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طباطبایی، علیزاده محمود منصووجارستان: قاضی خانواده ماههایرکیل جدی مولفه دو «حاشیه»؛ و «ابهام» نوشت: اعتماد است. نشده جواب و سوال هیچکس از هنوز که گفته ی
[…]«متهمعنوانبهیرطباکبرپروندهبهرسیدگیدادگاهجلسهاولیندراونامکهزمانیازاست.یرمنصوغالمرضاقاضیگرمازپسروزهایوزندگیآخر

است.نشدهجوابوسوالهیچکسازهنوزکهگفتهیرمنصوقاضیخانوادهکیلوطباطبایی،علیزادهمحمودجارستان:

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

طب اکبر پرونده به رسیدگی دادگاه متوارجلسه «متهم عنوان به مطری منصوری» که آن از بعد روزهای تا شد بارح وعده خبرزی ناگهان و داد کشور به گشت

بارد جنجالی، قاضی این فوت چگونگی بعدتر، و شد رسانهها یک تیتر خاکسپازگذشتش و شناسایی و کشور به جسدش «ابهام»رگشت از پر همه و همه او، ی

«حاشیه!»وبود

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
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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

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

است؟میاندردومنزی/پایمنصورقاضیگمردرجدیدمعمایستان:جار|خبرخبرادامهادامه
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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

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

است؟میاندردومنزی/پایمنصورقاضیگمردرجدیدمعمایستان:جار|خبرخبرادامهادامه
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)۰۸:۱۵-۹۹/۱۰/۲۹(شدحذفکهجنجالیتوئیتیکپردهپشت

گفتند.سخنآنپردهپشتازبرخیوکردپابهصداوسرحسابیکهشدمنتشرجنینیرغربالگازاجبارحذفبرمبنییزمجافضایدرتوئیتی

بسیا واکنشهای و کرد پا به صدا و سر حسابی که جنجالی توییتی نوشت: جوان خبرنگاران کبرباشگاه پیش روز چند داشت؛ دنبال به رئیسری خزعلی ی

است.شدهنگرانیهابرخیموجبکهکردمنتشرتوییتیجنینیرغربالگموضوعدربارهزناناجتماعیفرهنگیشورای

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

جنینیرغربالگدراجبارحذفدربارهجنجالیتوییتماجرای

بسیا گامهای و بوده تهران پزشکی علوم دانشگاه استادیار و دارد حدیث و قرآن علوم دکترای دخالترخزعلی مخالفان از و برداشته جمعیت افزایش در ی

کند.سختترراجنینسقطشرایطتامیکندسعیواستجنینسقطوپزشکی

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

اجبا بر مبنی خود توییت درباره زنان اجتماعی فرهنگی، شورای غربالگررئیس بودن سازمانری که سندی طبق کرد: اظهار قانونیی است،پزشکی کرده ارائه

سال صرف96از غربالگو که است مجبور پزشک مامایی»، و زنان متخصصین حرفهای اخالق «راهنمای عنوان با کتابی در العملی دستور اساس بر تجویزرًا را ی

دیگ پزشک به را بیمار بایستی میدانند، نادرست شرایطی در را سقط انجام که پزشکانی و خدمترکند این که ارائهرغربالگ(ی را جنین) سقط به منجر ی

از است. شده تعیین مجازات پزشک برای نهایت در و است پزشک تخصص و فهم و رسالت با مغایر ارجاع، به اجبار این که حالی در دهند ارجاع میدهد،

غربالگ آزمایشهای داشتن کاذب منفی و مثبت وجود با دیگر، اینرسوی از پزشک و نیست منتفی مادرزادی، نقص دارای نوزاد آمدن دنیا به احتمال جنین، ی

است.مادربراسترسوینهزهتحمیلوآزمایشاتوتعددتکرارموجبترس،ایندارد.ترسبسیارموضوع

هم دلیل، همین به و بله کرد: اظهار است؟ شده مجازات و محاکمه هم پزشکان از کسی حال به تا آیا اینکه درباره فرهنگی انقالب عالی شورای عضو این

و دادگاه به رفتن از که پزشکی 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 است، شده خسته اذیتکننده و مکرر بگیرترددهای میلیاردی است؟!ریمه شده مرتکب جرمی پزشک، این آیا کنید. رهایم و ید

باردا درحین اگر آیا است؟! شده مادرزادی نقص ایجاد باعث او اصورآیا آیا کند؟! درمان را جنین میتوانست میداد، تشخیص همینی بود؟! درمان قابل اًل

ع پزشکان بر تحمیل و ظلم رفع که داشت توجه باید و کند انتقال باردار مادران به را خود ترس پزشک، میشود موجب که عمزاست که تالشریز در را ی

اجبار از دور به علمی متقن منابع براساس آنان علمی تشخیص به احترام و آزادی حفظ برای مسئوالن، همه باید ماست. وظیفه گذراندهاند، خدمت و علمی

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 کنند. تالش سیستمی
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شدند.مواجهسالمیبچههایتولدبابودند،زدهسربازجنینیرغربالگازناشیجنین

استشدهحذفیراجبایرغربالگحرط

شه غربالگریارحسینعلی خصوص در مجلس درمان و بهداشت کمیسیون رئیس بارداری، دوران مشتری کمیسیون جلسه در کرد: اظهار اساسری بر مجلس ک

اجبا85اصل حذف موضوع جمعیت و خانواده تعالی خصوص در اساسی غربالگرقانون بارداری دوران مطری مصوبهری تصویب صورت در که است شده ح

شد.خواهدارسالنگهبانشورایبه

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

نیستژنتیکییرغربالگبراییراجبابهداشت:وزارت

اجبا حذف موضوع که چند غربالگرهر بودن مری رئیس جهانپور کیانوش اما است کرده پا به جنجال اجباری رد با بهداشت وزارت عمومی روابط یرکز

غربالگ غربالگربودن گفت: ژنتیکی اجباریهای جنین هستیم،ری مسئول آتی نسل سالمت و سالم کودکان تولد قبال در بهداشت وزارت در ما و نیست ی

فناورغربالگ با مطابق جنین بیماریهای با کودکان تولد از تا میگیرد صورت دارد، بشر که دانشی و موجود های درری روح دمیدن از قبل شدید ژنتیکی یهای

شود.یرگیوجلجنین

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

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

میخورد؟آبکجاازژنتیکییرغربالگحذفماجرای

غربالگ حذف برای مجلس نمایندگان برخی اقدامات و توییت ماجرای که دهد می نشان ها برخیربررسی و است درمانی سقطهای مجوز دلیل به جنینی ی

غربالگ های آزمایش خطای که هستند معتقد ناهنجارها به ابتال کم احتمال با یا سالم های جنین برخی که دارد وجود احتمال این و باالست ایران در یری

باشد.داشتهکشورجمعیترشدبرسوءاثرتواندمیموضوعاینوبروندبینازژنتیکی

زنده، تولد هزار هر از گفت: درمانی سقط برای ارجاعی موارد و ژنتیکی اختالالت آمار به اشاره با زایمان و زنان متخصصان انجمن رئیس با5موسوی نوزاد

میشوند.دادهارجاعدرمانیسقطبرایقانونیپزشکیبهموردهزار١٢حدودتولدهزار5٠٠ومیلیونیکازسالیانهومیشوندمتولدژنتیکیاختالل

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

غربالگ حذف درباره ایران مامایی علمی انجمن رئیس کرمی، خدا طرناهید این از دفاع در برخی گفت: جنین غربالگری در کنند می عنوان استرح ممکن ی

غربالگ کنیم بحث اینکه از جدا شوند. حذف ساده نقص با هایی جنین یا و بروند بین از سالم های جنین استربرخی الزم من نظر به که نه یا است الزم ی

شدحذفکهلیجنجاتوئیتیکدهپرپشتلف:ا|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۱۰/۳۰ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۷
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



ناهنجا از مورد سه حرو و عسر باعث که را هایی طری اما دهد می تشخیص شود خانواده بزرج بیراهه یک جمعیت افزایش برای مسائل این پاکرح و گ

است.کشوردرمسئلهصورتکردن

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

غربالگ بودجه حذف دنبال به ملت خانه نمایندگان برخی که است آن از حاکی ها زنی سالرگمانه بودجه الیحه در ه1400ی تا غربالگزهستند یرزیرینههای

داشت.نخواهدیرغربالگانجامبهتمایلیباالینهزهدلیلبهباردارمادرانبیشترصورتایندرکهچراشوندحذفعملدرونگیرندقراربیمهچتر

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

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 حذف زمینه در ای غربالگرمصوبه موضوع گفت: و کرد رد را جنین مطری مجلس های کمیسیون در باردار بانوان ازری یکی در موضوع این نیست، ح

است.نشدهتصویباماشدهحرمطخانوادهویژهکمیسیوندروبودهحرمطهافراکسیون

غربالگ ای بیمه پوشش درباره زایمان و زنان متخصصان انجمن بارداررئیس دوران غربالگریهای گفت: اجباری جنین های آزمایشهاری این از برخی نیست، ی

سالزه در را آزمایشها این داشت، تصمیم دلیل همین به هم بهداشت وزارت نیستند؛ بیمه پوشش تحت و دارند باالیی بیمه١4٠٠ینههای پوشش تحت

دهد.قرار

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

بدانیدبایدجنینییرغربالگدربارهآنچه

غربالگ آزمایشهای که دانست سونرباید و خون تستهای از مجموعهای جنینی دوران در بیماوی لحاظ از جنین سالمت بررسی برای عفونی،رگرافی یهای

است.ژنتیکینقایصازدیگربرخیوداونسندروم

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
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است.بی)

جنینژنتیکییرغربالگباکشورمعلوالنآمارکاهش

غربالگ سر بر جنجالها این همه معلولراما نوزادان تولد کاهش اقدام این هدف که کرد نگاه آن به منظر این از باید اما است، درمانی سقطهای و جنین ی

سال از پیشگی1376است؛ غربالگربرنامه با معلولیتها از اجباری نه هم آن ژنتیک طورری به بلکه سالآی ماه خرداد و میشود اجرا مجلس١٣٨4گاهانه در

تا جنینهای برای درمانی سقط مجوز اسالمی ح١٩شورای و عسر دلیل به روح ولوج از قبل و دررهفته معلول نوزادان تولد از شکل این به تا شد تصویب ج

میکند.واردجامعهومعلوالنخانوادههایبهیربسیااجتماعیوعاطفیبارمالی،ینهزهبرعالوهمعلولنوزادانتولدیرازشودیرگیوجلجامعه

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

غربالگ انجام دنبال به تاالسمی به مبتال نوزادان تولد کاهش به اشاره با تاالسمی انجمن رئیس غربالگرعرب انجام با گفت: تولد از قبل های بارری ها یادیزی

سالیانه گذشته در است؛ شده برداشته سالمت نظام غربالگ١٢٠٠از با اکنون اما میشد متولد تاالسمی به مبتال بهرکودک تاالسمی به مبتال نوزادان تعداد یها

است.رسیدهمورد٢٠٠سالیانه

صورت به کشور در اکنون که چند غربالگآهر پزشکان توصیه با و کافیرگاهانه زمینه این در الزم اقدامات که میرسد نظر به اما میشود انجام جنین های ی

شوند.میمتولدکشوردرژنتیکیمعلولیتبانوزادیربسیاشمارهنوزونیست

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 بیمارستانپزشکی به سازمان، این تایید از بعد و

باردا ختم و میشوند بهرمعرفی را خود فرزند دهد ترجیح مادر جنین ابتالی رغم علی یا باشد منفی نهایی یا مقدماتی آزمایشات اگر البته میشود انجام ی

میکند.یافتردمراقبتآورد؛دنیا

سالمنسلتولدبرایبهداشتوزارتاقدامات

رهب معظم مقام تاکید به اشاره با بهداشت وزارت ژنتیک اداره وررئیس کاربردی علمی، عمیق اعتقاد سالمت نظام در ما گفت: سالم، جمعیت توسعه به ی

استرات و مهم امر و دستور این به داژعملیاتی تمریک تمام غربالگریم. توسعه امر این الزمه که باشد سالم جمعیت توسعه بر باید سالمترکز که است یها

غربالگ میکند. حمایت را تولد در باشد.رکودکان منویات این راستای در میتواند است، سالم جمعیت توسعه راستای در آن فنی و اجتماعی جوانب تمام که ی

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
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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

نیوزبهداشتپرسون،آنالین،24فانا،فارس،اکونیوز،آفتابیرخبپایگاهدیگر:منابع

ژنتیکاختالالتآمارقانونی/پزشکیبهدرمانیسقطپروندههزار١٢حدودارجاعکرد؛حرمطزایمانوزنانمتخصصانانجمنرئیس
)۱۳:۴۷-۹۹/۱۰/۲۹(ایراندرجنینی

میشوند.دادهارجاعدرمانیسقطبرایقانونیپزشکیبهموردهزار١٢حدودتولدبهمنجریربارداهزار5٠٠ومیلیونیکازگفت:موسوی

غربالگ درباره زایمان و زنان متخصصان انجمن رئیس گفترموسوی در جنینی های باشگاهوی پزشکی علمی گروه درمان و بهداشت حوزه خبرنگار با گو

غربالگ گفت: ، جوان اجبارخبرنگاران جنینی های هری آزمایشها این از برخی چند هر نیست وزارتزی نیستند؛ بیمه پوشش تحت و دارند باالیی ینههای

