمیاجبارازدوربهعلمیمتقنمنابعبراساسآنانعلمیتشخیصبه

نمیگیرند.قرارروانیفشارتحتجنینیرغربالگبهنسبتی،رکشوهیچدرنیزمادراندیگر،سویاز

دارد؟اهمیتیچهکشور،موضوعاتهمهمیاندراًلاصشد؟پرداختهیرغربالگدراجبارموضوعبهکهشدچه

سال غربالگ95از به اجبار نوعی از حاکی که رسید ما دست به مردمی شکایات از توجهی قابل حجم توصیهرمکرر، است. بوده بهداشت شبکه سراسر در ی

غربالگ روال به ورود به تمایل عدم صورت در آنان ترساندن و باردار مادران به همیشهرمکرر ما خب شویم. حساس موضوع به نسبت شد موجب جنین، ی

دلسو فشازاز چنین چرا که پرسیدیم خود از خاطر همین به و هستیم و بوده مطمئن درمان کادر همری جنین درمان که جنین( سقط روال برای مادران به ی

بهتنیس اقدام از اخالقی، و انسانی ارزشهای اساس بر جنین جان العاده فوق اهمیت دلیل به که باردار مادران از برخی میان، این در است. شده محقق ،(

غربالگ فرآیند از ناشی جنین سالرسقط در طور همین شدند. مواجه سالمی بچههای تولد با بودند، زده سرباز جنین مفصل98ی شکایات مردم هم، امسال و

ساختا اجبارهای حذف درخواست و قضائیه قوه از خود شکایات نتایج پیگیر شدت به که کردهاند تقدیم متعددی پیگیرو و اینری هستند. تهدیدآمیز یهای

باردا تداوم برای را درمان پرسنل و پزشک حمایت نکنم، اطاعت اگر میگوید: مادر که است حدی در مجبورمرتوصیهها نوعی به و میدهم دست از زایمان و ی

نباشم.محاکمدرپاسخگوآیندهدرتابخواهمراآزمایشاتاینمجبورممیگویدپزشکوکنمیرهمکا

لمساجنینسقطتالیمادشگرازی؛،لگرغربامافیایدهپرپشتآنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۱۰/۲۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۵
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



ماد اعتراض راستای در طرفی غربالگ175نراز موجود وضع به نسبت نامهای طی متعهد، پزشکان از انرنفر متن که نمودند. ارائه را پیشنهاداتی و اعتراض ی

موجوداستشوراتخصصیکمیسیوندر

غربالگ در علمی غیر و متقن غیر و غیراستاندارد تجویزهای به توئیت، متن تردر و کردهاید اشاره جنین است.أی شده جنینهایی قتل باعث که شده کید

است؟اشکالدارایوغیراستانداردشمانظرازموجود،یرغربالگروشدلیلچهبهدهیدتوضیحاستممکن

دارم:دلیلدو

بهداشت.وزارتسابقهپروعالیرتبهمسئولین_نظر1

بهداشتوزارت99سالیربازنگ_سند2

بازنگ کشورمتن العمل دستور همکاری با سالمت مرجع آزمایشگاههای کل اداره و سالمت اداره توسط که مری مدیری بخشهایرکز از دیگر برخی و شبکه یت

است:آمدهسنداین3صفحه3پاراگرافمتندراست.شدهاقراری،رغربالگبودنغیراستانداردبهشده،تهیهوزارتخانه

استانداردسا خدمت، گیرنده و دهنده ارائه به صحیح مشاوره و آموزش چون مهمی مسائل نگرفتن نظر فرایندهاز«در چگونگی(ی و استانداردها تعیین شامل

او جمع نظام آنها) اجرای بر غربالگرنظارت به مربوط های داده غربالگری ... و سالمت نظام مختلف سطوح بین ارتباط ضوابط تعیین راری، داون سندرم ی

است.»نمودهاساسیاشکاالتدچارجدیطوربه

است!بودهیرغربالگهمگانیاجرایسال7ازپساعتراف،اینکهاستذکربهالزم

است:آمده3صفحه6پاراگرافودر

اشتباه محاسبات تعداد افزایش با فعلی، روند هر«ادامه افزایش و غربالگزیسک برنامه "به "صدمه باعث مطلوب، نتایج بدون مرتبط، اعتماد"رینههای و" ی

شد.»خواهدسالم»«جنینهایرفتندستازافزایشوسالمتنظامبهمردم

نیا شما، نظر به وجانزآیا سالمت که آن صحنه پشت سودآور تجارت و آزمایشگاهها پزشکی، تجهیزات مافیای احتمالی استفاده سوء از مراقبت و نگرانی به ی

غربالگ باالی بسیار مالی گردش آیا نیست؟ بیندازد خطر به میتواند را کودک و پیشگیرمادر و علمی چارچوبهای از بیشتر مراقبت موجب نباید جنین، یری

وارد هم باردار» مادران نگرانی از استفادهها سوء «برخی با برخورد به مالی، فساد پروندههای مانند قضائیه قوه نباید آیا شود؟ احتمالی استفادههای سوء از

مهمتزشود؟ و دارد دنبال به را خانوادهها مال و جان به ضربه و شدید فجایع اقتصادی، مسائل بر عالوه مسائل این جانریرا و مادران سالمت سرمایهما، ین

است.انسانهاینرمظلومتوینربیدفاعتاینفرزندانشان،

داشتیم؟؟؟تولدکاهشویزشرمیلیوننیمحدودشدالزامییرغربالگکه98تا95سالهایطیمیدانیدآیا

تص که شد روشن بهداشت وزارت سند متن نیست،راز استاندارد روشها برخی کردند اشتباه2یح محاسبات تعداد است،زیسک،ر- باعث3یاد فعلی، روند -

است، شده سالمت نظام و مردم اعتماد به نقد4صدمه اجازه اینکه برای اقرار، همه این آیا است. رفته دست از سالم» «جنینهای که کردند اعتراف ودوبار -

نیست؟کافیکند،آنهااساسیرفعبرایتالشیگذار،قانونوباشیمداشتهعلمی

بود.رسیدهمابهپزشکانطرفازهمیادیزپیشنهادات

بود؟یرغربالگبهالزامواجبارحذفبرکیدأتنیزپزشکانپیشنهاداتدرایا

نامه از بخشی در میکنم. اشاره پیشنهاداتشان، از نمونهای و نامه از بخشی به که دادند سازندهای راهکارهای موجود، وضع به شدید اعتراض بر عالوه 150بله

است:آمدهذیلمواردپزشکانبرایمجازاتحرطازبعدبالفاصلهیعنی،96/7/11یخرتادرروحانیدکترآقایجنابیرجمهورئیسبهپزشکانازنفر

غربالگراجبا غیرعلمی شدن بارداری دوران هریهای تحمیل ضمن بهداشت، وزارت توسط غیرقانونیزی جنین سقط جنایت آمار خانوادهها، به هنگفت ینههای

است.دادهافزایشرا
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باردا دوران بررسیهای و آزمایشها قاعدهمندکردن جلرلزوم و غربالگرگیوی از اینری خطای درصد رساندن حداقل به و اندیکاسیون بدون و گسترده یهای

مستحض که چنان باردارآزمایشها. زنان تنها علمی، مستندات و مرجع کتب محتوای طبق ازرید بیش که بیما35ی سابقهی یا و داشته سن ژنتیکیرسال ی

