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ستادیاخبار

)۰۸:۱۰-۹۹/۱۰/۳۰(اخیرسالهایدردرمانکادرازشکایتمواردافزایشکرد؛حرمطقانونیپزشکیکمیسیونهایامورکلرمدی

است.بیمارانبادرمانکادریاپزشکمیاننادرستارتباطیربرقرابهمربوطدرمانکادرازشکایتمواردازیربسیاگفت:قانونیپزشکیسازمانستادکمیسیونهایامورکلرمدی

خب گزارش سازمانرگزاربه بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به مهر قانونیی تپزشکی با و مطلب این بیان با سلحشور بابک اینکهأکشور، بر کید

د و پرمشغله شدت به اخیر ماههای در درمان گذراندنرکادر حال در پزشکان و درمان کادر هرچند گفت: بودهاند، کرونایی بیماران مداوای موضوع با گیر

بسیا آسیبهای متحمل گذشته یکسال در و دشوارند و پرمشغله بیمارروزهایی شیوع ناحیه از همچونری راهکارهایی با میان این در اما شدهاند کرونا ی

تعدادربرقرا میتوان بیماران با درست تعامل و مناسب ارتباط قصوزی اگر حتی مواردی در که چرا داد کاهش را پزشکی کادر شکایات از اتفاقریادی هم ی

میشود.شاکیدرمانکادریاوپزشکنامناسببرخوردازبیمارباشد،نیفتاده

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

سازمان جدی توصیه و میشود شکایات تعداد کاهش به منجر میشود، انجام بیمار برای قانونیکه آنپزشکی درمانی بخشهای در شاغل همکاران به کشور

کنند.کترشمیشود،تشکیلپزشکیقصورموضوعباکهسازمانآموزشیجلساتدرًاحتمکهاست

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

هستند.اطالعبیگرفتهقرارشکایتموردقصورعنوانبهآنچهوجودازدرمانکادرشکایت،پروندههایازیربسیادریرازمیشودشکایاتکاهش

دررمدی حتی نکات این متأسفانه داشت: اظهار دانشجویان تحصیل دوران در قانونی آموزههای به توجهی بی از انتقاد با سازمان کمیسیونهای امور کل

پرستا پزشکی، دانشجویان تربیت در که معنا این به نه البته مانده، مغفول هم پیراپزشکی و پزشکی رشتههای دانشجویان …رآموزشهای و مامایی ی،

است.نشدهتبیینبایدکهآنچنانپیراپزشکیوپزشکیرشتههایدانشجویانبرایقصورازیرپیشگیدرآنتأثیروموضوعاهمیتبلکهشدهکوتاهی

و قانونی آموزههای هرچند افزود: قانونیوی معاونتهایپزشکی که است این ما درخواست اما میگذرانند پزشکی گروههای دانشجویان که است دورههایی

ب خصوص در پزشکی علوم دانشگاههای بیشترگزارآموزشی جدیت و حساسیت با آن اساتید و محتوا نیز و دورهها این ازری همچنین کنند. برخورد ی

پیشگی برای میکنیم دعوت درمانی کادر در شاغل حتمرهمکاران قصور موارد از بازآموی دورههای در مراکززًا توسط مستمر صورت به که سازمان پزشکیی

کنند.کترشمیشودگزاررباستانهاقانونی

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

میشود.منجرهمکاراناینازشکایتالبتهوقصورمواردکاهشبهاجراصورتدرکهاست

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 مجموعههای در حرفهای اخالق رعایت سازمان کمیسیونهای امور کرد:رکل خاطرنشان و عنوان قصور کاهش در ی

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

میدهد.افزایشرادرمانیکادرازشکایاتتعدادامرهمینومیکنندشکایتپرستاریاوپزشکازنامناسبرفتار

۹
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بیماران مراجعه دلیل به درمان کادر شد: یادآور کازوی شیفتهای گیریاد، همه دوران و اخیر ماههای در ویژه به و.. فشرده مفرطری خستگی دچار کرونا ی

داشت.خواهددنبالبهرادرمانیکادرهمکارانآرامشوشکایتهاتعدادکاهشدرنهایت،بیماربامناسببرخوردوحرفهایاخالقرعایتاماهستند

گاه قصورها از برخی وقوع گفت: و برشمرد شکایات تعداد کاهش در چهارم عامل را پزشکی لوازم و تجهیزات بودن استاندارد کاسلحشور به از ناشی یرگیرًا

است.گردیدهبیماراندرعضونقصیاآسیبباعثوگرفتهقراراستفادهموردمواردبرخیدرکهاستغیراستانداردیونامناسبتجهیزات