دهد.قراربیمهپوششتحت١4٠٠سالدرراآزمایشهااینازبرخیداشتتصمیمدلیلهمینبههمبهداشت

ه تحمیل معلول نوزادان تولد داد: ادامه میشوند؟وی سقط به منجر که ژنتیکی وزختاللهای است جامعه و خانواده به عاطفی و اجتماعی روانی، ملی، ینه

فناو رشد سالربا در اسالمی شورای مجلس مصوبه طبق روح ولوج از قبل قطعی تشخیصی تستهای با میتوان اکنون به١٣٨4ی منجر که جنینهایی برای

ح و بیمارعسر لیست و شود صادر درمانی سقط مجوز میشود مادر کمتررج سن با جنین سقط مجوز این و است مشخص زمینه این در ژنتیکی خاص یهای

میشود.صادرقانونیپزشکیسویازماه4از

بیما برخی که داشت توجه باید گفت: زایمان و زنان متخصصان انجمن ناساررئیس هستند؛ درمان و تشخیص قابل جنینی دوران در خونیرگازیها یهای

که شود می باعث موضوع همین و میکنند تغذیه یکدیگر خون از و دارند خونی ارتباط که چسبیده بهم دوقلوهای خفیف، های هیدروسفالی جنین، و مادر

هستند.جنینیدوراندردرمانقابلمواردیجملهازدهد،دستازراخودجانیردیگوکندرشدیادزجنینیک

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 نگذاشتن به تصمیم آزمایشرجوانبی و است داده درمانی سقط مجوز ج

غربالگ شامل اغلب هم ژنتیکی عمدترهای ترایزومیهاو استی داون سندروم تزًا شایع سندروم این امیدواریرا و میشود محسوب ژنتیکی اختالل کهرین یم

گیرند.قراربیمهپوششتحتهایرغربالگاینهمه

زنده، تولد هزار هر از گفت: درمانی سقط برای ارجاعی موارد و ژنتیکی اختالالت آمار به اشاره با ایرانموسوی در جنینی ژنتیک اختالالت اختالل5آمار با نوزاد

و میلیون یک از سالیانه و میشوند متولد باردا5٠٠ژنتیکی حدودرهزار تولد به منجر به١٢ی مورد قانونیهزار میشوند.پزشکی داده ارجاع درمانی سقط برای

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

پیام/انتهای
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زاگرسصبحفانا،آنالین،شفاآنالین،سپیدیرخبپایگاهسپید/روزنامهدیگر:منابع

)۱۴:۴۷-۹۹/۱۰/۲۹(میشوندمتولدژنتیکیاختاللبانوزاد5ایراندرزندهتولدهزارهراز

است.دادهافزایشرازایمانازپیشهاییرغربالگبهنسبتحساسیتکهاستمسائلیجملهازژنتیکیاختالالتوجنینسقطکنا:ر

گیرد.قرارقانونیپزشکیمیزرویپروندههزار12کهشدهباعثایراندرژنتیکیاختالالتبراثرجنینسقط

گزارش غربالگربه درباره زایمان و زنان متخصصان انجمن رئیس موسوی غربالگرکنا، گفت: جنینی های اجباری جنینی های اینری از برخی چند هر نیست ی

ه سالزآزمایشها در را آزمایشها این از برخی داشت تصمیم دلیل همین به هم بهداشت وزارت نیستند؛ بیمه پوشش تحت و دارند باالیی ١4٠٠ینههای

دهد.قراربیمهپوششتحت

ه تحمیل معلول نوزادان تولد داد: ادامه میشوند؟وی سقط به منجر که ژنتیکی وزاختاللهای است جامعه و خانواده به عاطفی و اجتماعی روانی، ملی، ینه

فناو رشد سالربا در اسالمی شورای مجلس مصوبه طبق روح ولوج از قبل قطعی تشخیصی تستهای با میتوان اکنون به١٣٨4ی منجر که جنینهایی برای

ح و بیمارعسر لیست و شود صادر درمانی سقط مجوز میشود مادر کمتررج سن با جنین سقط مجوز این و است مشخص زمینه این در ژنتیکی خاص یهای

میشود.صادرقانونیپزشکیسویازماه4از

بیما برخی که داشت توجه باید گفت: زایمان و زنان متخصصان انجمن ناساررئیس هستند؛ درمان و تشخیص قابل جنینی دوران در خونیرگازیها یهای

که شود می باعث موضوع همین و میکنند تغذیه یکدیگر خون از و دارند خونی ارتباط که چسبیده بهم دوقلوهای خفیف، های هیدروسفالی جنین، و مادر

هستند.جنینیدوراندردرمانقابلمواردیجملهازدهد،دستازراخودجانیردیگوکندرشدیادزجنینیک

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 نگذاشتن به تصمیم آزمایشرجوانبی و است داده درمانی سقط مجوز ج

غربالگ شامل اغلب هم ژنتیکی عمدترهای ترایزومیهاو استی داون سندروم تزًا شایع سندروم این امیدواریرا و میشود محسوب ژنتیکی اختالل کهرین یم

گیرند.قراربیمهپوششتحتهایرغربالگاینهمه

زنده، تولد هزار هر از گفت: درمانی سقط برای ارجاعی موارد و ژنتیکی اختالالت آمار به اشاره با ایرانموسوی در جنینی ژنتیک اختالالت اختالل5آمار با نوزاد

و میلیون یک از سالیانه و میشوند متولد باردا5٠٠ژنتیکی حدودرهزار تولد به منجر به١٢ی مورد قانونیهزار میشوند.پزشکی داده ارجاع درمانی سقط برای

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

کنید.کلیکاینجاراایرانبازارهایقیمتینرآخشد.صادردرمانیسقطمجوزیرماددالیلبرایهم

انایردرجنینیژنتیکاختالالتآمارقانونی/شکیپزبهمانیدرسقطپروندهارهز١٢حدودجاعاران:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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)۲۱:۱۵-۹۹/۱۰/۲۹(جمعیتبحرانبرایغلطآدرسزوجها؟؛درصد20یرنابارویااستترمهمیرغربالگ

میکنند.تاییدرایرغربالگمیگذارداثرجمعیتافزایشماجرایرویمسالهاینومیشوندسقطتولدازپیشنوزادانازیادیزتعدادیرغربالگوجودبادارندادعاکهمخالفان

گی عجب ، «فرهیختگان» گزارش ازربه متاثر را جامعه چنان و میکنند باز زبان میخورد، توقی به تقی تا که همهچیزدان و مدعی عدهای بین افتادهایم ی

یک و میزند توئیتی یک نفر یک است. شده چه و بوده چه که کنند منتشر و بنویسند مدتها باید رسانهچیها و رسانهها تمام که میکنند اظهاراتشان

ج یک میکند، چیرادعایی مساله اصل از اینجا تا میکنند. متهم را یکدیگر و میگذارند عرصه در پا موافقان و مخالفان ناپیدا! سرش آن که میافتد راه یزیانی

ج یک بدانید میخواستم تعمدا و دارد وجود مختلف موضوعات در رویه این چون ثابترنگفتم، همینطور که دارد وجود موضوعات همه در و همیشه یانی

غربالگ مساله با ارتباط در بار این است. بازتولید کبردرحال توئیت از مساله دیگر. موضوعات با ارتباط در هم گذشته در و جنین رئیسری شد. آغاز خزعلی ی

تب «عرض نوشت: توئیتی در پنجشنبه ظهر فرهنگی، انقالب عالی شورای در خانواده و زنان اجتماعی فرهنگی، وزارترشورای خدوم پرسنل و مادران به یک

غربالگ به اجبار مجلس، انقالبی نمایندگان برخی تالش با باالخره باعثربهداشت. علمی(که غیرمتقن و غیراستاندارد تجویزهای با پزشکان و مادر توسط ی

ماد و پزشک هیچ دیگر حاال شد. برداشته میشود) جنین غربالگرقتل به مجبور لشکری و همانا توئیت این انتشار نیست.» جنین کشتن و موافقانری کشی

غربالگ مساله مخالفان هرو همانا! هم جنین کرسیری به را خودش ادعای مقابل طرف کردن متهم با تا میکرد سعی و کرد ورود ماجرا به خودش دید از کسی

غربالگ مخالفان و موافقان استدالل اول مساله پرداخت؛ خواهیم مساله دو به ادامه در بیشتربنشاند. اهمیت از که دوم مساله اما است، ایران در جنین یری

واقعی فضای از هنوز مخالفان و موافقان میدهد نشان که استداللهایی استداللهاست. این کشیدن چالش به و موجود فضای تبیین است برخوردار هم

پافشارد با میکنند سعی و ندارند روشنی فهم و رارک ماجرا اصل مصداق همین بر کالنتزی بهعنوان ببرند. سوال بزریر و ایراد اینرگترین در که ادعایی ین

مط افزایشربین برای نیاز مورد شرایط و ملزومات از هنوز مخالفان، و موافقان و ماجرا طرف دو است. کشور در جمعیت افزایش با ماجرا این ارتباط شد، ح

در ببینند اینچنینی مهم مسائل و نابارور زوجهای درمان و ازدواج و اقتصاد از متاثر اینکه جای به را مهمی موضوع چنین که نیستند مطلع کشور در جمعیت

افتادهایم!گیربدوضعیتیدرشکلهربههستند.آنبهپاسخدنبالجنینیرغربالگ

پیشنهادیکسربرجنجال

شه حسینعلی بخوانیم. را پرحاشیه ماجرای این به نسبت مجلس واکنش نیست بد مخالفان، و موافقان ادعاهای بیان از بهداشتریارقبل کمیسیون رئیس ی،

در پیشنهادی قالب در موضوع این و نشده ارائه اسالمی شورای مجلس به مصوبهای «چنین گفت: ماجرا این با ارتباط در اسالمی شورای مجلس درمان و

مشت طرکمیسیون مطرک خانواده تعالی و جمعیت جوانی مشترح کمیسیون عضو درمان و بهداشت کمیسیون اعضای از نفر چهار است. شده هستندرح ک

غربالگ پیشنهاد این براساس اجبارو بررسیری با مجلس موافقت دلیل به میشود. انجام دهد تشخیص پزشک یا کنند تقاضا والدین اگر البته میشود. لغو ی

اصلرط براساس جمعیت جوانی مشت85ح کمیسیون مصوبات علنی، صحن از نیابت به و اساسی بهرقانون مستقیم و نمیشود بررسی علنی صحن در ک

گزارش براساس اما شود انجام غیرقانونی سقطهای است ممکن میگویند میشود. ارائه تایید برای نگهبان پیپزشکیقانونیشورای در که سقطهایی تمام

فقطرغربالگ انجامشده بسیا10ی درحالیکه بوده سقط بینرهزار کشور در سقطجنین واقعی آمار درواقع است. بوده غیرقانونی سقطجنینها از 600تا300ی

غربالگ موضوع به هم ربطی هیچ و است «حذفرهزار گفت: اتفاق این به واکنش در هم مجلس هیاترئیسه سخنگوی فرهنگی، محمدحسین ندارد.» ی

مطرغربالگ مجلس کمیسیونهای از یکی در پیشنهادی قالب در موضوع این بلکه نیست، مجلس مصوبه باردار زنان نیزری آن درمورد اینکه جالب و شده ح

یکرتصمیمگی نظر که است موضوع این به توجه دارد اصالح به نیاز آنچه اما گرفت، قانونی ایراد نمایندگان اظهارنظر به نمیتوان دراینباره است. نشده ی

ندارد.»مجلسنظرومصوباتبهارتباطینماینده
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مشت کمیسیون سخنگوی عنابستانی، طرعلیاصغر غربالگرک اینکه بر تاکید با هم خانواده تعالی و جمعیت جوانی ورح نبوده الزامی وقت هیچ کشور در ی

غربالگ فعلی «وضعیت گفت: است، نشده ممنوع هم میبرند.راکنون بهره آن از سودجو عدهای تنها و است جمعیت افزایش سود به نه و مادران نفع به نه ی

غربالگ سر پشت مالی مافیای سوی از موعد از پیش حاشیههای ایجاد احتمال کامال و است وضعیت این ساماندهی دنبال به کمیسیون میدادیم.راین را ی

مشت کمیسیون سخنگوی مقام در طراالن تخصصیرک بحثهای باید چراکه نکنم؛ صحبت این از بیش میدهم ترجیح خانواده تعالی و جمعیت جوانی ح

فضاسا تحتتاثیر تا کرد خواهیم چنین شود، ابالغ و قانون به تبدیل مذکور مساله که زمانی درنتیجه داد، انجام دربارهاش صحنهزمفصلی پشت مافیایی ی

نگی معلومرقرار که است دیگر پیشنهاد هزاران مثل پیشنهاد یک صرفا و نرسیده قطعیت به هنوز که میزنیم حرف موضوعی درباره ما تفاسیر این با یم.»