غربالگ به نیاز باشند، داشته خانواده یا خود در باردارخاصی دوران غربالگری این ما کشور در که است حالی در این دارند. برایری علمی، دلیل بیهیچ یها،

میکند.تحمیلمیهنمانمردمبررایربسیامالیوجانیینهیزهومیشودتجویزباردارزنانتمام

خاربسیا در آزمایشگاهی، مراکز به بررسی جهت را مراجعینشان ژنومی نمونههای کشور، در موجود ژنتیک آزمایشگاههای از اینری میکنند. ارسال کشور از ج

اجبا با که است معنی بدین تقدیمرمسئله را کشور مختلف مناطق مردم از ژنومی اطالعات قوی بانک یک خودمان دست با ما ژنتیک، بررسیهای شدن ی

آورد.خواهدفراهممردممانعلیهرایکیژبیولوهایبررسیواستفادههاسوءانواعزمینهبیشککهکردخواهیمبیگانگان

ندادید؟ادامهموضوعاینتبیینبهتوئیت،فضایدرچرادکترخانمببخشید

ع مردم و مخاطبین خدمت در پاسخگویی، و تبیین برای همیشه تبیینهازمن همین برای هم االن نیست. توئیت فضای به منحصر پاسخگویی، هستم. یز

غی نظرهای اظهار به علمی، گفتگوی جای به عدهای، وقتی ولی هستم. شما ترجیحرخدمت میکنند، فراهم غیراخالقی فضایی و میآورند روی کارشناسی

به و بشنویم را یکدیگر سخن حقجویی، و انصاف با همگی، تا شود فراهم سازنده و منطقی فضایی در گفتگو برای مجالی پاسخگویی، بستر تغییر با میدهم

کنیم.کمکراهکارهاوموانعبیشترکرد

غربالگ درباره هستیمرباید رو به رو جامعه در مشکالت و مسایل از انبوهی با امروز ما اما میگرفت صورت کارشناسی تحلیلهای پیش، سالها جنین، ی

مدا به کس هر است الزم روی، این از آن،رو در توقف و موجود وضعیت به اکتفا دهد. قرار رسانهها و مردم اختیار در میکند، پیدا دست شواهدی و ک

خدوم کادر از برخی و پزشکان متخصصین، بقیه با تعامل در زنان، شورای بهداشت تخصصی کمیسیون در همکارانم و بنده جهت، این از است. نادرست

و زنان متخصصان از که وخانواده، زنان شورای بهداشت تخصصی کمیسیون دادیم. انجام مفصلی پژوهشوتحقیقات نیز موضوع این در بهداشت، وزارت

و کودکان زنان، ویژه به و اجتماعی منظر از را آن و میپردازد سالمت حوزه سیاستهای بررسی به است سال سی از بیش و است بهرهمند ها، تخصص دیگر

میکندبررسیخانواده

و...تلفیقکمیسیونبهشمارفتنمثلشدحرمطشماتوئیتحاشیهدرمطالببرخیس)

بر مسایل استرالبته الزم و است قضایی محاکم در اثبات نیازمند دیگران، به اتهام کردن وارد اینگونه گفت: باید که شده وارد ناروایی بسیار اتهامات و یط

مورد در ولی کنم. عبور کرامت با و پوشی چشم دارم دوست است من شخص به مربوط آنچه البته باشند. پاسخگو میکنند، وارد اتهامی ناحق به که کسانی

نمیکند، اعتنا کافی میزان به بیگناه جنینهای و مادران جان به که روالهایی علمی اصالح به اقدام عمیقتر تحلیلهای با همگی نمیبایست آیا مردم حق

کنیم.؟؟؟تالش

/4129پیام/انتهای

)۱۷:۵۳-۹۹/۱۰/۲۸(امتناع!؟یااجباراختیار،ی؛رغربالگ

«غربالگ لغو باردارپیشنهاد دوره مشتری کمسیون کار دردستور که تخصصیری» کمیسیون در تصویب و بررسی اساسی: قانون پنج و هشتاد خانواده»(اصل تعالی و جمعیت «جوانی ک
است!داشتههارسانهدرایگستردهبازتابدارد،قرارمجلس)علنیصحنازنیابتبه
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«غربالگ نوشت: توئیتر در بهداشت وزارت داروی و غذا سازمان بیمارسخنگوی اجباری هیچگاه جنین ژنتیکی بهداشتریهای وزارت دستورالعمل و نبوده ی

مشا با رابطه این موثآکتردر نقش البته و شده عملی والدین، داوطلبانه و بیمارگاهانه تولید موارد کاهش در ...ری و داون، سندرم جمله از ژنتیکی یهای

(ایلنا)داشت.»خواهدوداشته

داشت:اظهارقانونیپزشکیرئیس

سال میشود...در صادر دستور جنین سقط برای فقهی مبانی و پزشکی علم داخلی، نامههای آیین و قانون براساس باشد حرجی و عسر فرزند و مادر برای "اگر

)irna.ir-1398شدهاست!(سقطدستوربهمنجرمورد"700وهزار9"کهشدهارجاعپروندههزار97،12

)iribnews.ir-1396شود!(میگزارشکشوردرغیرقانونیجنینسقطهزار»500تا300«بینساالنهکهکرداعالمبهداشتیرزوآموزشیمعاون

غربالگ1پ.ن های سونر:آزمون خون، دورهوی(آزمایش در که است جنین در ژنتیکی و کروموزومی اختالالت و نقصها زودهنگام و تشخیص برای گرافی..)

سازمانرباردا تائید با و شود می انجام متخصص پزشک تجویز با مادر قانونیی وپزشکی ذهنی یا و جسمی های ناتوانی و معلولیت دچار فرزندان تولد از

شود!مییرپیشگیجامعهوخانوادهبرایآنعظیمهایینهزه

قانونی2پ.ن مجوز با کودک و مادر سالمت برای که هائی جنین سقط منع در کشور جمعیت جوانی و افزایش حل هزا(:راه ده از کمتر شودرساالنه می انجام (

به باید مادر، سالمت برای خطر بر عالوه که است غیرقانونی و رسمی غیر جنین سقط هزار صدها مشکل اخالقی،رنیست، اقتصادی، های زمینه و ها یشه

شود!پرداختهآنیتیرمدیوفرهنگی

باشد!؟تفاوتبیخودکشورآتیهاینسلسالمتوآیندهبهنسبتتواندمیایجامعهآیا:3پ.ن

است؟درستسیاستکدامتولد،ازقبلتشخیصویرباردادوراندریرغربالگانجامدرشمابنظرآیا

نویسندهتلگرامیکانالمنبع:

)۱۷:۵۵-۹۹/۱۰/۲۸(خزعلییرکبجنجالدریرغربالگمافیایردپای

خواند.مافیاییوهدفمندراسخنانشبهواکنشهااظهاراتش،ترنیتازهدرخزعلییرکب

غربالگ به نسبت پیشتر افزود: اجباروی ازری و نمیچربد مافیا بر علم زور همچنان اما شده، اعتراض جنین سالمتی برای جدی مخاطرات و آن مافیای و ی

غربالگ وحشتناک پرده پشت به کسی اما شد، ساز جنجال توییت یک اینکه تا شده اذعان عجز و ناتوانی این به هم بهداشتی نظام اجبارداخل گاهآیری