پیشگی باعث پزشکی تجهیزات و دستگاهها 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 کمیسیونهای امور کل

قطع داشت: اظهار درمانی، اقدامات تعانجام استانداردهای و معیارها اساس بر و دقیق و درست بیمار اگر شود،رًا 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

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

میشود.احرازپزشکقصورنداشتهوجوداقدامآنجهتعلمیهایاندیکاسیون

برقرارمدی به ادامه در سازمان کمیسیونهای امور مهمترکل از یکی عنوان به بیمار و پزشک بین دوستانه و مؤثر رابطه شکایاتری میزان کاهش در عوامل ین

بسیا در متأسفانه کرد: خاطرنشان و یاراشاره و مطب شلوغی دلیل به گاه پزشکان اینکه و هستیم بیمار و پزشک میان رابطه شدن کمرنگ شاهد موارد ی

میشود.پزشکبهنسبتبیماراعتمادسلبموجباولگامدرموضوعهمینونمیگذارندکافیوقتخودبیمارانبرایدیگرمشغلههای

برقرا با باید نیز پزشک و میکنند اعتماد پزشک به کلی طور به بیماران داد: ادامه وروی کامل توضیحات و کرده استفاده اعتماد حسن این از درست ارتباط ی

کند.اخذبیمارازنیزدقیقحالحرشوارائهدرمانازناشیاحتمالیعوارضودرمانروشهایی،ربیمامورددرراجامع

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

داد.خواهدکاهشراشکایاتمیزانشدهایجاداطمینانهمینومیگیردکاربهبیمار

گاه و متقابل ارتباط عدم اینکه به اشاره با اعضایوی همانند بیماران با پزشک اگر گفت: میکند، فراهم را شکایت زمینه بیمار، به پزشک پایین به باال از نگاه ًا

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

نمیشود.اعالمزمینهایندر

سازمانرمدی کمیسیونهای 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 نمیکند صرف را کافی کاردقت اولویت در بیمار به درست خدمت و ندارند خصوصیتی چنین وجه هیچ به ما پزشکان اتفاق به استریب آنان ی

میکند.ایجادگستردهایبازخوردهایجامعهدرنیزاندکبسیاردرصدهماناما

و اطالعات افزایش بیماآسلحشور مورد در مردم دیگرگاهی عامل را بیمار حقوق منشور نیز و آن عارضههای و عنوانری پزشکی خطای و قصور کاهش برای ی

اکث برای اینترنت و اطالعات به دسترسی که امروز شرایط در گفت: و ورکرد اطالعات است، فراهم مردم بیماآیت مورد در مردم آنرگاهی عوارض و یها

میکنند.مراجعهپزشکبهخصوصایندراولیهگاهیآباوشدهبیشتر

میشود، جویا را آن مراحل و درمان چگونگی و میکند سواالتی خصوص این در پزشک از باشد داشته اطالعاتی خود عارضه مورد در بیمار وقتی وی گفته به

بیما تشخیص در را خود دقت پزشک میشود موجب امر مییابد.رهمین کاهش هم خطا میزان آن تبع به و دهد افزایش درمانی اقدام و دارو تجویز نیز و ی

تصرمدی پزشکی جامعه خدمات و تالشها به اشاره با سازمان کمیسیونهای امور امارکل بوده مواجه افزایش با اخیر سالهای در قصور آمار چند هر کرد: یح

اخیرسالهایدرماندرکادرازشکایتدموارایشافزمهر:|خبرخبرادامهادامه
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اساس بر نباید و است ناچیز و اندک بسیار شده تأیید قصور موارد و شکایت تعداد میکنند، ارائه پزشکان که گستردهای خدمات و درمانی اقدامات مقابل در

برود.سوالیرزپزشکیجامعهکلخدماتوتالشهاازحجماینشده،واقعپزشکیخطاهایکممیزان

ط از نیز کم میزان همین دارد گستردهای بازتابهای 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 پروندههای به میشود تالش و است یری

شود.رسیدگی

سال در قصور پروندههای از اینکه بیان با حدود۹۸سلحشور موجود آمارهای به در۵۲بنا و گردیده پزشک تبرئه به منجر پزشک۴۸درصد 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

نیوزساعدترقی،راهخبر،اتحادخبر،ایراننیوز،حقوقیرخبپایگاهجوان/افکار،روزنامهایرنا/ایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۸:۱۳-۹۹/۱۰/۳۰(زوجها؟درصد20یرنابارویااستترمهمیرغربالگ