باشد!داشتهعاقبتیچهپایاندرنیست

یرغربالگموافقاناستدالل

بگذ که خزعلی توئیت طراز هنوز وقتی که باشیم داشته هم را گالیه این و چراریم است نشده گرفته آن درباره نهایی تصمیم و است نشده قطعی برنامهای و ح

ط موافقان ادعاهای به میرسیم میکند. ملتهب را رسانه و جامعه اینطور و میشود منتشر آن به مربوط غربالگراخبار تعدادرح از بیشتر آنها تعداد البته که ی

مخالفان برعکس و بود سالم موالید مساله حول هم آنها ادعای عمده زد. دامن شده ایجاد فضای التهاب بر مقدار این مساله همین اصال شاید و بود مخالفان

غربالگ وجود با دارند ادعا تعدادرکه غربالگزی میگذارد اثر جمعیت افزایش ماجرای روی مساله این و میشوند سقط تولد از پیش نوزادان از راریادی ی

غربالگ موافقان از یکی میکنند. طرتایید ماجرای و پیشآمده اخیر حواشی از بعد او است. پزشکی نظام عالی شورای عضو خداکرمی، ناهید جنین عدمری ح

«سالرغربالگ گفت: ن90ی کاهش بارورزمزمه مطرخ کشور در درری ایران شد عنوان آن در و کرد منتشر گزارشی ملل سازمان و شد به2030ح است ممکن

پی طرف به مطرسرعت جمعیت رشد روند بهبود برای متعددی نسخههای برود. جمعیت وری جمعیت تعالی سند بحث یازدهم مجلس حاضر درحال و شد ح

فرزندآو به خانوادهها تشویق برای اقداماتی که دارد بررسی دست در را شدهرخانواده پیشبینی آن در جمعیت کاهش از ممانعت برای بازدارنده اقدامات و ی

غربالگ حذف به جمله آن از که طراست این از دفاع در برخی کرد. اشاره میتوان جنین غربالگری در میکنند عنوان ازرح سالم جنینهای برخی است ممکن ی

غربالگ کنیم بحث اینکه از جدا شوند. حذف ساده نقص با جنینهایی یا برود ناهنجاربین از مورد سه و است الزم من نظر به که نه یا است الزم کهری یهایی

ح و عسر طرباعث اما میدهد تشخیص را شود خانواده بزرج بیراهه یک جمعیت افزایش برای مسائل این است.رح کشور در صورتمساله کردن پاک و گ

از ممانعت میکنند تصور ناهنجا12برخی بچههای سقطها، این کند. کمک جمعیت توسعه به میتواند درمانی سقط هرهزار که هستند سربازی برایرینه ی

سادهانگا اما بماند زنده که است انسانی هر حق البته ولی دارند سالمت نظام و غربالگرخانواده قطع با شود تصور که است توسعهری در نقشی میتوان ی

غربالگ انجام داشت. میتواندرجمعیت مادر اما بدهند انجام که میکنند توصیه مادر به خصوص این در ماما و پزشک است. مادر عهده به حاضر درحال ی

ط آنان معلول نوزاد آوردن دنیا به درصورت است شده دیده گاهی ولی نکند را کار وراین پزشکان از خیلی و نکردید اجبار چرا میگویند و میکنند شکایت ح

ط شدهاند. محکوم قضایی مراجع در غربالگرماماها آزمایشهای حذف بزرح بیراهه یک جمعیت افزایش برای است.ری کشور در صورتمساله کردن پاک و گ

غربالگرسادهانگا آزمایشهای حذف با شود تصور اگر است راری کشور جمعیت میتوان غربالگزی موافقان استدالل کرد.» انوشیروانریاد ادعای بر هم ی

به سازمان پیشین رئیس تیرماهزمحسنیبندپی، اواخر در که است استوار و1397یستی میلیون یک حدود که خدمات٣5٠گفت پوشش تحت معلول هزار

حدودزبه میشود گفته آمار بر بنا همچنین هستند. حدود12یستی در میزان این از که میدهند تشکیل معلوالن را ایران جمعیت از دارای2درصد نفر میلیون

دارد.یرگیوجلامکانیرغربالگانجامباکهمسالهایمیکنند.زندگیایراندرکمتوانمعلولنفرمیلیون5/6وشدیدمعلولیت

یرغربالگمخالفاناستدالل

غربالگ انجام مخالفان گفتیم، که همانطور اما مقابل تعدادردر معتقدند و میکنند قلمداد جمعیت افزایش راه سر بر مانعی را امر این کشور، در جنین یادیزی

رئیس بانکیپور، امیرحسین میشوند. راضی جنین سقط به نیست هم علمی آنها از خیلی که مختلفی دالیل به میدهند، تن تستی چنین به که افرادی از

جمعیتانبحرایبرغلطسآدرهیختگان:فر|خبرخبرادامهادامه
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اصلیت درباره اسالمی، شورای مجلس خانواده تعالی و جمعیت طرکمیسیون حذف پیشنهاد دلیل غربالگرین «طرح است: گفته غربالگری اقتصادیرح فشار ی،

است.»کردهایجادبیاورند،دنیابهفرزندیمیخواهندکهخانوادههاییبراییربسیامشکالتومیکندتحمیلخانوادههابهرایادیز

«ط نوشت: اجتماعی و عمومی پزشک متخصص یک از نقل به مساله همین با ارتباط در هم روزنامهها از یکی گذشته غربالگرروز اجرارح بهدرستی کشور در ی

فقط توسعهیافته کشورهای در است. غربالگ34تا30نشده تست باردار زنان جمعیت باالیردرصد ایران، کشور در اینکه حال میدهند، انجام را درصد95ی

حدود میدهند؛ انجام را تست این غربالگ60مادران تست انجام دالیل از یکی دهند. انجام را تست این باید چرا که نمیدانند ایرانی مادران از ی،ردرصد

باردا تستهای انجام از بعد است. هزار در یک داون سندروم نوزاد آمدن دنیا به احتمال اما است داون سندروم به مبتال جنین حدودرتعیین به ایران در ی

انگلستان16/5 در عدد این اینکه حال بیاورند. دنیا به داون سندروم عوارض با جنینی دارد احتمال که میشود گفته باردار مادران است.2/5تا1/8درصد درصد

آزمایشها این کاذببودن مثبت یا منفی غربالگ5تا4احتمال آزمایشهای این وجود با اما است اجباردرصد کشور در حدودری ساالنه اما است 3000ی

جواب یعنی میآید، دنیا به کشور در داون سندروم به مبتال غربالگ3نوزاد، آزمایشهای انجام از بعد است. کاذب منفی آزمایش، حدودرهزار به تا150ی

ه160 میتواند نکته، این دانستن بیاورند، دنیا به داون سندروم به مبتال فرزندی دارد احتمال که میشود گفته خانواده روحیزهزار و مالی بهزینه را یادی

از کند. تحمیل حدود160تا150خانوادهها خانواده مبتال30تا20هزار فرزندی دارد، احتمال یکهزارم فقط اینکه حال میکنند، سقط را خود جنین خانواده هزار

خانوادههای که معناست آن به این و بیاید دنیا به داون سندروم پافشازبه سبب اقتصادی منفعت میبرند.شاید بین از را خود سالم جنین انجامریادی، بر ی

دارند.»درآمدتومانمیلیاردهزار100حدودساالنهیرغربالگانجامازبرخیچراکهباشد،یهارغربالگاین

غربالگرکب ماجرای با ارتباط در کرد حذف را توئیتش اینکه از بعد شد آغاز او توئیت با حواشی تمام که هم خزعلی بهری پزشکان «برخی کرد: خاطرنشان ی

ط این بدانید قطعا و شود حذف پزشکان مجازات میخواهیم ما حاال میشوند. مجازات نمیگیرند، قتل به تصمیم و نمیدهند سقط اجازه اینکه برایرخاطر ح

ج در امسال خردادماه همچنین او است.» پزشکان از قاطع میردفاع یک اخیر،زیان ماه سه «در بود: گفته کشور92گرد در غیراستاندارد و غیردرمانی سقط هزار

سالر در بهداشت وزارت اعالم طبق و داده روزانه92خ غربالگ1000هم است. شده انجام کشور در جنایی و غیردرمانی درحالرسقط غیراستانداردی یهای

ط هماکنون نمیپذیرند، را شیوه این جهان جای هیچ و است غربالگرانجام اجبارح مادران همه برای خاصری شرایطی در تنها جهان در که درحالی است ی

میشود.»انجام

بهداشتوزارتواکنش

مجا فعاالن و رسانهای چهرههای برخی حتی زدند. یکدیگر کله و سر به حسابی و دادند را خودشان نظرات مخالف و موافق طرف جزدو دو وری موافق یان

بودند. امر این اصلی متولی بهعنوان بهداشت وزارت واکنش چشمانتظار همه اما درآمدند. هم خجالت از حسابی و نگذاشتند کم و آمدند میدان به هم مخالف

مرچشمانتظا رئیس جهانپور، کیانوش سوی از توئیتی رشته صرفا عایدیاش که بهداشتری «وزارت نوشت: باره این در او بود. بهداشت وزارت اطالعرسانی کز

غربالگ میداند. مسئول را خود آینده، نسل سالمت و سالم کودکان تولد قبال در سالمت تولیت بیماربهعنوان بری که ژنتیکی وریهای علمی شواهد پایه

پیشگیرفناو موجود، کالنریهای سیاستهای قبال در را خود بهداشت وزارت همزمان است، عمومی سالمت ارتقای راستای در سیاستی باشد، میسر آن از ی

غربالگ میداند... متعهد نیز غیرعلمی و غیرقانونی سقط پدیده با مقابله و بیمارجمعیت اجباری هیچگاه جنین ژنتیکی وزارتریهای دستورالعمل و نیست ی

مشا با باره این در موثآکتربهداشت نقش البته و شده عملی والدین، بیمارگاهانه تولید موارد کاهش در داشتهری و... داون سندروم ازجمله ژنتیکی یهای

کم.»کلمهیکنهوبیشکلمهیکنهمسئولیم،یربشنویندانشدستاوردهایچارچوبدرجمعیتسالمتوجمعیتقبالدرهمهداشت.خواهدو

یرفرزندآوکندشیبوازدواجدرصدی40کاهش

ز دعوای یک حرگراین و آن کاهش و رشد و جمعیت مساله واقعا اما شد. ایجاد پیشنهاد یک حول که بود ادعاهایی با رابطه در پیری سمت به ورکت ی

غربالگ انجام با قابلتوجهی ارتباط دست، این از اجتماعی،رمسائلی مختلف مسائل انگاشتن نادیده نیست. اینطور که است پرواضح خب دارد؟ جنین ی
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طرف به را انتقادها سمتوسوی نیست بد خاطر همین به است. صورتمساله کردن پاک بهنوعی کشور جمعیت مساله در بهداشتی و اقتصادی فرهنگی،

بنیادیتردیگ و اساسیتر سواالت به پاسخ بهدنبال و بکشیم آنری ماحصل تا بگیرد صورت ازدواج باید ابتدا طبیعتا جمعیت، افزایش مساله باب در باشیم. ی

اینرفرزندآو اصال باالتر آن از و باشند داشته را شدن فرزنددار برای کافی علت و انگیزه خانوادهها باید ازدواج از بعد باشد. کشور جمعیت تعداد افزایش و ی

بنگ که جزئیتر کمی نباشند. نابارور زوجهای جزء یعنی باشند، داشته را وزارترامکان خانواده و جمعیت سالمت دفتر آمارهای گواه به گذشته دهه یک در یم،

ازدواج سال40بهداشت، در چراکه داشته؛ کاهش ثبتشده89درصد ازدواجهای با890تعداد گذشته سال در تعداد این و بوده مورد به40هزار کاهش درصد

از بیش تن500کمی ازدواج است،زهزار سازمان این فقطوفقط طالق و ازدواج آمارهای ارائه اصلی متولی اینکه اعالم ضمن احوال ثبت سازمان است. یافته ل

دامادها در کشور کل در ازدواج سن میانگین عروسها2/29گفته میان ب4/24و سیدحامد مدیراست. وزارترکاتی، مدارس و جمعیت خانواده، سالمت کل

فرزندآو و ازدواج میزان کاهش با ارتباط در هم «سالربهداشت گفت: کشور در به13حدود92ی اکنون که داشتیم ازدواج سن در جوان نفر10میلیون میلیون

فرزندآو به تمایل همزمان است. داررسیده کشور در هم کمتر فرزندآوری کاهش و ازدواج میزان کاهش درمورد حمایتهایریم. نیستند، مقصر جوانان ی

سال از صورت هر در بشود. کاملتر و بیشتر باید سال6ساالنه89دولتی از سال97درصد فقط8هر کار چاره است. شده کم کشور در ازدواج میزان از درصد

نیست.تومانیمیلیون100ازدواجوامدادن

وام برای خانوادههایی کشور مناطق برخی فضای100در ایجاد و شغل ایجاد از حمایت اساسی راهکار میکنند. ازدواج به وادار را خود فرزندان میلیونی

فرزندآو از حمایت البته و است اقتصادی و اجتماعی روانی، حمایتهایرامنیت نیازمند و برسد دستگاهها همه در عملی اقدامات به شعار حد از باید نیز ی

در روند این با هستیم. هم اقتصادی30قضایی و فرهنگی اجتماعی، علمی، حوزههای همه در مساله این و بود خواهیم دنیا پیر کشورهای از یکی آینده سال

حدود انقالب اوایل کشور جمعیت رشد است. خطرناک سال2.5کشور در اکنون اما بود به99درصد اولینبار سالهایزبرای در است. رسیده درصد یک یر

مواجه موالید کاهش به رو روند با امروز و شدیم مواجه ثبات با روند با بعد شدیم، مواجه جمعیت نسبی افزایش با اول سالهای در انقالب از پس اول

فرزندآو به زوجین تمایل عدم چرایی تحلیل در چندیپیش غربالگرهستیم.» و معلولیت به مربوط مسائل از غیر عللی هم شدهری بیان چیزها اینطور و ی

م فرزندآوربود. بازدارنده عوامل شناسایی در مجلس پژوهشهای نوشترکز گزارشی طی ایران در شغلی76ی آینده به نسبت نگرانی بهدلیل خانوادهها درصد

جدید،71فرزندانشان، فرزند تولد با اقتصادی مشکالت افزایش بهدلیل فرزندآو68درصد به تمایلی و... ناکافی درآمد بهدلیل کهردرصد همانطور و ندارند ی