خا به ژنتیکی اطالعات اینکه ضرورنیست غیر اجبار این از عدهای و میشود فرستاده کشور از دلیلرج همین به میکنند هنگفت سود مادران همه برای ی

"شود...روسنماجراحقایقووقایعازکمیتاخزعلییرکبخانمباداشتیمگفتگو

غربالگ آیا اینکه و بود شده منتشر ایشان توسط اخیر روز چند در که تویتی درباره ترایشان من، توئیت متن "خیر؛ داشت: اظهار شده حذف کهأی دارد کید

غربالگصرف به الزام یا اجبار مستنداترًا طبق پزشک اگر حتما البته بود. نخواهند مجبور دیگر مادر، و پزشک یعنی است شده برداشته پزشک و مادر توسط ی

برای دلسوزانه داده، تشخیص علمی متقن یافتههای براساس آنچه میبایست و است موظف وحتی مجاز دهد، تشخیص را بررسی نوع هر ضرورت علمی،

کند".اعمالخودتخصصباوتجویزبیمار

گ غربال به حال به تا پزشک آیا اینکه به پاسخ سازمانردر که سندی طبق بله " گفتند: ایشان بود مجبور باردار زنان قانونیی سالپزشکی از است، نموده ارائه

امتناع!؟یااجباراختیار،اقتصادنیوز:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۱۰/۲۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۸
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/HITKH2PR


صرف96 تو و بود مجبور مامایی»، و زنان متخصصین حرفهای اخالق «راهنمای عنوان با کتابی در العملی دستور اساس بر انجامأًا که پزشکانی که دارد کید

دیگ پزشک به را بیمار بایستی میدانند، نادرست شرایطی در را خدمترسقط این که حالیرغربالگ(ی در دهند ارجاع میدهد ارائه را جنین) سقط به منجر ی

و مثبت وجود با دیگر، سوی از است. کرده تعیین مجازات پزشک برای نهایت در و است؛ پزشک تخصص و فهم و رسالت با مغایر ارجاع، به اجبار این که

غربالگ ازمایشهای داشتن کاذب دارد.رمنفی ترس بسیار موضوع این از پزشک، و نیست منتفی مادرزادی، نقص دارای جنین آمدن دنیا به احتمال جنین، ی

است".مادربراسترسوینهزهتحمیلوارمایشاتوتعددتکرارموجبترس،این

هم دلیل، همین به و بله " داشت: اظهار است شده مجازات و محاکمه هم پزشکان از کسی حال به تا آیا اینکه باره در فرهنگی انقالب عالی شورای عضو این

پزشکان در ترس ایجاد دلیل به گذاشتهاند. میان در خانواده و زنان اجتماعی ـ فرهنگی شورای با بارها، و بارها را مسئله این از ناراحتی پزشکان، هم و مادران

ج من از که میکند درخواست پزشک اذیتکننده، و مکرر ترددهای و دادگاه به آنان از برخی فرستادن بگیربا میلیاردی پزشک،ریمه این آیا کنید. رهایم و ید

باردا درحین اگر آیا و است؟! شده مادرزادی نقص ایجاد باعث او آیا است؟! شده مرتکب آیارجرمی کند؟! درمان را جنین میتوانست میداد، تشخیص ی

رااصو مادر خود، تخصصی و علمی تشخیص برخالف و داده انتقال باردار مادران به را خود ترس پزشک، میشود موجب که است همین بود؟! درمان قابل اًل

دهد".سوقزنندهآسیبآزمایشاتانواعسویبه

دقیق بله " گفت: وی بوده؟ مادران و پزشکان بر تحمیل و اجبار خاطر به شما نگرانی یعنی آیا اینکه سوال به پاسخ عدر پزشکان بر تحمیل و ظلم رفع یززًا

عم متقنرکه منابع براساس آنان علمی تشخیص به احترام و آزادی حفظ برای مسئولین، همه باید ماست. وظیفه گذراندهاند، خدمت و علمی تالش در را ی

کنند.تالشسیستمیاجبارازدوربهعلمی

نمیگیرند".قرارروانیفشارتحتجنینیرغربالگبهنسبتی،رکشوهیچدرنیزمادراندیگر،سویاز

غربالگ در اجبار موضوع به که شد چه اینکه اصردرباره شد؟ پرداخته سالی از " داشت: اظهار فی دارد؟ اهمیتی چه کشور، موضوعات همه میان در مکرر،95اًل

غربالگ به اجبار نوعی از حاکی که رسید ما دست به مردمی شکایات از توجهی قابل مادرانرحجم به مکرر توصیه است. بوده بهداشت شبکه سراسر در ی

غربالگ روال به ورود به تمایل عدم صورت در آنان ترساندن و دلسورباردار از همیشه ما خب شویم. حساس موضوع به نسبت شد موجب جنین، کادرزی ی

فشا چنین چرا که پرسیدیم خود از خاطر همین به و هستیم و بوده مطمئن نیسردرمان هم جنین درمان (که جنین سقط روال برای مادران به محققتی ،(

ناشی جنین سقط به اقدام از اخالقی، و انسانی ارزشهای اساس بر جنین جان العاده فوق اهمیت دلیل به که باردار مادران از برخی میان، این در است. شده

غربالگ فرآیند سالراز در طور همین شدند. مواجه سالمی بچههای تولد با بودند، زده سرباز جنین تقدیم98ی متعددی و مفصل شکایات مردم هم، امسال و

ساختا اجبارهای حذف درخواست و قضائیه قوه از خود شکایات نتایج پیگیر شدت به که پیگیرکردهاند و حدیری در توصیهها این هستند. تهدیدآمیز یهای

باردا تداوم برای را درمان پرسنل و پزشک حمایت نکنم، اطاعت اگر میگوید: مادر که همکاراست مجبورم نوعی به و میدهم دست از زایمان و وری کنم ی

نباشم.محاکمدرپاسخگوآیندهدرتابخواهمراآزمایشاتاینمجبورممیگویدپزشک

مادران اعتراض راستای در طرفی غربالگ175از موجود وضع به نسبت نامهای طی متعهد، پزشکان از متنرنفر که نمودند؛ ارائه را پیشنهاداتی و اعتراض ی

موجوداست".شوراتخصصیکمیسیوندران

غربالگ در علمی غیر و متقن غیر و غیراستاندارد تجویزهای به توئیت، متن در اینکه به پاسخ تردر و کردهاید اشاره جنین جنینهاییأی قتل باعث که شده کید

غربالگ روش دلیل چه به دهید توضیح است ممکن است. دارم؛رشده دلیل دو گفت: خزعلی خانم است؟ اشکال دارای و غیراستاندارد شما نظر از موجود، ی

بهداشت.وزارت99سالیربازنگسند-2بهداشتوزارتسابقهپروعالیرتبهمسئولیننظر-1

گذا سیاست زمینه در که پزشکی مسلم اساتید از یکی نظر به یک دلیل مسئولینربرای اقرار متن به سپس و میکنم اشاره دارند، تبحر و تخصص نیز سالمت ی

میپردازم.بهداشتوزارتسنددرزمینه،ایندریرغربالگ
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اکب پروفسور ورجناب عالی مشاور عنوان به خط»، «دست برنامه در که روندزی بودن علمی غیر به شدند، حاضر جمعییت موضوع در بهداشت محترم یر

است. بوده «غیرعلمی» دولت، ابالغ و کلی سیاستهای ابالغ از بعد حتی بهداشت، وزارت دستورالعملهای از بعضی که معتقدند ایشان کردند. اشاره موجود

و عالی مشاور عنوان به من است سال دو که داشتهاند ابراز رویزایشان من، العمل دستور دو کنم. تمام را اینها همه اصالح نتوانستهام هنوز بهداشت، یر

غربالگ و سقط از: عبارتند که مانده غربالگرزمین مسئله پشت متنری. دو: دلیل و است؛ نرسیده زورمان هنوز که است نهفته مالی و اقتصادی مسائل ی،

کشوربازنگ العمل دستور همکاری با سالمت مرجع آزمایشگاههای کل اداره و سالمت اداره توسط که مری مدیری بخشهایرکز از دیگر برخی و شبکه یت

غربالگ بودن غیراستاندارد به شده، تهیه پاراگرافروزارتخانه متن در است. شده اقرار چون3صفحه3ی، مهمی، مسائل نگرفتن نظر «در است: آمده سند این

استانداردسا خدمت، گیرنده و دهنده ارائه به صحیح مشاوره و فرایندهازآموزش جمع(ی نظام آنها) اجرای بر نظارت چگونگی و استانداردها تعیین شامل

غربالگراو به مربوط دادههای غربالگری ... و سالمت نظام مختلف سطوح بین ارتباط ضوابط تعیین اساسیری، اشکاالت دچار جدی طور به را داون سندرم ی

است».نموده

است!بودهیرغربالگهمگانیاجرایسال7ازپساعتراف،اینکهاستذکربهالزم

پاراگراف اشتباه3صفحه6ودر محاسبات تعداد افزایش با فعلی، روند «ادامه است: هرآمده افزایش و باعثزیسک مطلوب، نتایج بدون مرتبط، ینههای

شد».خواهدسالم»«جنینهایرفتندستازافزایشوسالمتنظامبهمردماعتماد"و"یرغربالگبرنامه"به"صدمه

نیا شما، نظر به وجانزآیا سالمت که آن صحنه پشت سودآور تجارت و آزمایشگاهها پزشکی، تجهیزات مافیای احتمالی استفاده سوء از مراقبت و نگرانی به ی

غربالگ باالی بسیار مالی گردش آیا نیست؟ بیندازد خطر به میتواند را کودک و پیشگیرمادر و علمی چارچوبهای از بیشتر مراقبت موجب نباید جنین، یری

وارد هم باردار» مادران نگرانی از استفادهها سوء «برخی با برخورد به مالی، فساد پروندههای مانند قضائیه قوه نباید آیا شود؟ احتمالی استفادههای سوء از

مهمتزشود؟ و دارد دنبال به را خانوادهها مال و جان به ضربه و شدید فجایع اقتصادی، مسائل بر عالوه مسائل این جانریرا و مادران سالمت سرمایهما، ین

است.انسانهاینرمظلومتوینربیدفاعتاینفرزندانشان،

داشتیم؟تولدکاهشویزشرمیلیوننیمحدودشدالزامییرغربالگکه98تا95سالهایطیمیدانیدایا

بهداشتوزارتسندمتناز

تص1 که شد روشن نیست،ر- استاندارد روشها برخی کردند اشتباه2یح محاسبات تعداد است،زیسک،ر- مردم3یاد اعتماد به صدمه باعث فعلی، روند -

است، شده سالمت نظام و4و باشیم داشته علمی نقد اجازه اینکه برای اقرار، همه این آیا است. رفته دست از سالم» «جنینهای که کردند اعتراف ودوبار -

نیست؟کافیکند،آنهااساسیرفعبرایتالشیگذار،قانون

بود".رسیدهمابهپزشکانطرفازهمیادیزپیشنهادات

داشتند:اظهارایشانبود؟یرغربالگبهالزامواجبارحذفبرکیدأتنیزپزشکانپیشنهاداتدرآیااینکهبارهدر

نامه از بخشی در میکنم. اشاره پیشنهاداتشان، از نمونهای و نامه از بخشی به که دادند سازندهای راهکارهای موجود، وضع به شدید اعتراض بر عالوه "بله

است:آمدهذیلمواردپزشکانبرایمجازاتحرطازبعدبالفاصلهیعنی،96/7/11یخرتادرروحانیدکترآقایجنابیرجمهورئیسبهپزشکانازنفر150

غربالگراجبا غیرعلمی شدن بارداری دوران هریهای تحمیل ضمن بهداشت، وزارت توسط غیرقانونیزی جنین سقط جنایت آمار خانوادهها، به هنگفت ینههای

است.دادهافزایشرا

باردا دوران بررسیهای و آزمایشها مندکردن قاعده جلرلزوم و غربالگرگیوی از اینری خطای درصد رساندن حداقل به و اندیکاسیون بدون و گسترده یهای

مستحض که چنان باردارآزمایشها. زنان تنها علمی، مستندات و مرجع کتب محتوای طبق ازرید بیش که بیما35ی سابقهی یا و داشته سن ژنتیکیرسال ی

غربالگ به نیاز باشند، داشته خانواده یا خود در باردارخاصی دوران غربالگری این ما کشور در که است حالی در این دارند. برایری علمی، دلیل بیهیچ یها،

علیخزیکبرجنجالدریلگرغربامافیایدپایرسال:شعار|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۱۰/۲۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳۰
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



میکند.تحمیلمیهنمانمردمبررایربسیامالیوجانیینهیزهومیشودتجویزباردارزنانتمام

خاربسیا در آزمایشگاهی، مراکز به بررسی جهت را مراجعینشان ژنومی نمونههای کشور، در موجود ژنتیک آزمایشگاههای از اینری میکنند. ارسال کشور از ج

اجبا با که است معنی بدین تقدیمرمسئله را کشور مختلف مناطق مردم از ژنومی اطالعات قوی بانک یک خودمان دست با ما ژنتیک، بررسیهای شدن ی

آورد".خواهدفراهممردممانعلیهرایکیژبیولوبررسیهایواستفادههاسوءانواعزمینهبیشککهکردخواهیمبیگانگان

داشتند:اظهارخزعلیدکترخانمندادندادامهموضوعاینتبیینبهتوئیت،فضایدرچرااینکهبهپاسخدر

ع مردم و مخاطبین خدمت در پاسخگویی، و تبیین برای همیشه تبیینهاز"من همین برای هم االن نیست. توئیت فضای به منحصر پاسخگویی، هستم. یز

غی نظرهای اظهار به علمی، گفتگوی جای به عدهای، وقتی ولی هستم. شما ترجیحرخدمت میکنند، فراهم غیراخالقی فضایی و میآورند روی کارشناسی

به و بشنویم را یکدیگر سخن حقجویی، و انصاف با همگی، تا شود فراهم سازنده و منطقی فضایی در گفتگو برای مجالی پاسخگویی، بستر تغییر با میدهم

کنیم.کمکراهکارهاوموانعبیشترکرد

غربالگ درباره هستیمرباید رو به رو جامعه در مشکالت و مسایل از انبوهی با امروز ما اما میگرفت، صورت کارشناسی تحلیلهای پیش، سالها جنین، ی