است.اجتماعیواقتصادیمسائلبهمحدودیرفرزندآوعدمعللعمدهمیبینید

کنیدکشورنابارورزوجدرصد20حالبهیرفک

بهجای که باشد جدی مسائل از یکی میتواند هم نابارور زوجهای تعداد آن، نگرانکننده آمارهای و ازدواج سن افزایش و ازدواج میزان کاهش مساله سوای

سرمایهگذارتم و غربالگرکز مساله روی وزارتری خانواده جمعیت و سالمت «دفتر پیش چندوقت شود. جلب سمتوسو این به توجهات آن ممنوعیت و ی

آما طی پزشکی» آموزش و درمان رئیسربهداشت، و جنینشناس صادقی، محمدرضا دارد. وجود ما کشور در نابارور زوج سهمیلیون حدود کرد اعالم ی

م و نابارورپژوهشگاه درمان فوقتخصصی «نابارورکز کرد: تاکید ابنسینا مکرر سقط و بینری ما کشور در بارو20تا15ی سنین در که زوجینی میان یردرصد

دارد.»شیوعهستند

ب مدیرسیدحامد «بینرکاتی، گفت: پیش چندماه هم رابطه این در بهداشت وزارت مدارس و جمعیت خانواده، سالمت کشورها20تا15کل جمعیت درصد

نابارو دچار کشورها اقلیم و ازدواج سن به توجه ناباوربا درمورد هستند. هری اینزی بداند باید بیمه اما شود پرداخت بیمه حمایت با باید درمان ینههای

ه چه با کجا، امیدوازخدمات میشود. اجرا کسی چه برای و شورایرینهای تصمیمگیرنده مورد این در شود. بیمه پوشش وارد خدمات این امسال آخر تا یم

سرمایهگذا لزوم پس است.» بیمه هرعالی کاهش میشود. احساس هم موارد سایر از بیشتر مورد این در گرفتنزی قرار بیمه پوشش تحت و باال بسیار ینههای

نابارو بهتردرمان نتیجه و عایدی میتواند آنچهری جمعبندی با کند. کمک جمعیت افزایش مساله به و باشد داشته پی در حاشیهای مسائل سایر به نسبت ی
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نتیجهگی میتوان شد، غربالگرگفته ماجرای حول که بلبشویی این کرد نیستری نزدیک کشور جمعیت مساله واقعیت به خیلی است افتاده راه به کشور در ی

کرد.نگاهجمعیتمسالهبهجدیتروکالنتربایدو

جامعهگروهردبیرحمانی،ابوالقاسمنویسنده:*

)۰۴:۱۲-۹۹/۱۰/۳۰(قیمتی؟چهبهجمعیتافزایشجنین؛یرغربالگحذف

غربالگ اجبار رورحذف چند جنین دزی است مطری رسانهها در توئیت یک انتشار بسیارپی آنکه حال میگویند سخن آن حذف از جمعیت افزایش طرفداران شده، باورندرح براین ی
دارد.یربسیاینههایزهوتبعاتهمجامعهبرایکهخانوادهبرایتنهانهمعیوبکودکتولدکهچراشودمطمئنخودجنینسالمتازبایدباردارمادروخانواده

کب اخیر روز چند توئیت ، ایمنا خبرنگار گزارش اجبارربه لغو موضوع با فرهنگی انقالب عالی شورای خانواده و زنان اجتماعی فرهنگی شورای رئیس خزعلی ی

بسیارغربالگ واکنشهای جنین، تبری "عرض بود: نوشته خود توئیت در وی داشت، همراه به باری باالخره بهداشت، وزارت خدوم پرسنل و مادران به یک

غربالگ به اجبار مجلس انقالبی نمایندگان از برخی میشد)رتالش جنین قتل باعث (که علمی غیرمتقن و غیراستاندارد تجویزهای با پزشکان و مادر توسط ی

ماد و پزشک هیچ دیگر حاال شد. غربالگربرداشته به مجبور غربالگری با رابطه در هم پیشتر خزعلی " نیست. جنین کشتن و کردهری اظهار زایمان از پیش ی

میکنند.»تشویقجمعیتافزایشبهرامردموندارندقبولرایرغربالگغربیکشورهایحاضرحال«دربود:

غربالگ آزمایش همین با گفت: و داد نشان واکنش که بوده کسانی از نیز مجلس سابق نماینده سیاووشی سختیهایرطیبه با ناخواسته که کسانی تولد از ی،

جلربسیا میشوند متولد بهرگیوی بیبضاعت خانوادههای نیست قرار است. کیفی جمعیت یک نیازمند اما دارد جمعیت افزایش به نیاز ما جامعه میشود. ی

ه نمیتوانند که دلیل غربالگزاین تست دارند.رینههای معلولیت روانی یا جسمی لحاظ از ژنتیکی، مشکالت دلیل به که بیاورند دنیا به فرزندانی بپردازند، را ی

م رئیس جهانپور کیانوش غربالگرهمچنین نوشت: باره این در توئیتی در بهداشت، وزارت اطالعرسانی بیمارکز اجباری گاه هیچ جنین ژنتیکی نبودهریهای ی

مشا با رابطه این در بهداشت وزارت دستورالعمل و مؤثآکتراست نقش البته و شده عملی والدین، داوطلبانه و بیمارگاهانه تولد موارد کاهش در یهایری

را خود آینده، نسل سالمت و سالم کودکان تولد قبال در سالمت تولیت عنوان به بهداشت «وزارت داشت. خواهد و داشته و… داون سندرم جمله از ژنتیکی

غربالگ میداند، بیمارمسئول فناوری و علمی شواهد پایه بر که ژنتیکی پیشگیریهای موجود، سالمتریهای ارتقای راستای در سیاستی باشد، میسر آن از ی

است.عمومی

کلید غربالگربهروز اهمیت خصوص در اصفهان پزشکی علوم دانشگاه درمان معاون بارداری، دوران غربالگری میگوید: ، ایمنا خبرنگار به بارداری دوران در یری

غربالگراجبا این که است بهداشت وزارت توصیه و نیست طری این شود، انجام طری ماههایرح، در که باردار مادر یک و خانواده یک که چرا است، معقولی ح

باردا غربالگرابتدایی اساس بر ناهنجاری متوجه یاریها و دارند نگه را جنین که بگیرند تصمیم میتوانند و میشوند خود جنین کروموزومی اختالل یا و ی

کنند.اقدامقانونیسقطبرای

مط بحثهای میدهد: ادامه اجباروی بهداشت وزارت وجود این با اما نیست، فنی و شده کارشناسی موضوع، این درباره شده طرح این روی بر نداردری ح

میکند.یرباردادوراندریرغربالگانجامبهتوصیهتنهاو

هفته از باردار مادران میکند: خاطرنشان اصفهان پزشکی علوم دانشگاه درمان طرباردا12معاون این انجام برای میتوانند وری تستها و کنند اقدام ح

به را جنین که بگیرد تصمیم میتواند خانواده باشد، کروموزومی اختالل دارای یا و ناهنجار جنین اگر نتیجه اعالم از بعد دهند، انجام را الزم آزمایشهای

دارد.نگهیاوکندسقطقانونیصورت
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غربالگ در آزمایشها انجام از بعد اگر میدهد: توضیح ناهنجاروی دچار جنین شود مشخص طورری به نتواند سقط، به تمایل صورت در خانواده و است ی

شد.خواهدزدهدامنغیرقانونیسقطهایافزایشبهبنابراینمیکند،اقدامسقطانجامبرایغیرقانونییقرطازًاقطعکند،سقطراجنینقانونی

هرکلید به اشاره با نگهدازی فراوان ناهنجارینههای دارای جنین تصری تولد، از بعد انجامری از بعد جنین قانونی سقط لغو درباره که فردی میکند: یح

است.نکردهفکرموضوعبهفنیوعمیقطوربهکرده،نظراظهاری،رغربالگآزمایشات

نظارت آن بر میتوان بهتر شود، انجام قانونی که فعالیتی که چرا کرد، موافقت آن با باید داد، فعالیتی انجام به قانونی وجه میتوان که جایی میگوید: وی

صورت به فعالیت آن اینکه تا جلزداشت، برای همچنین شود، انجام غیرقانونی و فعالیتهایرگیویرزمینی از مؤثزی چندان اقدامات نمیتوان راریرزمینی ی

داد.انجام

افزایش میکند: اضافه اصفهان پزشکی علوم دانشگاه درمان مزمعاون میتواند مالی غیرمعقول ارتباطات ایجاد عالوهبر جنین سقط شدن راریرزمینی مادر گ

باشد.داشتههمراهبهنیز

بح گفترفاطمه در اصفهان، زنان متخصصان انجمن مدیره هیئت عضو و زایمان و زنان متخصص غربالگوینی اینکه بیان با ، ایمنا خبرنگار با معنایرگو به ی

غربالگربیما در میکند: اظهار است، بیشتریابی تشخیصی وسایل با بیمار شدن پیدا از بعد بیماری باید غربالگری شود، اثبات قطعیری تشخیص معنای به ی

میشود.استفادهیابیربیمابرایمربوطهابزارازافرادازوسیعیتعداددرونیست

غربالگ خصوص در حدودروی میدهد: ادامه جنین، غربالگ10ی که است باردارسال دوم ماهه سه اوایل است، شده پیشنهاد کشور در جنین انتهایری یا و ی

باردا اول ماهه بیمارسه برخی نظر از جنین سونری با سونویها، انجام طی اگر تا میشود بررسی آزمایش و دچاروگرافی که شد مشخص آزمایشات و گرافی

دقیقتربیما آزمایش انجام با است، نقصی یا و میشود،ری انجام آن روی بر ژنتیک آزمایشات و برداشته جنین دور مایع از آن طی که آمنیوسنتز نام به ی

میشود.دادهمادربهجنینقانونیسقطاجازه

اختیا به اشاره با زایمان و زنان متخصص غربالگراین بودن بارداری ناهنجاری دارای جنین سقط و غربالگری وجود میکند: خاطرنشان دارد، برایری فرصتی ی

دارای جنین بخواهد خانوادهای اگر البته کنند، قانونی سقط به اقدام میتوانند روح ولوج از قبل دارند، ناهنجار جنین شود مشخص اگر تا است خانوادهها

کند.منعخواستهاینازراآنهانمیتواندکسیواستکاراینانجامبهمجازدارد،نگهرایرناهنجا

تص است، جنین والدین رضایت با جنین سقط انجام اینکه توضیح با کاروی هر انجام در میکند: تفریح و افراط مسئلهری کلی طور به نیست، منطقی یط

باردارغربالگ چیری آن تمام و است پیشرفت حال در علم البته است، خوب بسیار روشهایزی است ممکن است، غلط یا و صحیح میشود، کشف که ی

دارد.متفاوتینسبتهایخطاهامیزاناماباشد،داشتهخطادرصدیتشخیصی

آماربح نظر از میگوید: غربالگرینی اگر ناهنجاری احتمال کند، تأئید را آن نیز آمنیوسنتز و شود مثبت حدودری سندرومها انواع وجود یا و است،99ی درصد

کنند.قانونیسقطبهاقداممیتوانندوالدینواستمبتالجنینکهگفتمیتوانباالییاطمینانباپس

غربالگ روند در گذشته سالهای طی اینکه بر تاکید با اصفهان زنان متخصصان انجمن مدیره هیئت غربالگرعضو انجام حال در که گروهی شده، انجام یری

غربالگ اگر میکند: اضافه شدهاند، جفا دچار استرهستند، داده پیشنهاد که کند اثبات نمیتوانست اما میکرد، پیشنهاد اگر یا و نمیکرد پیشنهاد پزشک را ی

پزشک عهده بر آن تبعات و میدانست مقصر را پزشک قضا سیستم میان این در میآمد، دنیا به مشکل با نوزاد و کردند امتناع جنین سقط انجام از والدین و

بود.

غربالگ اینکه بیان با بارداروی دوران غربالگری که بگیرند تصمیم خود اختیار با والدین و باشد باید باری باید سقط قوانین داد: توضیح خیر، یا دهند انجام ی

بازنگ ناهنجاردقت اثبات برای والدین که مراحلی تمامی بررسی از بعد و نمیشود انجام آسانی به سقط حکم صدور نیز اکنون البته شود، تنظیم و جنینری ی

میشود.صادرقانونیپزشکیکمیسیونتوسطکردهاند،طی
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اعالمربح اساس بر میکند: اظهار جنین، سقط آمار خصوص در قانونیینی حدودپزشکی تنها توسط16کشور که قانونی سقطهای از قانونیدرصد درپزشکی

غربالگ دلیل به شده صادر ورکشور بوده مثبت ناهنجا84ی دلیل به سقطها از مغردرصد مشکالت مانند عضوی کهزیهای مواردی و اندامی و استخوانی ی،

است.بودهمیکرده،فوتبسیارینههایزهووقتصرفباتولدازبعدکوتاهیمدتدریاونداشتهتولدازبعدحیاتقابلیتجنین

و رایج بسیار کشور کل در حاضر حال در که غیرقانونی سقطهای به ویژه توجه جمعیت افزایش برای مجلس کمیسیونهای است بهتر میدهد: ادامه وی

موضوعرجا این بتوان اگر شود، بررسی سالم جنینهای مورد در غیرقانونی سقطهای علل و شود جمعیت آسیبشناسی باید موضوع این و بپردازد است، ی

شد.خواهداضافهکشورسالمجمعیتبهیادیزمواردکنیم،لرکنترا

مط مباحث خصوص در اصفهان، استان بهداشتی معاونت جمعیت و خانواده سالمت گروه رئیس فرود، السادات غربالگرفرزانه حذف مورد در شده پیشرح ی

پی از نگرانی و ایران جمعیت رشد آهنگ کاهش به توجه با میگوید: ایمنا خبرنگار به زایمان، کنتراز سیاست کامل توقف جمعیت، موالیدری رشد جمعیت، ل

فرزندآو افزایش رهبرو معظم مقام سیاستهای ابالغ انجام مبنای بر ماهری اردیبهشت در راهبردی،1393ی برنامههای تمام و است گرفته قرار کار دستور در

میشود.انجامیررهبمعظممقامابالغوسیاستهاایناساسبرزمینهایندراجراییراهکارهایواقدامات

سا اجرایی برای مادران سالمت ارتقای راهبرد میدهد: ادامه رهبزوی معظم مقام سیاستهای جملهری از و بوده بهداشت سازمان برنامههای از همواره ی

توانمندسا برنامه اجرای و تدوین به میتوان شده انجام زمینه این در که باروزاقداماتی سن در زنان باروری تسهیل برای تسهیالت ایجاد مادران،ری، در ی

پیشگی برنامه باردارطراحی از بارداری از قبل مراقبت کیفیت ارتقای و تسهیل پرخطر، بارداریهای از پیش مشاورههای انجام ضرورت و مادر برای وری ی

کرد.اشارهجنینیرغربالگ

ب و طراحی هدف به اشاره با اصفهان استان بهداشتی معاونت جمعیت و خانواده سالمت گروه دربارهرگزاررئیس نظر تبادل و بحث موضوع با جلسات ی

است.بودهکشوردرغیرقانونیسقطهایازیرپیشگیباعثمنطقیواصولییرغربالگهدفمند،مشاورههایانجاممیافزاید:سقط،کاهش

افزایش به بهداشت معاونت تاکید اینکه به اشاره با ضرورتآوی و اهمیت بر موقع به و هدفمند مشاورههای انجام با خانوادهها عملکرد و نگرش گاهی،

غربالگرغربالگ انجام با میکند: اضافه است، بوده میتوانندری افراد قطعآیها و بگیرند تصمیم اجباگاهانه تصمیمگیرًا در یاری و سقط برای والدین ی

ندارد.ونداشتهوجودداونسندرمیاوناهنجارجنیننگهداشتن

غربالگ انجام دادن قرار بیمه پوشش تحت لزوم و اهمیت درباره باردارفرود دوران تصریهای بادرار، مادران برای بیمهری دادن قرار پوشش تحت میکند: یح

غربالگ انجام بیشتربرای زوجهای گیرد، قرار بیمه پوشش تحت اقدام این اگر که چرا است، مؤثر نابهنجار نوزادهای تولد کاهش در جنین میتوانندریهای ی

غربالگ بیشتراین ناهنجار جنینهای بنابراین دهند، انجام را هری نداشتن صورت در است بهتر شد، خواهند شناسایی نیز غربالگزی انجام الزمرینه حمایت ی،

دهند.انجامرایرغربالگبتوانندنیزآنهاتاشودانجامهدفگروهخانوادههایاز

غربالگ اینکه توضیح با غربالگروی میگوید: است، اهمیت حائز باال سن با باردار مادران ویژه به باردار مادران برای پرخطرری گروه برای سن(ی با باردار مادران

دارد.اهمیتبسیارصحیحمشاورههایانجامباباردارمادرگرمکاهشومادربهآسیبکاهشبرایباال)

غربالگ اینکه بر تاکید با اصفهان استان بهداشتی معاونت جمعیت و خانواده سالمت گروه غربالگررئیس انجام میدهد: توضیح باشد، باید و دارد اهمیت یری

کنند.یرتصمیمگیتوانمندیوقویبسیارعلمیتیمهایکهاستالزمبرنامهاینانجامعدموانجامخصوصدرکهاستعلمیبرنامهاییرباردادوراندر

ناهنجا شدن مشخص صورت در میکند: خاطرنشان میشود، انجام والدین اختیار و رضایت با جنین سقط اینکه بیان با قانونیروی سقط انجام جنین، ی

نیست.کارایندریراجباودارندنگهراخودداونسندرمیاوناهنجارجنینمیتوانندبخواهندآنهااگرواستوالدیناختیارباجنین

برای قانونی سقطهای از بیشتر بسیار سالم جنینهای برای غیرقانونی سقطهای آمار داد: ادامه ندارد، وجود جنین سقط از دقیقی آمار اینکه توضیح با فرود

پیشگی برای مؤثر و کارآمد راهکارهای دنبال به باید بنابراین است، سندرم انواع با ناهنجار است،رجنینهای غیرقانونی سقط که سقطها عمده بخش از ی
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باشیم.

ایمناجامعهسرویسخبرنگاری،رنظفهیمهاز:گزارش
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بسیارمدی گفت: اخیر، های سال در درمان کادر از شکایت موارد افزایش به اشاره با کشور کل قانونی پزشکی سازمان ستاد کمیسیونهای امور مطرکل موارد از قالبری در شده ح
دهد.میکاهشراشکایاتازتوجهیقابلتعدادًاقطعبیمارانباصحیحبرخوردواستبیمارانبادرمانیاکادرپزشکمیاننادرستارتباطیربرقرابهمربوطدرمانکادرازشکایت

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به ایسنا گزارش قانونیبه تپزشکی با و مطلب این بیان با سلحشور بابک کادرأکشور، اینکه بر کید

د و پرمشغله شدت به اخیر های ماه در روزهاییردرمان گذراندن حال در پزشکان و درمان کادر هرچند گفت: اند، بوده کرونایی بیماران مداوای موضوع با گیر

بسیا های آسیب متحمل گذشته یکسال در و دشوارند و بیمارپرمشغله شیوع ناحیه از برقراری همچون راهکارهایی با میان این در اما اند شده کرونا یری

تعداد توان می بیماران با درست تعامل و مناسب قصوزارتباط اگر حتی مواردی در که چرا داد کاهش را پزشکی کادر شکایات از نیفتادهریادی اتفاق هم ی

شود.میشاکیدرمانکادریاوپزشکنامناسببرخوردازبیمارباشد،

افزایش داد: ادامه پزشکان و درمانی کادر از شکایت موارد کاهش راهکارهای به اشاره با درمانیآوی و تشخیصی اقدامات در قانونی موارد از شناخت و گاهی
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سازمان جدی توصیه و شود می شکایات تعداد کاهش به منجر شود، می انجام بیمار برای قانونیکه درمانیپزشکی های بخش در شاغل همکاران به کشور

کنند.کترششود،میتشکیلپزشکیقصورموضوعباکهسازمانآموزشیجلساتدرًاحتمکهاستآن

بازآمو امتیاز بر عالوه ها دوره این کرد: خاطرنشان شزسلحشور برای افزایشری موجب کنندگان، آنآکت دنبال به و قانونی موارد از آنان شناخت و گاهی

هستند.اطالعبیگرفتهقرارشکایتموردقصورعنوانبهآنچهوجودازدرمانکادرشکایت،هایپروندهازیربسیادریرازشودمیشکایاتکاهش

دررمدی حتی نکات این متاسفانه داشت: اظهار دانشجویان تحصیل دوران در قانونی های آموزه به توجهی بی از انتقاد با سازمان های کمیسیون امور کل

پرستا پزشکی، دانشجویان تربیت در که معنا این به نه البته مانده، مغفول هم پیراپزشکی و پزشکی های رشته دانشجویان های ...رآموزش و مامایی ی،

است.نشدهتبیینبایدکهآنچنانپیراپزشکیوپزشکیهایرشتهدانشجویانبرایقصورازیرپیشگیدرآنتأثیروموضوعاهمیتبلکهشدهکوتاهی

و قانونی های آموزه هرچند افزود: قانونیوی معاونتپزشکی که است این ما درخواست اما گذرانند می پزشکی گروههای دانشجویان که است هایی دوره

ب خصوص در پزشکی علوم های دانشگاه آموزشی بیشترگزارهای جدیت و حساسیت با آن اساتید و محتوا نیز و ها دوره این ازری همچنین کنند. برخورد ی

پیشگی برای کنیم می دعوت درمانی کادر در شاغل بازآمورهمکاران های دوره در حتما قصور موارد از مراکززی توسط مستمر صورت به که سازمان پزشکیی

کنند.کترششودمیگزارربهااستانقانونی

تص درمانی کادر از شکایات کاهش راهکارهای بیان در ادامه در دیگرسلحشور عامل خدمات ارائه در آنان عملکرد و درمان کادر مجموعه بر نظارت کرد: یریح

شود.میمنجرهمکاراناینازشکایتالبتهوقصورمواردکاهشبهاجراصورتدرکهاست

وظایف انجام و خدمات ارائه در قصورها بیشتر چه هر کاهش موجب خود خودی به مجموعه یک روی بر جانبه همه و دقیق نظارت شک بدون افزود: وی

شد.خواهد

دیگرمدی مهم نکته را بهداشتی و درمانی های مجموعه در ای حرفه اخالق رعایت سازمان های کمیسیون امور کرد:رکل خاطرنشان و عنوان قصور کاهش در ی

تأثی شکایات تعداد کاهش در خدمت ارائه زمان در بیمار به مهربانانه نگاه و ای حرفه اخالق بسیاررعایت در است، ورگذار برخورد دلیل به بیماران موارد ی

دهد.میافزایشرادرمانیکادرازشکایاتتعدادامرهمینوکنندمیشکایتپرستاریاوپزشکازنامناسبرفتار

بیماران مراجعه دلیل به درمان کادر شد: یادآور کازوی های شیفت گیریاد، همه دوران و اخیر های ماه در ویژه به .. و فشرده مفرطری خستگی دچار کرونا ی

داشت.خواهددنبالبهرادرمانیکادرهمکارانآرامشوهاشکایتتعدادکاهشدرنهایت،بیماربامناسببرخوردوایحرفهاخالقرعایتاماهستند

کا به از ناشی گاها قصورها از برخی وقوع گفت: و برشمرد شکایات تعداد کاهش در چهارم عامل را پزشکی لوازم و تجهیزات بودن استاندارد یرگیرسلحشور

است.گردیدهبیماراندرعضونقصیاآسیبباعثوگرفتهقراراستفادهموردمواردبرخیدرکهاستغیراستانداردیونامناسبتجهیزات

پیشگی باعث پزشکی تجهیزات و ها دستگاه بودن نقص بدون و سالم به توجه وی گفته شکایاتربه از بخشی کاهش آن تبع به و بیماران به صدمه ایراد از ی

شد.خواهددرمانیکادرازگرفتهصورت

برایرمدی بیماران درست انتخاب در پزشکان به توصیه ضمن جراحی، اعمال در قصور و شکایت از مواردی ثبت به اشاره با سازمان های کمیسیون امور کل

تع استانداردهای و معیارها اساس بر و دقیق و درست بیمار اگر قطعا اظهارداشت: درمانی، اقدامات شود،رانجام انتخاب جراحی اعمال برای ویژه به شده یف

یافت.خواهدکاهشبسیارخصوصایندرشکایت

تص نداردرسلحشور وجود اقدام آن انجام برای توجیهی قابل علمی دلیل که حالی در گیرد قرار درمانی اقدام مورد بیمار یک است ممکن مواردی در کرد: یح

اندیکاسیون آنکه دلیل به باشد اقدام آن به منتسب عضو نقص یا آسیب این و آید بوجود درمانی اقدام از بعد یا حین در عضوی نقص یا درآسیب اگر بنابراین

شود.میاحرازپزشکقصورنداشتهوجوداقدامآنجهتعلمیهای

برقرارمدی به ادامه در سازمان های کمیسیون امور ترکل مهم از یکی عنوان به بیمار و پزشک بین دوستانه و مؤثر رابطه شکایاتری میزان کاهش در عوامل ین
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بسیا در متاسفانه کرد: خاطرنشان و یاراشاره و مطب شلوغی دلیل به گاه پزشکان اینکه و هستیم بیمار و پزشک میان رابطه شدن کمرنگ شاهد موارد ی

شود.میپزشکبهنسبتبیماراعتمادسلبموجباولگامدرموضوعهمینوگذارندنمیکافیوقتخودبیمارانبرایدیگرهایمشغله

برقرا با باید نیز پزشک و کنند می اعتماد پزشک به کلی طور به بیماران داد: ادامه کاملروی توضیحات و کرده استفاده اعتماد حسن این از درست ارتباط ی

کند.اخذبیمارازنیزدقیقحالحرشوارائهدرمانازناشیاحتمالیعوارضودرمانهایروشی،ربیمامورددرراجامعو

مداوای و درمان برای را خود تالش و سعی نهایت پزشک که کنند می حاصل اطمینان او همراهان و بیمار پزشک، صحیح برخورد با داشت: اظهار سلحشور

داد.خواهدکاهشراشکایاتمیزانشدهایجاداطمینانهمینوگیردمیکاربهبیمار

اعضای همانند بیماران با پزشک اگر گفت: کند، می فراهم را شکایت زمینه بیمار، به پزشک پایین به باال از نگاه گاها و متقابل ارتباط عدم اینکه به اشاره با وی

بیما بروز صورت در کندکه خدمت ارائه بیمار به نحوی به و کند برخورد خود شکایتیرخانواده هیچگاه ؛ کند می اقدام خود خانواده اعضای برای مشکلی یا ی

شود.نمیاعالمزمینهایندر

سازمانرمدی های کمیسیون قانونیکل وپزشکی وقت بیمار برای و است درآمد کسب پی در پزشک که باشد داشته را تصور این نباید بیمار داشت: اظهار