مدا به کس هر است الزم روی، این از آن،رو در توقف و موجود وضعیت به اکتفا دهد. قرار رسانهها و مردم اختیار در میکند، پیدا دست شواهدی و ک

خدوم کادر از برخی و پزشکان متخصصین، بقیه با تعامل در زنان، شورای بهداشت تخصصی کمیسیون در همکارانم و بنده جهت، این از است. نادرست

و زنان متخصصان از که وخانواده، زنان شورای بهداشت تخصصی کمیسیون دادیم. انجام مفصلی پژوهشوتحقیقات نیز موضوع این در بهداشت، وزارت

و کودکان زنان، ویژه به و اجتماعی منظر از را آن و میپردازد سالمت حوزه سیاستهای بررسی به است سال سی از بیش و است بهرهمند ها، تخصص دیگر

میکند"بررسیخانواده

داشتند:اظهارایشانشدهحرمطو...تلفیقکمیسیونبهویرفتنمثلخزعلیخانمتوئیتحاشیهدرمطالببرخیاینکهبهپاسخدر

بر مسایل استر"البته الزم و است قضایی محاکم در اثبات نیازمند دیگران، به اتهام کردن وارد اینگونه گفت: باید که شده وارد ناروایی بسیار اتهامات و یط

مورد در ولی کنم. عبور کرامت با و پوشی چشم دارم دوست است من شخص به مربوط آنچه البته باشند. پاسخگو میکنند، وارد اتهامی ناحق به که کسانی

نمیکند، اعتنا کافی میزان به بیگناه جنینهای و مادران جان به که روالهایی علمی اصالح به اقدام عمیقتر تحلیلهای با همگی نمیبایست آیا مردم حق

"کنیم.تالش

)۰۶:۲۲-۹۹/۱۰/۲۹(نداشتنامتعارفارتباطآقاباحاجی:فرنازرمنصوقاضیخانواده

منصو اینرخانواده درباره رسانهها در که ناراحتند طوزی منصورن آقای با او انگار که شده زده حرف چیری چنین است. داشته غیرمتعارف ارتباط اینزی نبوده؛ اززی قبل مدتها از ن
منصو آقای خاراینکه کشور از منصوری قاضی با ولی رفته فرانسه به تحصیل ادامه برای شود، میگویدرج طباطبایی است.» کرده همراهی رومانی تا آلمان از را او و بوده ارتباط در ی

دارد.ارزشمندیبسیاراطالعاتنزاین

م از پس روزهای و زندگی آخر ماههای جدی مولفه دو «حاشیه»؛ و «ابهام» منصورناطقان: غالمرضا قاضی جلسهرگ اولین در او نام که زمانی از است. ی

طب اکبر پرونده به رسیدگی متواردادگاه «متهم عنوان به مطری منصوری» که آن از بعد روزهای تا شد بارح وعده دزی خبر ناگهان و داد کشور به گذشتشرگشت

با جنجالی، قاضی این فوت چگونگی بعدتر، و شد رسانهها یک خاکسپازتیتر و شناسایی و کشور به جسدش ورگشت بود «ابهام» از پر همه و همه او، ی

«حاشیه!»
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منصو «متوارقاضی اتهام ابتدا، همان از باری با که شد مدعی و کرد رد اساس از را شدن کرد.زی» خواهد دفاع خود از دادگاه در حضور و کشور به گشت

اینت که آمد خبر بعد چندی اما کرد رومانی در ایران سفارت تسلیم را خود منصوراو غالمرضا رومانی دادستانی آن، از بعد است. کرده دستگیر را او رارپل ی

د هتل جلوی را قاضی آقای جسد که آمد خبر هم بعد چندی و کرد دوآزاد از ماجرا دیگر حاال کردهاند. پیدا رومانی پایتخت بخارست در «متواوک یرگانه

دیگ کشور به سفر یا «بارشدن و درمان» برای دزی به فرار» یا کشور به داخلی،وگشتن مقام چند اولیه ساعات همان بود. کرده تغییر خودکشی» یا «قتل گانه

منصو عمر پایان علت را منصور«خودکشی» غالمرضا خانواده همزمان اما کردند عنوان آقایری و است درصد صفر خودکشی، امکان که داشت اکید تاکید ی

ب کشور به بوده مصمم منصورقاضی «قتل» احتمال و شد کمرنگ خودکشی فرضیه گذشت، که مدتی بیشترگردد! قوت کهری زمانی خصوص به گرفت. ی

م که بود آن از حاکی رومانی کالبدشکافی منصورگزارش جسدشرگ روی که کرد اعالم هم دادستانی دفتر و خورده رقم همراه «شتابزدگی» و «خشونت» با ی

با با که بودند آن منتظر همه دیگر حاال است. شده وارد سخت» جسم یک «با که شده دیده ضربه» از ناشی «جراحات منصوزاثر جسد ورگرداندن کشور به ی

آزمایش مDNAانجام پرونده رومانی، دادستانی گزارش از استفاده با قضایی دستگاه و شود حاصل اطمینان قاضی به جسد این تعلق منصوراز قاضی یرگ

پیگی طبررا اکبر پرونده نهم ردیف متهم جسد کند. وری م33همدستش21ی از پس منصورروز بیخبرگ در و باری کشور به خانوادهاش اعضای گشت.زی

رییس روز قانونیهمان باپزشکی خبر اعالم منصوزبا جسد شروعرگشت آزمایشگاهی و علمی الزم اقدامات جسد، تحویل محض به که داد خبر کشور، به ی

متخصصان از متشکل تیمی قضایی مقام دستور به مسجدی، عباس گفته به است. قانونیشده مپزشکی در جسد بالین آزمایشگاهیربر تشخیصی پزشکیکز

روزقانونی همان است. شده انجام فوت علت تعیین برای تخصصی بررسیهای و جسد شناسایی راستای در اولیه اقدامات و شدند حاضر تهران استان

گزارش در که کرد اعالم اطالعیهای در هم تهران قانونیدادستانی تصویربرداپزشکی و جسد دقیق معاینه با که صورترآمده تشخیصی و پزشکی اقدامات و ی

منصو غالمرضا به متعلق جسد ظواهر، اساس بر اوال شده مشخص چراکهرگرفته، است؛ کرده سقوط بلندی مکان از که است حاکی بررسیها ثانیا است ی

شد.رویتیرتصویربردابا)تصوراستخوانهایوچپوراستتنه(کتفوصورتوسردرشکستگی

بالتکلیفماههفت

و تهران دادستانی از گذشته ماههای طول که است اطالعاتی تمام قانونیاین منصوپزشکی قاضی جسد چیردرباره تنها است. شده اعالم آنزی از که ی

منصو غالمرضا به متعلق جسد که شده محرز تهران دادستانی برای که است این کهرمطمئنیم حالی در کشور به انتقال از پس هفته دو چراکه است؛ بوده ی

منصو منصورخانواده قاضی هویت نتوانستهاند آنها و نیست تشخیص قابل چهره بودند مدعی منصوری غالمرضا جسد کنند، احراز جسد ظاهر از را درری ی

خاکسپا مرمشهد علت پروندهای گشودن با قضایی دستگاه که بود آن نوبت دیگر آن از پس شد. منصوری غالمرضا مرگ دهد. قرار بررسی مورد را کهری گی