ق البته که کند نمی صرف را کافی کاردقت اولویت در بیمار به درست خدمت و ندارند خصوصیتی چنین وجه هیچ به ما پزشکان اتفاق به استریب آنان ی

کند.میایجادایگستردهبازخوردهایجامعهدرنیزاندکبسیاردرصدهماناما

و اطالعات افزایش بیماآسلحشور مورد در مردم دیگرگاهی عامل را بیمار حقوق منشور نیز و آن های عارضه و پزشکیری خطای و قصور کاهش برای ی

اکث برای اینترنت و اطالعات به دسترسی که امروز شرایط در گفت: و کرد ورعنوان اطالعات است، فراهم مردم بیماآیت مورد در مردم عوارضرگاهی و ها ی

کنند.میمراجعهپزشکبهخصوصایندراولیهگاهیآباوشدهبیشترآن

می جویا را آن مراحل و درمان چگونگی و کند می سئواالتی خصوص این در پزشک از باشد داشته اطالعاتی خود عارضه مورد در بیمار وقتی وی گفته به

بیما تشخیص در را خود دقت پزشک شود می موجب امر همین کاهشرشود، هم خطا میزان آن تبع به و دهد افزایش درمانی اقدام و دارو تجویز نیز و ی

یابد.می

تصرمدی پزشکی جامعه خدمات و ها تالش به اشاره با سازمان های کمیسیون امور بودهرکل مواجه افزایش با اخیر های سال در قصور آمار چند هر کرد: یح

نباید و است ناچیز و اندک بسیار شده تأیید قصور موارد و شکایت تعداد کنند، می ارائه پزشکان که ای گسترده خدمات و درمانی اقدامات مقابل در اما

برود.سئوالیرزپزشکیجامعهکلخدماتوهاتالشازحجماینشده،واقعپزشکیخطاهایکممیزانبراساس

ط از نیز کم میزان همین دارد ای گسترده های بازتاب جامعه در نیز اندک تعداد با حتی پزشکی خطاهای و قصور موارد که آنجا از شد: یادآور مراجعروی یق

سازمان و پزشکی نظام یعنی شده قانونیتعیین پیگیپزشکی قابل جانبدارکشور هیچگونه بدون و بحق قصور های پرونده به شود می تالش و است یری

شود.رسیدگی

سال در قصور های پرونده از اینکه بیان با حدود98سلحشور موجود آمارهای به در52بنا و گردیده پزشک تبرئه منجربه پزشک48درصد موارد درصد

کا به با شد: یادآور است، گردیده مطرگیرمحکوم راهکارهای قطعری آنان برای گذاشتن وقت و بیماران به توجه و شده اندکح موارد همین شاهد آینده در ًا

بود.نخواهیمنیزقصور

پیامانتهای
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)۰۸:۰۳-۹۹/۱۰/۲۹(قانونیپزشکیازدانشجوییبازدید

میکند.گزارربقانونیپزشکیازیرحضووعلمیبازدیدمنظوربهبرنامهایمشهدفردوسیدانشگاهحقوقدانشجوییعلمیانجمن

ش برای عالقهمندان و میشود انجام بهمنماه دوم نیمه بازدید این ایسنا، دانشجویان باشگاه گزارش بربه دقیق زمان از اطالع و آن در میتوانندرگزارکت ی،

دهند.پیامsaber_sri@شناسهبه

پیامانتهای
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استانیاخبار

)۰۷:۰۹-۹۹/۱۰/۲۹(مازندرانچیست؟-جنینسقطقانونیشرایط

کرد.تاکیددرمانیسقطمجوزصدورتقاضایبرایافرادموقعبهمراجعهلزومبرمازندرانقانونیپزشکیکلمدیر

خب گزارش مرگزاربه سیمای و صدا کلری مدیر ، مازندران قانونیکز بسیاپزشکی در جنین سقط مجوز صدور عدم اینکه بیان با علترمازندران به موارد از ی

کنند.بررسیراجنینسالمتفرصت،اولیندربایدپزشکانگفت:استقانونیپزشکیمراکزبهمتقاضیانهنگامدیرمراجعه

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

کنند، مجاززبرررسی زمان مدت گذشت با باشد، داشته وجود درمانی سقط اندیکاسیون که مواردی در حتی تشخیص، در تاخیر صورت در چهار(یرا از قبل

ندارد.وجوددرمانیسقطمجوزصدورامکانماهگی)،

یا ماهگی چهار در باید باشد، محرز سقط و جنینی اندیکاسیونهای یا و بدهد تشخیص را جنین در جدی نقص وجود پزشک یک که مواردی در کرد: بیان او

شود.صادردرمانیسقطمجوزالزمبررسیهایازپستاکندمعرفیقانونیپزشکیمراکزبهرافردآنازپیش

کل قانونیمدیر بیماپزشکی جنین، در نقص وجود صورت در درمانی جنین سقط مجوز شد: یادآور مشکالترمازندران این دوی هر نادر مواردی در و مادر ی

میشود.صادر

درمانیسقطقانونویفرتعبهنگاهی

باشد.داشتهرارحمازجرخادرحیاتقابلیتجنینکهآنازقبلرحمازجنینخروجازاستعبارتجنینسقطموجود،یفرتعااساسبر

سال در و است مجاز روح ولوج از قبل مادر جان حفظ برای جنین سقط اسالمی مجازات قانون اساس بر ایران رهب1376در معظم مقام فتوای اساس یربر

شد.صادرقانونیپزشکیمجوزباوروحولوجازقبلماژورتاالسمیبهمبتالِنجنیسقطاجازه

سال کشو1381در بارکمیته نامهای آیین جنین، سقط ماد49ی قطعی اندیکاسیون دررمورد آن از پس و کرد پیشنهاد درمانی جنین سقط برای را جنینی و ی

شد.ایجادتغییربهداشتیمسئلهیکعنوانبهموضوعاینبهمسوولینوجامعهنگاه

سال در اسالمی شورای مجلس مصوب قانون طبق حاضر حال از1384در قبل قانونی، پزشکی تأیید و متخصص پزشک سه قطعی تشخیص با درمانی سقط

است.شدهشناختهمجازیرزمورددودرنزرضایتباو)هما(چهارروحولوج

باشد.توأماوجانیتهدیدباکهمادریربیمادوم،واستمادرجرحموجببودنالخلقهناقصیاافتادگیعقبعلتبهکهجنینیربیمااول

سازمان به بیهوده ارجاعات از که میشود راهکارهایی شناسایی به منجر جنین سقط درخواستهای تایید عدم علل قانونیبررسی سقطپزشکی انجام برای

جل شود- وی درمانی برنامه در تأخیر باعث است ممکن حتی و دارد دنبال به وی خانواده و کننده مراجعه برای نیز را فراوانی استرس که - یرگیودرمانی

میشود.اسالمیشورایمجلسمصوبدرمانیسقطقانونبهترهرچهاجرایباعثومیکند

باشد.داشتهتوجهیقابلنقشجامعهبهداشتوسالمتوضعیتبهبوددرمیتوانددرمانیسقطقانوندقیقاجرایکهاستبدیهی

مجوزصدورمراحلوالزمکرمدا

مدا ارایه با میتوانند ماهگی چهار از پیش تا درمانی سقط شناسنامهرمتقاضیان شامل الزم تمامزک عکس قطعه سه شوهر، و ورن اول صفحه تصویر خ،
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سون همراه به معالج متخصص پزشک از نامه معرفی ها، شناسنامه مراکزودوم به شده تعیین تعرفه پرداخت و معتبر قانونیگرافی نسبتپزشکی و مراجعه

است.الزامیمعاینهایندرزوجینحضورالبتهکننداقدامسقطمجوزیافتردبه

)۰۸:۱۰-۹۹/۱۰/۲۹(ممنوع!ماهگیچهارازبعدجنینسقط/دادهشدارمازندرانقانونیپزشکی

میشود.انجامماهگیچهارازقبلتنهاجنینسقطگفت:مازندرانقانونیپزشکیکلمدیر

کل مدیر عباسی علی دکتر خبر: قانونیعبارت-گروه گفت:پزشکی درمانی، سقط مجوز صدور تقاضای برای افراد موقع به مراجعه لزوم بر تاکید با مازندران

کنند، برررسی را جنین سالمت ممکن فرصت اولین در باید وجودزپزشکان درمانی سقط اندیکاسیون که مواردی در حتی تشخیص، در تأخیر صورت در یرا

ندارد.وجوددرمانیسقطمجوزصدورامکانماهگی)،چهارازقبل(مجاززمانمدتگذشتباباشد،داشته

یا ماهگی چهار در باید باشد، محرز سقط و جنینی اندیکاسیونهای یا و بدهد تشخیص را جنین در جدی نقص وجود پزشک یک که مواردی در افزود: او

مراکز به را فرد آن از قانونیپیش کلپزشکی شود.مدیر صادر درمانی سقط مجوز الزم بررسیهای از پس تا کند قانونیمعرفی مجوزپزشکی گفت: مازندران

میشود.صادرمشکالتایندویهرنادرمواردیدرومادریربیماجنین،درنقصوجودصورتدردرمانیجنینسقط

3تیترمازند،پیامیرخبپایگاهکائنات/آزادی،عصرروزنامهدیگر:منابع

)۰۷:۲۶-۹۹/۱۰/۲۹(باختندجانبویراحمدوکهگیلویهرانندگیتصادفاتدرنفر۱۴۸

امسال گفت: بویراحمد و کهگیلویه انتظامی فرمانده ایرنا- گذشته۱۴۸یاسوج- سال مشابه مدت به نسبت که اند داده دست از را خود جان استان این در رانندگی حوادث در ۲۳نفر
دهد.مینشانراکاهشدرصد

جا سال در مجموع در داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در دوشنبه روز مصطفایی کیقباد کاهشرسردار با مواجه۲۴ی استان در تصادفات کل درصدی

است.بودهمورد۶۶۷وهزار۱۸ومورد۱۹۳وهزار۱۴ترتیببه۹۸و۹۹سالماهه۱۰درآماراینکهایمبوده

است.داشتهگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتدرصدی۲۳کاهشنیزیرجاسالدررانندگیسوانحمصدومانتعدادکرد:یحرتصوی

شدند.مصدومرانندگیتصادفاتدرنفر۴۴۸وهزار۴گذشتهسالمشابهمدتونفر۵۸۴وهزار۳امسالکرد:تاکیدمصطفاییسردار

راستای در باید که است جامعه در رانندگی فرهنگ و ترافیکی فرهنگ ما اصلی های دغدغه از یکی داشت: ابراز ازآوی بیش ها رسانه مردم بخشی گاهی

بردارند.گامپیش

از کمتر تنها شاید دهد می نشان استان پلیس های راهدا۵بررسی حوزه در تقصیر سهم استردرصد بوده استان اندیشیدهزی الزم ایمنی تمهیدات تمامی یرا

است.بودهامسالتصادفاتعمدهدالیلازمجازغیرسبقتومجازغیرسرعتازتخطیواستشده

است.داشتهپیدرنخاعیضایعه۱۵۰وزخمیهزار۳۰کشته،هزاریکازبیش۹۵تا۱۳۹۰سالازبویراحمدوکهگیلویهدررانندگیسوانح

دارد.وجودبویراحمدوکهگیلویهدرگراهربزوروستاییفرعی،اصلی،شاملارتباطیراهکیلومترهزار۶برافزون

انمازندرچیست؟-جنینسقطقانونیایطشرسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه

۴

۳

۱۳۹۹/۱۰/۳۰ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۶
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/GUIKIMHH
http://www.newswire.ir/MIKIJUIV


آما سالنامه اساس سازمانربر قانونیی سالپزشکی در بویراحمد و کهگیلویه استان حسب۹۶کشور، بر را رانندگی حوادث از ناشی مصدومان میزان سوم رتبه

است.داشتهجمعیت

است.رانندگیسوانحزمینهدرخطرناکهایاستانازیکیکوهستانیوگرافیوتوپخاصشرایطداشتنبااستاناین

حدود جمعیتی با بویراحمد و کهگیلویه شهرستان،۷۲۳استان هشت دارای جمعیت نفر و۱۷هزار یکهزار و غربی۶۷۰بخش جنوب در سکنه دارای روستای

است.شدهواقعایران

زاگرسصبحآنالین،ایرانیرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۲:۰۴-۹۹/۱۰/۲۹(بویراحمدوکهگیلویهداشت-پیدرزخمی۲وکشتهیکدهدشتبهیاسوججادهدرتصادف

س ایرنا- مدیریاسوج- و بیمارستانی پیش اورژانس بهرپرست یاسوج جاده در پیکان وانت با سمند خودروی برخورد گفت: بویراحمد و کهگیلویه پزشکی علوم دانشگاه حوادث یت
گذاشت.برجازخمی۲وکشتهیکدهدشت

داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در دوشنبه روز نژاد وحدت ساعتجهانبخش ظهر طی۱۲/۳۹امروز خبر اورژانساین با مردمی یاسوج۱۱۵تماس

شد.یافترد

داد.خردهدشتبهیاسوججادهدرعلیامامزادهساداتروستایحوالیدرپیکانوانتباسمندیرسواخودرویبرخوردافزود:وی

شدند.اعزامحادثهمحلبهیاسوجاورژانسبالگردو،۱۱۵اورژانسآمبوالنسدستگاه۲بالفاصلهکرد:یحرتصنژادوحدت

مدیرس و بیمارستانی پیش اورژانس ورپرست داشت مصدوم سه سانحه این داشت: ابراز بویراحمد و کهگیلویه پزشکی علوم دانشگاه حوادث دلیلیت به

باخت.جانحادثهمحلدراحیا،عملیاتعلیرغمنفریکحادثهعمقوجراحاتشدت

شد.دادهانتقالیاسوجشهردردرمانیکزرمبه۱۱۵اورژانسبالگردباآنهاازدیگریکیودهدشتبیمارستانبهمصدومینازنفریکداد:ادامهوی

است.داشتهپیدرنخاعیضایعه۱۵۰وزخمیهزار۳۰کشته،هزاریکازبیش۹۵تا۱۳۹۰سالازبویراحمدوکهگیلویهدررانندگیسوانح

دارد.وجودبویراحمدوکهگیلویهدرگراهربزوروستاییفرعی،اصلی،شاملارتباطیراهکیلومترهزار۶برافزون

آما سالنامه اساس سازمانربر قانونیی سالپزشکی در بویراحمد و کهگیلویه استان حسب۹۶کشور، بر را رانندگی حوادث از ناشی مصدومان میزان سوم رتبه

است.داشتهجمعیت

است.رانندگیسوانحزمینهدرخطرناکهایاستانازیکیکوهستانیوگرافیوتوپخاصشرایطوگراهربزکیلومتر۱۴۰ازکمترداشتنبااستاناین

باختندجاناحمدبویروکهگیلویهگیداننرتصادفاتدرنفر۱۴۸ایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱

۱۳۹۹/۱۰/۳۰ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۷
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/IIKVIYON


حدود جمعیتی با بویراحمد و کهگیلویه ،۷۲۳استان شهرستان هشت دارای جمعیت نفر و۱۷هزار یکهزار و غربی۶۷۰بخش جنوب در سکنه دارای روستای

است.شدهواقعایران

کناریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۷:۴۸-۹۹/۱۰/۲۹(دادکاهشراشرقیآذربایجاندرایجادهمیروگرمکرونا

داد.کاهشدرصد24رامصدومانودرصد14راشرقیآذربایجاندرجادهایمیروگرمکرونا

تب عصر گزارش آمارهایربه براساس قانونییز، درپزشکی جا8کشور، سال رانندگیرماهه تصادفات و10ی و775هزار و195کشته بر790هزار مصدوم نفر

است.یافتهکاهشدرصد24بهنزدیکنیزمصدومانتعدادودرصد14فوتشدگانتعداد98سالمشابهمدتبهنسبتکهگذاشتهجای

شدهاند.مصدومنیزنفر257وهزار10واندباختهجاننفر518ی،رجاسالماهه8درنیزشرقیآذربایجاندرآمار،ایناساسبر

سال مشابه مدت به نسبت آمار ها98این فوتی تعداد نیز589که مصدومان و و12نفر بوده،929هزار و12نفر ها فوتی تعداد در تعداد20درصد در درصد

است.داشتهکاهشمصدومان

یرآذپیامیرخبپایگاهدیگر:منابع

/۹۹/۱۰(غربیآذربایجانقانونیپزشکیدرنزاعازناشیپاییرسمعاینههزار22ازبیشانجامکرد؛اعالماستانقانونیپزشکیرئیس
۲۹-۱۰:۲۷(

است.شدهصادراستاندرجنینسقطگواهیمورد188گفت:غربیآذربایجانقانونیپزشکیرئیسغربیآذربایجانایسنا/

است.شدهصادراستاندرجنینسقطگواهیمورد188کنونتایرجاسالآغازازافزود:ایسناباگووگفتدرروشنیرسول

تص جارروشنی سال در کرد: و22یریح س458هزار معاینه دررمورد نزاع دلیل به قانونیپایی تعدادپزشکی این از که شده انجام پرونده5543استان مورد

است.مردانبرایمابقیوزنانبهمربوط

دارد.درصدیدهمسهوسهرشدازنشانکهبودمورد740وهزار21نزاعازناشیپاییرسمعایناتتعدادگذشتهسالافزود:وی

احمدبویروکهگیلویهداشت-پیدرخمیز۲وکشتهیکدهدشتبهیاسوججادهدرتصادفایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱

۱۳۹۹/۱۰/۳۰ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۸
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/MIKIK6SJ
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جا سال در شد: آور یاد نیز ای جاده تصادفات از ناشی آمار درخصوص درمجموعرروشنی که8467ی شده تشکیل حوزه این در پرونده برای2134مورد پرونده

است.مردانبرایپرونده6333وزنان

سازمان قانونیرئیس جاپزشکی سال در اینکه به تاکید با غربی تخصصی586یرآذربایجان کمیسیون به پرونده قانونیمورد شدهپزشکی ارجاع استان

است.شدهتشکیلدراستانکارحادثهپروندهمورد1217درمجموعیرجادرسالکرد:نشانخاطراست،

به استان شده ارجاع های فوتی آمار خصوص در قانونیروشنی جاپزشکی سال جاردر سال در شد: آور یاد نیز مجموعری از استان،1577ی فوتی مورد

هستند.مردمورد680ونرمورد188کهبودهطبیعیغیرگرممورد868

است.مواردسایرمورو525وطبیعیگرم184نیزهافوتیمجموعازداد:ادامهوی

سازمان قانونیرئیس جاپزشکی سال در کرد: اظهار غربی درمجموعرآذربایجان پاتولو1111ی شناسی آسیب و شناسی سم بخش در پزشکییژپرونده

است.شدهتشکیلاستانقانونی

پیامانتهای

)۰۹:۳۳-۹۹/۱۰/۲۹(کسیدکربنومونبامسمومیتاثربرهمدانیساله50مردگرمداد:خبراستانقانونیپزشکیکلرمدی

مون موگاز و خفگی موجب کربن مردرکسید باید50گ فعالیت محل و خانه درون فضای داشتن نگه گرم برای گرمایشی وسایل از استفاده هنگام شهروندان | شد همدان شهر در ساله
کنند.رعایتگرمایشیوسایلیرگیرکابهونصبدرراایمنینکات

شد.همدانشهردرساله50مردگرموخفگیموجبکربنکسیدومونگازگفت:همداناستانقانونیپزشکیکلرمدیپرس؛همدانگزارشبه

مرد این کرد: اظهار خبر این اعالم با کمالی من50ارتین در بودهزساله گاز اجاق غیر نصب از ناشی که کربن، مونواکسید گاز با مسمومیت دچار خود مسکونی ل

شدند.است

سالجا ماهه نه در استان این شهروند پنج اینکه بیان با وسایلروی از استفاده هنگام شهروندان افزود: دادند، دست از را خود جان گرفتگی گاز اثر بر ی

کنند.رعایتگرمایشیوسایلیرگیرکابهونصبدرراایمنینکاتبایدفعالیتمحلوخانهدرونفضایداشتننگهگرمبرایگرمایشی

قانونیکلرمدی یادآوپزشکی و شد سرما فصل در ویژه به ایمنی نکات به توجه افزایش خواستار همدان دوراستان کهنوشی، پسر یک پیش چندی کرد: ی

داد.دستازراخودجانمسمومیتاثربراسدآبادشهرستاندرمیانسالمردینیزونهاوندیبرادر

مون گاز خروجی مسیر بودن باز و گرمایشی وسایل از صحیح استفاده و بودن سالم به باید گرمازا وسایل از استفاده هنگام شهروندان اینکه بیان با کسیدوکمالی

تص باشند، داشته توجه بخارکربن یا آبگرمکن از استفاده کرد: منریح در مناسب عملکرد بدون دودکش دارای یا دودکش بدون فنی، نقص دارای ل،زیهای

میدهند.تشکیلرامسمومیتبهابتالمواردینربیشت

غربیآذربایجانقانونیشکیپزدراعنزازناشیپاییسرمعاینهارهز22ازبیشانجامایسنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۱۰/۳۰ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۹
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/HILKIQZF


قانونیکلرمدی سپزشکی و سردرد همدان، تعدادراستان افزایش عضالت، سفتی اغما، و تشنج بیهوشی، حالت سپس و شکمی درد و استفراغ و تهوع گیجه،

دانست.بیشترقلبیبیماراندرعالئماینشدتوبرشمردکسیدکربنومونگازبامسمومیتعالیمازراهامردمکتنگیوخونفشارکاهشتنفس،

پیشگی برای گفت: بخارکمالی از باید گاز این با مسمومیت از استفادهری استاندارد غیر و نامناسب دودکش دارای یا دودکش بدون فرسوده و مستعمل های ی

نمیکند.یرگیوجلکربنکسیدومونگازتولیدازوجههیچبهدودکشبدونیهایربخاازاستفادهکهبدانیمونکرده

بسته فضای در اتومبیل نداشتن نگه روشن ندارد، مناسب و کافی تهویه که محدود و بسته فضای در آتش نکردن روشن همچون توصیههای به توجه وی

دانست.موثرگرفتگیگازازناشیتلفاتکاهشدرراآبگرمگنویربخالولهصحیحنصبدودکشها،برایمناسبکالهکازاستفادهگاراژ،

قانونیکلرمدی تپزشکی همدان منأاستان حمام و آشپزخانه برای مناسب تهویه نصب بر عالوه شهروندان کرد: روشنزکید نیز و حمام در آبگرمکن نصب از ل،

کنند.یرخودداخانهداخلمحیطداشتننگهگرممنظوربهآشپزخانهدرگازاجاقشعلههایکردن

ت با بخاأکمالی از چنانچه براینکه مختصرکید باید میکنید استفاده محیط گرمایش برای گازسوز های طری از تهویه ازری و کرد ایجاد فضا در پنجره یا در یق

دادند.دستازراخودجانکربنکسیدومنگازازناشیمسمومیتاثربرنفر16گذشتهسالگفت:کرد،یرخوددامنافذکاملبستن

)۰۹:۴۰-۹۹/۱۰/۲۹(فارساستاندرشدگانقرغدرصدی8.9کاهشداد:خبرشیرازقانونیپزشکییحرتشتاالررئیس

تش تاالر رئیس - غرشیراز افراد شمار قبل، سال مشابه مدت به نسبت امسال آذر به منتهی ماه هشت طی فارس استان در گفت: شیراز قانونی پزشکی استانریح این در شده 8.9ق
است.داشتهکاهشدرصد

خب گزارش آخرگزاربه اساس بر گفت: بیرجندی، علی دکتر ، مهر سالری مشابه مدت به نسبت امسال آذر به منتهی ماه هشت طی فارس استان در آمارها، ین

است.داشتهکاهشدرصد8.9استانایندرشدهقرغافرادشمارقبل،

امسال ماه آبان پایان تا ابتدا از کرد: اضافه غ81وی دلیل به فارس استان در بهرنفر الزم معاینات انجام برای آنان اجساد و باخته جان شدگی، پزشکیق

است.شدهارجاعقانونی

تش تاالر قانونییحررئیس غپزشکی براثر فارس در گذشته سال افرادیکه تعداد گفت: بهرشیراز آنان اجساد و باخته جان شدگی، قانونیق شد،پزشکی ارجاع

بودهاند.نزنفر14ومردنفر67فارس،درقشدگیرغقربانی81تعدادازگفت:مسئولمقاماینبود.نفر89گذشتهسالمشابهمدتدر

غ اثر بر افرادیکه اجساد داد: ادامه جوازربیرجندی صدور و فوت دقیق علت تعیین کالبدشکافی، معاینه، انجام هدف با میدهند دست از را خود جان شدگی ق

میشود.دادهانتقالقانونیپزشکیبهدفن،

تش تاالر قانونییحررئیس باپزشکی امسال، مهر پایان به منتهی ماه هفت در فارس استان شده، تأیید آمارهای برابر که کرد خاطرنشان بعد79شیراز فوتی

دارد.راشدنقرغبراثرگرمسومرتبهمازندران،وخوزستاناز

کربندکسیومونبامسمومیتاثربرهمدانیلهسا50دمرگمرداد:خبراستانقانونیشکیپزکلمدیرس:پرهمدان|خبرخبرادامهادامه

۴

۱۳۹۹/۱۰/۳۰ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
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فارسپیامآنالین،ایرانیرخبپایگاهسیما/وصداایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۰:۲۵-۹۹/۱۰/۲۹(امسالماهه9دراصفهانقانونیپزشکیبهنزاعمراجعیندرصدی8کاهش

مدی کاهشرایسنا/اصفهان از اصفهان استان قانونی پزشکی در8.7کل استان قانونی پزشکی مراکز به نزاع مراجعین به9درصدی نزاع مراجعین کل از گفت: و داد خبر امسال ماهه
اند.بودهمردنفر294وهزار20ونزنفر846وهزار10تعدادمدتاینطیاستانقانونیپزشکیمراکز

در اینکه به اشاره با پور، سلیمان جا9علی سال و31یرماهه مراکز140هزار به نزاع از ناشی صدمات دلیل به قانونینفر مراجعهپزشکی اصفهان استان

است.داشتهکاهشدرصد8.7قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرتعداداینکرد:اظهارکردند،

اند.بودهمردنفر294وهزار20ونزنفر846وهزار10تعدادامسالماهه9دراستانقانونیپزشکیمراکزبهنزاعمراجعینکلازگفت:وی

قانونیکلرمدی تعدادپزشکی قبل سال مشابه مدت در اینکه بیان با اصفهان و34استان مراکز107هزار به نزاع دلیل به قانونینفر مراجعهپزشکی استان

بودند.مردنفر293وهزار22ونزنفر814وهزار11تعداداینازافزود:کردند،

امسالماهه9دردرمانیجنینسقطمجوز340ازبیشصدور

مراجعه از همچنین کل447وی اداره به درمانی جنین سقط قانونیمتقاضی درپزشکی تعداد9استان این از گفت: و داد خبر امسال واجد346ماهه نفر