منصو قاضی پروندهربرادر این در قضایی رسیدگی از آنچه تمام اما باشد خودکشی از ناشی نیست ممکن کرده تاکید بارها خود، متعدد مصاحبههای در ی

م درباره سکوت میشد، مهمتردیده از یکی متهم عنوان به قضا از که است پرحاشیهای قاضی پرحاشیهترگ و خارجیرین کشور یک در کشور پروندههای ین

مشک طرز به را خود گذشتوجان وجود با بود. داده دست از م7کی از منصورماه غالمرضا گذشته،رگ هفته است. نبرده جایی به راه پرونده این هنوز اما ی

خاکسپا از بعد مدتی که طباطبایی علیزاده منصورمحمود غالمرضا عنوانری به او خانواده سوی از پیگیوی، مرکیل پرونده گفتری شده، تعیین او گوییوگ

م درباره ابهامها دیگر بار که داد منصورانجام منصورگ قاضی با زنی همراهی از او آورد. اخبار صدر به را تاکیدری همچنین و داد خبر خارجیاش سفر در ی

منصو خودکشی به مررومانی پرونده متوجه را عمومی افکار دیگر بار که مصاحبهای دانست. ابهام دارای را منصوری غالمرضا غالمرضارگ برادر مصاحبه کرد. ی

مرمنصو از پس که بهری هم تازهای مبهم موارد حتی و زد دامن پرونده این ابهامهای صرفابه هم بوده پرونده این پیگیر خانواده سخنگوی عنوان به او، گ

منصو برادر کرد. اضافه نارآن بیان از که خوددای رسانهها به خود کوچک منصورِم قاضی «برادر تعبیر با خود معرفی به تنها و میکند بارری کرده، اکتفا ی»

م همزمان او است. درصد صفر خودکشی امکان که کرد تاکید آقایردیگر زندگی آخر روز سه دو، تماسهای است مدعی و کرده توصیف «قتل» را برادرش گ

طو و نیست خود اختیار در او میرسید نظر به که بود صورتی به گررقاضی در انگار که میکرد عمل ووی گفتار محدودیت که کسانی مانند باشد؛ افرادی گان
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منصو قاضی برادر نیستند! آزاد و دارند تصوررفتار چنین علت گفتری در را یاوی اینجانب که سواالتی و مکالمات در «چون داد: توضیح چنین ایلنا با گویی

محدود بسیار و میگذاشتند دهانشان مقابل ندهید ادامه و دارند محدودیت اینکه معنی به را اشارهشان انگشت پاسخ در موارد بعضی در داشتیم بستگان

پاره کاغذ تکه چند در شب نیمههای در و نشود دیده اطرافشان که میآوردند موبایلشان دوربین مقابل را صورتشان صحبت حین در و میکردند صحبت

ط از بستگان از نفر چند برای و نوشته را خودشان وصیتنامه منصورکوچک غالمرضا برادر فرستادند.» واتساپ نداشت،ریق سابقه که صحبتهایی در ی

در که کرده د2تاکید قاضی ارتباطی وضعیت که برادرش زندگی آخر اضطرارروز میکردند، تهدید را او که افرادی خاطر به احتماال حینرگذشته حتی بوده، ی

و میکرد صحبت راحت داشت، تماس وقت هر آن از پیش که حالی در نشود؛ دیده اطرافش تا میگرفته همراه تلفن دوربین جلوی را خود صورت صحبت

میداد.نشانرااطرافش

ابهامپرپروندهای

م پرونده این به ورودش نحوه درباره طباطبایی علیزاده منصورسیدمحمود قاضی منصورگ قاضی همسر و خواهرها برادر، که گفته «اعتماد» به سراغری به ی

شه آقای که گفتهاند او به و رفته سریاراو بایدری، که کرده تاکید جنایی دادسرای اینوپرست گفته به بگیرند. دادگستوکیل استرکیل مدتی حاال که ی

منصوو خانواده مرکالت در ابهامات بر تاکید با ادامه در اما ندارد وجود زمینه این در پروندهای که شده گفته ابتدا پذیرفته، را منصوری غالمرضا لزومرگ و ی

شعبه به و تشکیل پروندهای آن، به دادستانیزبا8رسیدگی گزارش «در است؛ آمده رومانی دادستانی از گزارشی که شده گفته آن از پس میشود. ارجاع پرسی

منصو قاضی که بود شده اعالم مداررومانی و دالیل ولی کرده خودکشی دادستانی،ری گزارش اساس «بر میگوید: علیزادهطباطبایی است.» نداده ارایه کی

موبایل فایلهای هم ما کیست. نمیدانند آنها که میکرده بحث و صحبت او با هیجانی خیلی حالت با و بوده ارتباط در شخصی با اتفاق این از قبل ایشان

منصو ندارغالمرضا را منصوری قاضی قطعا که چرا بوده؛ کسی چه شخص این که بفهمیم میتوانستیم حداقل میرسید، ما دست به موبایل اگر اما باریم ی

آنچه طبق علیزادهطباطبایی، ازسوی شده ارایه توضیحات بنابر نمیدانست.» آلمانی و فرانسوی انگلیسی، زبان که ایشان چون میکرده صحبت ایرانی یک

منصو منصورخانواده غالمرضا شده، مشخص خانواده اعضای به قاضی آقای سوی از شده ارسال صوتی فایلهای در و کردهاند ادعا معرفیری قاضی را خود ی

» که کرده،30کرده خدمت قضاییه قوه در س10سال تهران، دادستان معاون را خدمت آخر سرسال و ارشاد دادسرای بودهرپرست شمیرانات دادسرای پرست

مهمت حساسترکه و اینرین بود. تهران دادسرای دادگستوین منصورکیل قاضی از کهری کرده یاد امنیتی» دستگاههای اعتماد «مورد قاضی یک عنوان به ی

طب آقای که گفته خانواده اعضای به ارسالی صوتی فایلهای در او است.» میکرده هم همراهی آنها منصو6یربا خروج از پیش بازداشترماه کشور از ی

خا کشور از که میدادند اجازه نباید بود، او متوجه اتهامی اگر و منصورشده شود. ورج کجاست او که داشته اطالع کامال قضایی دستگاه که داشته تاکید ی

خا کشور از درمان گفتههایربرای اساس بر است. شده منصووج خانواده طبرکیل پرونده در اتهامش از اطالع از پس متوفی قاضی این سفارتری، با فورا ی،

با ایران به تا خواسته و گرفته تماس آلمان در بازایران امکان کرونا، شرایط به توجه با که گفتهاند او به آلمان از اما علیزادهطباطباییزگردد ندارد. وجود گشت

منصو که برمیگوید ایران به زمینی مسیر از تا میرود رومانی به برخی توصیه به آخری تا و میرود سفارت به بعد و اینکهرگردد تا بوده سفارت در لحظه ین

خا سفارت از درمان کهربرای کرده اعالم او به دادستانی و برده دادستانی به را او پلیس که گفته خانواده با تماس در او میکند. دستگیر را او پلیس و شده ج

ت را رومانی یا که دادهاند مهلت ماه یک او به و کرده اعالم قرمز وضعیت او برای بینالملل منصورپلیس قاضی اما ظاهرا شود. پناهنده یا کند پناهندگیرک ی

با ایران به وقت، اتالف روز یک بدون میخواهد که کرده تاکید و نپذیرفته راهزرا سفارت ساختمان به را او اما برمیگردد سفارت به دلیل همین به او گردد.