بودند.مجوزاینیافتردبرایالزمشرایطفاقدنفر101اماشد،صادرمجوزآنهابرایوبودندشرایط

در شده صادر مجوزهای تعداد اینکه اعالم با پور کاهش9سلیمان قبل سال مشابه مدت به نسبت امسال مجوزهای19.3ماهه تعداد است، داشته درصدی

است.بودهمورد437قبلسالماهه9درشدهصادرجنینسقط

استمیسرجنینهفتگی19ازپیشتاتنهامجوزصدور

قانونیکلرمدی یادآوپزشکی با اصفهان سالراستان مصوب درمانی جنین سقط قانون واحده ماده اساس بر درمانی سقط مجوز اینکه شورای1384ی مجلس

سازمان عهده بر آن اجرایی آییننامه و قانونیاسالمی تصپزشکی است، ترکشور مورد قانون در آنچه اساس بر کرد: داشتنأیح صورت در تنها گرفته، قرار کید

مهمت که شود می صادر باردار مادر برای خاص باردارشرایط سن آن ازرین کمتر از19ی باردای سن اگر اساس براین است. دلیل19هفته به باشد گذشته هفته

داشت.نخواهدوجودوجههیجبهسقطمجوزصدورامکانجنین،درروحولوج

کل اداره عمومی روابط از نقل به و ایسنا گزارش قانونیبه بارداپزشکی سن بر عالوه داد: ادامه پور سلیمان اصفهان، ناهنجاراستان وجود باید جنینری در ی

ح موجب تولد از بعد بیمارکه یا و شود مادر باردارج ادامه که نحوی به مادر بهری متخصص پزشک سه توسط باشد داشته همراه به جانی خطر او برای ی

کند.اقداممجوزصدوربهنسبتقانونیپزشکیتابرسدتأیید

ناهنجا تمام که تصور این بیماروی هر یا و جنین در موجود تصوریهای را انجامد می سقط مجوز صدور به مادر کرد:ری تاکید و برشمرد نادرست کامال ی

ناهنجا حرتنها موجب که جنینی بیماریهای یا و شود مادر باردارج ادامه صورت در که مجوزریهایی صدور به باشد داشته همراه به جانی خطر مادر برای ی

شد.خواهدمنجر

پیامانتهای

سفاراستاندرگاندشقغرصدیدر8.9کاهشداد:خبرازشیرقانونیشکیپزیحتشرالرتارئیسمهر:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۴:۱۵-۹۹/۱۰/۲۹(یافتکاهشدرصد۱۹ازبیشاصفهاندردرمانیجنینسقطمجوزصدور

مدی ایرنا- کاهشراصفهان- از اصفهان استان قانونی پزشکی جا۱۹.۳کل سال ابتدای از درمانی جنین سقط مجوز صدور خبرردرصدی اصفهان در قبل سال مشابه مدت با مقایسه در ی
داد.

در افزود: ایرنا با گو و گفت در دوشنبه روز سلیمانپور امسال۹علی نخست کل۴۴۷ماه اداره به درمانی جنین سقط قانونیمتقاضی اصفهانپزشکی استان

کردند.یافتردسقطمجوزنفر۳۴۶تعداداینازومراجعه

در شده صادر جنین سقط مجوزهای تعداد اینکه به اشاره با قبلماه۹وی شده۴۳۷سال صادر مجوزهای تعداد آمار این براساس کرد: است.بیان بوده مورد

است.داشتهدرصدی۱۹.۳کاهشقبلسالمشابهمدتبهنسبتیرجاسالماه۹در

بودند.مجوزاینیافتردبرایالزمشرایطفاقدنفر۱۰۱جنینسقطکنندگانمراجعهکلازمدتایندرداد:ادامهاصفهانقانونیپزشکیکلرمدی

از پیش تا تنها را مجوز صدور تص۱۹وی و دانست میسر جنین مصوبرهفتگی درمانی جنین سقط قانون واحده ماده براساس درمانی سقط مجوز کرد: یح

است.کشورقانونیپزشکیسازمانعهدهبرآناجراییآییننامهواسالمیشورایمجلس۱۳۸۴سال

می صادر باردار مادر برای خاص شرایط داشتن درصورت فقط مجوز نوع این گرفته قرار تاکید مورد قانون در آنچه براساس اظهارداشت: کهسلیمانپور شود

است.هفته۱۹ازکمتریربارداسنآنینرمهمت

تایید و متخصص پزشک سه قطعی تشخیص با درمانی "سقط قانون اساس قانونیبر بیماپزشکی بر ناقصالخلقهرمبنی یا افتادگی عقب علت به جنین ی

ح موجب بیماربودن یا است؛ مادر رضایترج با جنین) ماهگی (چهار روح ولوج از پیش باشد، همراه وی جانی تهدید با که مادر مجازاتزی و است مجاز ن

بود."نخواهدمباشرپزشکمتوجهمسوولیتیو

مط نیز جنینی مشکالت یا مادر جانی تهدید آنکه ضمن ندارد؛ وجود خاص مرجعی از تاییدیه یا مجوز هیچگونه غیرقانونی های سقط نوعردر این نیست؛ ح

میشود.انجامغیراستانداردمراکزدرهمآنشخصیدالیلبهبیشترسقط،

سیماوصداخبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

امسالماهه9دراصفهانقانونیشکیپزبهاعنزاجعینمرصدیدر8کاهشایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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/۹۹/۱۰(گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکرمانشاهدرشدگانقرغمیزانافزایشداد؛خبرکرمانشاهقانونیپزشکیکلرمدی
۲۹-۱۰:۵۳(

داد.خبرگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکرمانشاهاستاندریرجاسالماهه9طیشدگانقرغافزایشازکرمانشاهاستانقانونیپزشکیکلرمدی

خب پایگاه گزارش فوتربه به اشاره با خبرنگاران با گفتگو در خانی سلیم ، فردا» «شهر تحلیلی - طی35ی غ9نفر علت به امسال ازرماهه کرد: اظهار شدگی، ق

شدهاند.قرغآبیحوضچههایدرنفریکوآبکانالدرنفریکاستخر،نفریکطبیعی،یاچهرددرنفرهشتسد،درنفرپنجرودخانه،درنفر19تعداداین

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

)۱۸:۰۸-۹۹/۱۰/۲۹(کرمانرشوه-یافترداتهامبهسیرجانقانونیپزشکیکنانرکاازتن2بازداشت

داد.خبررشوهیافترداتهامبهسیرجانشهرستانقانونیپزشکیکنانرکاازتندوبازداشتازکرماناستانیردادگستکلرئیس

دادگست کل رئیس موحد یداهلل ، کرمان از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار گزارش متعددربه گزارشات وصول پی در گفت: کرمان استان ی

گواهیهای صدور موضوع با قانونیمردمی دادگستپزشکی اطالعات و حفاظت کار دستور در جدی صورت به موضوع واقع، دررخالف قضائیه قوه ارشد و ی

گرفت.قرارکرماناستان

آو جمع جانبه، همه بررسیهای و دقیق اطالعاتی کار مدتها از پس افزود: طراو از دالیل و مستندات دادگستری اطالعات و حفاظت سرانجامریق کرمان، ی

همکا ازربا تن دو قضایی، پرونده فقره چندین تشکیل و کننده رسیدگی قضایی مقام و سیرجان انقالب و عمومی دادستان هماهنگی و قربانیان از تعدادی ی

شدند.بازداشتودستگیرقضائیهقوهاطالعاتحفاظتضابطینتالشبارشوهیافتردحیندرسیرجانشهرستانقانونیپزشکیکنانرکا

دادگست کل تصررئیس کرمان استان تبانیری نیز و قانونی وظایف انجام برای آنها از وجوه اخذ و شهروندان حقوقی اطالعات ضعف از استفاده سوء کرد: یح

است.پروندهایندراتهامیمواردجملهازتصادفاتپروندههایدرًاخصوصواقعخالفقانونیپزشکیگواهیهایصدورمنظوربه

است.شدهصادرتحقیقاتتکمیلمنظوربهالزمدستوراتوبازداشتقانونیقرارباحاضرحالدرمتهمدوهرداشت:بیانموحد

یافتکاهشصددر۱۹ازبیشاصفهاندرمانیدرجنینسقطمجوزصدورایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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خصوص فساد، با جدی برخورد گفت: ادااو فساد انتظامیرًا نظارتی، قضایی، مراجع کلیه و دارد قرار تابعه سازمانهای و قضایی دستگاه جدی کار دستور در ی

هستند.خصوصایندرمردمیگزارشاتیافتردآمادهامنیتیو

ط از را خود گزارشات میتوانند شهروندان افزود: سامانهرموحد با تلفنی خب1580یق ستاد به مراجعه یا دادگسترو اطالعات و حفاظت کرمانری استان کل ی

کنند.ارائه

دادگست کل تصررئیس کرمان استان دری بزه مجازات کرد: حبس،ریح سال ده تا پنج دولتی، خدمات از انفصال و ارتشا مورد مال ضبط بر عالوه رشوه یافت

است.شالقضربه74تاوماخوذهمالیاوجهمعادلنقدیجزای

بپیام/انتهای

24حادثهنیوز،جوانها،ینربرتنو،سالمرصد،کرمانالفباخبر،یا،رآبازارایران،عصرنیوز،آفتابتابناک،یرخبپایگاهتسنیم/برنا،ایرنا،ایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۶:۱۶-۹۹/۱۰/۳۰(مفخمیسردارباجلسهدریزکرماستانانتظامینیرویبهمربوطمشکالتبررسیکرد:حرمطیرآصف

پیگی ایشان، های خانواده و ناجا پرسنل مشکالت به رسیدگی راستای در گفت: مجلس در اراک مردم خواهدرنماینده ادامه اسالمی شورای مجلس و تلفیق کمیسیون در الزم های ی
یافت.

آصف حسن خبرنگاریرمحمد با گو و گفت دیدارهارگزارخبدر به اشاره ب ملت، خانه سی هفته در گفت:روبازدیدها خود، انتخابیه حوزه به سردارکشی با

م استان انتظامی نیروی فرمانده شهرستانی بهزکرمفخمی مربوط مشکالت و مسائل بیان ضمن مفخمی سردار دیدار این در و شد انجام گفتگویی و دیدار ی

م استان انتظامی بندهزکرنیروی عضویت به توجه با و می استان نماینده تنها عنوان درزکربه ناجا اعتبارات اصالح خواستار بودجه، تلفیق کمیسیون در ی

شد.۱۴۰۰سالبودجه

پیگیرآصف ایشان، های خانواده و ناجا پرسنل مشکالت به رسیدگی جهت به افزود: ادامه در ادامهری اسالمی شورای مجلس و تلفیق کمیسیون در الزم های ی

یافت.خواهد

مردم مطنماینده خنداب، بخش استوه روستای اسالمی شورای اعضای و دهیار با دیدار به اشاره با اسالمی شورای مجلس در کمیجان و کرد:راراک،خنداب ح

پیگی و بررسی اسالمیرجهت شورای اعضای و دهیار با استوه روستای مشکالت کهی روستا انجاماین گفتگویی و ،دیدار است خنداب شهرستان توابع از

شد.

حاض دیدار این در داد: ادامه درخصوصروی شد قرار و پرداخته روستای_استوه مشکالت و مسائل بیان به جلسه در به۷یزیرسازین استوه از جاده کیلومتر

تع روستا، مخابرات و اینترنت مشکل ورحصار، از آمبوالنس دستگاه یک ابتیاع روستا، ابتدای آب موتور جابجایی روستا، ورودی پل پیگیزیض بهداشت یریر

شود.انجامهایی

س هفته در مردمی مالقات همراه به دیدارها برخی به مجلس شوراهای و داخلی امور کمیسیون رئیس خاطرنشانرنایب و اشاره انتخابیه حوزه به کشی

مدی با قانونیکلرکرد:جلسه مپزشکی مدزکراستان با آباد،دیدار حسین روستای اسالمی شورای و دهیار با ،دیدار استانری عمومی های کتابخانه کل ی

کازکرم نمایندگان از تعدادی با کاراته،جلسه ملی تیم عضو و جهان قهرمان زند" "علی با تبصرهری،دیدار اتحادیه4کنان اعضای به اراک،جلسه پزشکی علوم

م استان خاک مکانیک و فنی آزمایشگاه مدیر با اراک،دیدار مزکرخبازان استان نفت صنعت درمان و بهداشت سازمان رئیس با ازجملهزکری،دیدار لرستان و ی

مانکرشوه-ریافتدراتهامبهجانسیرقانونیشکیپزکنانکارازتن2داشتبازان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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بود.انتخابیهحوزهدردیدارهاوجلسات

سا سرم و واکسن تحقیقات موسسه رئیس با جلسه همچنین؛ داد: ادامه مزوی شعبه شزکری مدیرعامل کشور،دیداربا شهری استانرکت صنعتی های ک

نهزکرم روستای دهیار و میالجرد منطقه فرهنگیان نماینده با اداری،دیدار امور کل مدیر همراه به چقا روستای دهیار و شورا اعضای با ،جلسه مالیرپشته، و ی

بود./اراکانتخابیهحوزهدردیدارهادیگرازیراستاندا

پیامپایان

مفخمیدارسرباجلسهدریکزمراستانانتظامینیرویبهمربوطمشکالتسیبررد:کرحمطریآصفرملت:خانه|خبرخبرادامهادامه
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