منصو خانواده و او میگوید طباطبایی علیزاده منصورنمیدهند. خانواده نه و او نه ندارند؛ خبر بعد به لحظه این از متوفی قاضی وضعیت درباره هیچری ی،

منصو قاضی که نمیدانند درکدام هتل در اساسا اینوی نه؟ یا بوده ساکن دادگستوک دررکیل و بود داده توضیح او درباره این از پیش که زنی درباره ی

منصو «خانواده میدهد: توضیح چنین شده، نامیده «فرناز» اخیر اینرگزارش درباره رسانهها در که ناراحتند طوزی آقایرن با او انگار که شده زده حرف ی

چیرمنصو چنین است. داشته غیرمتعارف ارتباط اینزی نبوده؛ منصوزی آقای اینکه از قبل مدتها از خارن کشور از فرانسهری به تحصیل ادامه برای شود، ج
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منصو قاضی با ولی اینررفته میگوید طباطبایی است.» کرده همراهی رومانی تا آلمان از را او و بوده ارتباط در کهزی دارد ارزشمندی بسیار اطالعات ن

جواب و سوال پرونده این درباره کس هیچ «از است؛ نخواسته توضیحات ارائه برای هم مطلع عنوان به حتی را او کسی اما کند کمک پرونده به میتواند

گفته به است!» منصوونشده خانواده منصورکیل جسد که زمانی سری، از خانواده، گفته اساس بر و شده منهدم کامال آمد، ایران به منصوی قاضی فقطرِر ی

ازط ظاهرا و کنند شناسایی را جسد نتوانستند آنها هم دلیل همین به و بود مانده باقی میگویندDNAیقراسکلت «خانواده است: شده تعیین جسد هویت

بسیا ابهامات که دارد تاکید طباطبایی علیزاده نداشتهایم.» کنیم، بررسی کامال که را این فرصت ما و زدند کنار را کفن لحظه یک مسووالن پروندهرکه در ی

با که دقتی با است امیدوار و دارد منصوزوجود خانواده او، بهگفته که چرا شود؛ روشن قضیه این میبرد، کار به دسترپرس قاضی آقای که دارند تاکید ی

چی تحقیقات پایان تا اما است افتاده اتفاق «جنایتی» و نزده خودکشی اینزبه چنانچه شد. نخواهد مشخص دادگستوی تشکیلرکیل وجود با میگوید، ی

شود.کشفسرنخهاییوشودانجامکامل«بیطرفی»باتحقیقاینکهاستامیدواراماهمهاینباوداردطوالنیروندیمعموالرسیدگیهااماپرونده
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)۰۶:۲۴-۹۹/۱۰/۲۷(اصفهان

جارمدی سال ماهه هشت در گفت: اصفهان استان قانونی پزشکی نزاعرکل مراجعان آمار مدت9ی این در و است یافته کاهش و28درصد د388هزار و نزاع اداراترگیرمصدوم به ی
است.زنانازبیشیرگیردونزاعدرمردانآمارکردهاند،مراجعهاستانقانونیپزشکی

گفت در پور سلیمان جاوعلی سال ماهه هشت در اینکه بیان با ، ایمنا خبرنگار با درگو و نزاع مراجعان آمار کرد:9یرگیری اظهار است، داشته، کاهش درصد

مدت این و28در د388هزار و نزاع اداراترگیرمصدوم به قانونیی حدودپزشکی استان در گذشته سال مشابه مدت در کردند، مراجعه اصفهان 31استان

کردهاند.مراجعهقانونیپزشکیبهیرگیردونزاعدلیلبهنفر199وهزار

د و نزاع دلیل به که مردانی و زنان آمار به اشاره با بهرگیروی قانونیی جاپزشکی سال ماهه هشت در داد: ادامه کردهاند، ورمراجعه نزاع مراجعان کل از ی

مراکزرگیرد به که قانونیی حدودپزشکی کردهاند، مراجعه اصفهان و18استان و582هزار مرد و9نفر زمینهزنفر806هزار این در مردان آمار که بودند ن

است.زنانازبیشتربرابردوحدود

قانونیکلرمدی نیزپزشکی امسال ماه آبان در کرد: خاطرنشان اصفهان و3استان مراکز949هزار به قانونینفر درپزشکی رقم این که کردند مراجعه کشور

است.شدهبیشتردرصد38.1حدودگذشتهسالمشابهمدتبامقایسه

)۱۰:۱۰-۹۹/۱۰/۲۷(همدانکانی-رتویسخانوادهقتلنحوهدربارهقانونیپزشکیاظهارنظر

کردهاند.فوتسرناحیهبهسختجسماصابتباکانیرتویسخانوادهگفت:کانیرتویسنفره5خانوادهقتلعلتبهاشارهباهمداناستانقانونیپزشکیکلرمدیهمدانایسنا/

گفت در کمالی ارتین تویسودکتر شهرستان در که قتل این در داد: ادامه ایسنا، با قتلرگو به خانواده این پسر فرزند دو و دختر مادر، پدر، افتاده اتفاق کان

رسیدهاند.

تص چاقو، ضربات با خانواده پسر قتل شایعه تکذیب با جسمروی و است بوده سر ناحیه به سخت جسم اصابت خانواده این اعضای همه فوت علت کرد: یح

میشود.شاملرایزفلجسمتاسنگپارهازگستردهایطیفسخت
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مط قتل وقوع های محل از اجساد جایی جابه درباره مادررکمالی جسد اما بود شده رها باز فضای و قتل وقوع مکان در خانواده این دختر و پدر جسد کرد: ح

بودند.انداختهچاهدرونوکردهجابهجابودن،رساندهقتلبهاینکهازپسپسرانو

قانونیکلرمدی مپزشکی زمان تا سخت جسم اصابت فاصله زمینه در همدان فاصلهراستان شده انجام بررسیهای طبق کرد: خاطرنشان متوفیان قطعی گ

است.نداشتهوجودافراداینفوتوسختجسمتوسطضرباتاصابتمیانچندانی

چهارشنبه روز ایسنا، گزارش نف26به پنج خانواده یک جسد امسال گاودارآذرماه یک حوالی تویسری شهرستان در واقع بررسیهایری طبق که شد پیدا کان

است.پروندهاینتکمیلحالدرپلیسوشدهدستگیرآنهاازتنیککههستندپروندهایناصلیمظنونینتبارافغانیگررکادوتاکنون،شدهانجام

پیامانتهای

)۰۸:۴۴-۹۹/۱۰/۲۸(باختندجانکرمانشاهدرکسیدکربنومنگازمسمومیتعلتبهنفر۱۳

باختند.جاناستاندریرسالجاازشدهیرسپماه۹درکسیدکربنومنگازبامسمومیتعلتنفربه۱۳گفت:کرمانشاهقانونپزشکیکلرمدیایرنا-کرمانشاه-

شامل که تعداد این افزود: ایرنا به یکشنبه روز خانی» «سلیم وز۲دکتر که۱۱ن قبل سال مشابه مدت به نسبت است، (پنج۱۵مرد بوده وزنفر مرد)۱۰ن

است.داشتهکاهش

کرمانشاهدرنفر۳۵شدنقرغ

داد.خبریرجاسالازشدهیرسپماه۹دراستانهایآبدرنفر۳۵شدنقرغازادامهدرکرمانشاه،قانونیپزشکیکلرمدی

تعداد این از افزود: د۱۹خانی در نفر هشت سد، در نفر پنج رودخانه، در هایرنفر حوضچه در نفر یک و آب کانال در نفر یک استخر، در نفر یک طبیعی، یاچه

اند.شدهقرغآبی

شدند.قرغاستانآبهایدرمرد)۲۲ونز(یکنفر۲۳نیزقبلسالمشابهمدتدرداشت:اظهاروی

کنند.یرخودداسدهاوهارودخانهآببهشدننزدیکازافرادطلبدمیامراینواستآزادآبهایدرشدگیقرغمواردیربسیامتاسفانهافزود:وی

آنالینایرانیرخبپایگاهدیگر:منابع

همدانکانی-تویسرخانوادهقتلنحوههدربارقانونیشکیپزاظهارنظرایسنا:|خبرخبرادامهادامه

۱

۱۳۹۹/۱۰/۲۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳۶
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/LIKHTBNR


/۹۹/۱۰(گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکرمانشاهدرشدگانقرغمیزانافزایشداد؛خبرکرمانشاهقانونیپزشکیکلرمدی
۲۸-۱۱:۱۹(

داد.خبرگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکرمانشاهاستاندریرجاسالماههنهطیشدگانقرغافزایشازکرمانشاهاستانقانونیپزشکیکلرمدیکرمانشاه-

فوت به اشاره با مهر خبرنگار با گفتگو در امروز صبح خانی غ35سلیم علت به امسال ماهه نه طی تعدادرنفر این از کرد: اظهار شدگی، رودخانه،19ق در نفر

شدهاند.قرغآبیحوضچههایدرنفریکوآبکانالدرنفریکاستخر،نفریکطبیعی،یاچهرددرنفرهشتسد،درنفرپنج

شدهاند.قرغاستانسطحآبهایدرمرد22ونزیکشاملنفر23نیزقبلسالمشابهمدتطیافزود:وی

قانونیکلرمدی تصپزشکی کرمانشاه بسیاراستان متأسفانه کرد: غریح موارد از شدنری نزدیک از افراد که میطلبد امر این و است آزاد آبهای در شدگی ق

کنند.یرخودداسدهاورودخانههاآببه

ایلنایرگزارخبدیگر:منابع

)۰۴:۵۰-۹۹/۱۰/۲۹(مازندرانشود-میانجامماهگیچهارازپیشتنهاجنینسقطمازندران:قانونیپزشکیکلرمدی

بسیا در جنین سقط مجوز صدور عدم اینکه بیان با مازندران قانونی پزشکی کل مدیر است،رایسنا/مازندران قانونی پزشکی مراکز به متقاضیان هنگام دیر مراجعه علت به موارد از ی
شود.میانجامماهگیچهارازپیشتنهاجنینگفت:سقط

را جنین سالمت ممکن فرصت نخستین در باید پزشکان افزود: درمانی سقط مجوز صدور تقاضای برای افراد موقع به مراجعه لزوم بر تاکید با عباسی علی

کنند چهارزبرررسی از (پیش مجاز زمان مدت گذشت با باشد، داشته وجود درمانی سقط اندیکاسیون که مواردی در حتی تشخیص، در تاخیر صورت در یرا

باختندجانمانشاهکردرکربندکسیومنگازمسمومیتعلتبهنفر۱۳ایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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ندارد.وجوددرمانیسقطمجوزصدورامکانماهگی)،

چهار در باید باشد، محرز سقط و جنینی های اندیکاسیون یا و بدهد تشخیص را جنین در جدی نقص وجود پزشک یک که مواردی در کرد: خاطرنشان وی

شود.صادردرمانیسقطمجوزالزمهایبررسیازپستاکندمعرفیقانونیپزشکیمراکزبهرافردآنازپیشیاماهگی

قانونیکلرمدی بیماپزشکی جنین، در نقص وجود صورت در درمانی جنین سقط مجوز شد: یادآور مازندران اینراستان دوی هر نادر مواردی در و مادر ی

شود.میصادرمشکالت

تص تعارعباسی اساس بر کرد: خاریح در حیات قابلیت جنین که آن از قبل رحم از جنین خروج از است عبارت جنین سقط موجود، داشتهریف را رحم از ج

باشد.

سال در و است مجاز روح ولوج از قبل مادر جان حفظ برای جنین سقط اسالمی مجازات قانون اساس بر ایران در گفت: معظم1376وی مقام فتوای اساس بر

شد.صادرقانونیپزشکیمجوزباوروحولوجازپیشماژورتاالسمیبهمبتالجنینسقطاجازهیررهب

قانونیکلرمدی سالپزشکی در اینکه بیان با کشو1381مازندران بارکمیته ای نامه آیین جنین، سقط ماد49ی قطعی اندیکاسیون برایرمورد را جنینی و ی

تص شد، ایجاد تغییر بهداشتی مسئله یک عنوان به موضوع این به مسوولین و جامعه نگاه در آن از پس و کرد پیشنهاد درمانی جنین حالرسقط در کرد: یح

سال در اسالمی شورای مجلس مصوب قانون طبق ولوج1384حاضر از قبل قانونی، پزشکی تایید و متخصص پزشک سه قطعی تشخیص با درمانی سقط

است.شدهشناختهمجازیرزمورددودرنزرضایتباو)هما(چهارروح

بیما نخست یادآورشد: حروی موجب بودن الخلقه ناقص یا افتادگی عقب علت به که جنین بیماری دوم، و است مادر توامرج او جانی تهدید با که مادر ی

باشد.

سازمان به بیهوده ارجاعات از که شود می راهکارهایی شناسایی به منجر جنین سقط های درخواست تایید عدم علل بررسی اینکه به اشاره با پزشکیعباسی

درمانیقانونی برنامه در تاخیر باعث است ممکن حتی و دارد دنبال به وی خانواده و کننده مراجعه برای نیز را فراوانی استرس که درمانی سقط انجام برای

جل شود- قانونرگیووی دقیق اجرای که است بدیهی افزود: شود، می اسالمی شورای مجلس مصوب درمانی سقط قانون بهتر هرچه اجرای باعث و کند می ی

باشد.داشتهتوجهیقابلنقشجامعهبهداشتوسالمتوضعیتبهبوددرتواندمیدرمانیسقط

قانونیکلرمدی مداپزشکی ارایه با توانند می ماهگی چهار از پیش تا درمانی سقط متقاضیان کرد: خاطرنشان شناسنامهرمازندران شامل الزم شوهر،زک و ن

تمام عکس قطعه سونرسه همراه به معالج متخصص پزشک از نامه معرفی ها، شناسنامه دوم و اول صفحه تصویر تعیینوخ، تعرفه پرداخت و معتبر گرافی

است.الزامیمعاینهایندرزوجینحضورالبتهکننداقدامسقطمجوزیافتردبهنسبتومراجعهقانونیپزشکیمراکزبهشده

پیامانتهای

پاناسیما،وصدایرگزارخبدیگر:منابع

انمازندرشود-میانجامماهگیچهارازپیشتنهاجنینسقطان:مازندرقانونیشکیپزکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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