ازدواج و اقتصاد از متاثر اینکه جای به را مهمی موضوع چنین که نیستند مطلع کشور در جمعیت افزایش برای نیاز مورد شرایط و ملزومات از هنوز مخالفان، و موافقان و ماجرا طرف دو
هستند.آنبهپاسخدنبالجنینیرغربالگدرببیننداینچنینیمهممسائلونابارورزوجهایدرمانو

خب دیگر رسانههای گروه گزارش گیرگزاربه عجب ، آنا چنانری و میکنند باز زبان میخورد، توقی به تقی تا که همهچیزدان و مدعی عدهای بین افتادهایم ی

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

میکنند.متهمرایکدیگرومیگذارندعرصهدرپاموافقانومخالفانناپیدا!سرشآنکهمیافتدراهیانیرجیکمیکند،ادعایییکومیزند

چی مساله اصل از اینجا جزتا یک بدانید میخواستم تعمدا و دارد وجود مختلف موضوعات در رویه این چون نگفتم، موضوعاتری همه در و همیشه یانی

دیگر.موضوعاتباارتباطدرهمگذشتهدروجنینیرغربالگمسالهباارتباطدربارایناست.بازتولیددرحالثابتهمینطورکهداردوجود

کب توئیت از نوشت:رمساله توئیتی در پنجشنبه ظهر فرهنگی، انقالب عالی شورای در خانواده و زنان اجتماعی فرهنگی، شورای رئیس شد. آغاز خزعلی ی

تب غربالگر«عرض به اجبار مجلس، انقالبی نمایندگان برخی تالش با باالخره بهداشت. وزارت خدوم پرسنل و مادران به باریک پزشکان و مادر توسط ی

شد.برداشتهمیشود)جنینقتلباعثعلمی(کهغیرمتقنوغیراستانداردتجویزهای

ماد و پزشک هیچ دیگر غربالگرحاال به مجبور لشکری و همانا توئیت این انتشار نیست.» جنین کشتن و غربالگری مساله مخالفان و موافقان جنینرکشی ی

ه همانا! مسالهرهم دو به ادامه در بنشاند. کرسی به را خودش ادعای مقابل طرف کردن متهم با تا میکرد سعی و کرد ورود ماجرا به خودش دید از کسی
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غربالگ مخالفان و موافقان استدالل اول مساله پرداخت؛ بیشترخواهیم اهمیت از که دوم مساله اما است، ایران در جنین فضایری تبیین است برخوردار هم ی

د واقعی فضای از هنوز مخالفان و موافقان میدهد نشان که استداللهایی استداللهاست. این کشیدن چالش به و سعیرموجود و ندارند روشنی فهم و ک

ببرند.سوالیرزراماجرااصلمصداقهمینبریرپافشابامیکنند

کالنت بزربهعنوان و ایراد مطرگترین بین این در که ادعایی ورین موافقان و ماجرا طرف دو است. کشور در جمعیت افزایش با ماجرا این ارتباط شد، ح

ازدواج و اقتصاد از متاثر اینکه جای به را مهمی موضوع چنین که نیستند مطلع کشور در جمعیت افزایش برای نیاز مورد شرایط و ملزومات از هنوز مخالفان،

افتادهایم!گیربدوضعیتیدرشکلهربههستند.آنبهپاسخدنبالجنینیرغربالگدرببیننداینچنینیمهممسائلونابارورزوجهایدرمانو

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

است.شدهحرمطخانوادهتعالیوجمعیتجوانیحرطکرمشتکمیسیون

مشت کمیسیون عضو درمان و بهداشت کمیسیون اعضای از نفر غربالگرچهار پیشنهاد این براساس و هستند اجبارک والدینری اگر البته میشود. لغو ی

ط بررسی با مجلس موافقت دلیل به میشود. انجام دهد تشخیص پزشک یا کنند اصلرتقاضا براساس جمعیت جوانی نیابت85ح به و اساسی قانون

مشت کمیسیون مصوبات علنی، صحن استراز ممکن میگویند میشود. ارائه تایید برای نگهبان شورای به مستقیم و نمیشود بررسی علنی صحن در ک

گزارش براساس اما شود انجام غیرقانونی غربالگپزشکیقانونیسقطهای پی در که سقطهایی فقطرتمام انجامشده بسیا10ی درحالیکه بوده سقط ازرهزار ی

است.بودهغیرقانونیسقطجنینها

بین کشور در سقطجنین واقعی آمار غربالگ600تا300درواقع موضوع به هم ربطی هیچ و است هیاترئیسهرهزار سخنگوی فرهنگی، محمدحسین ندارد.» ی

غربالگ «حذف گفت: اتفاق این به واکنش در هم کمیسیونهایرمجلس از یکی در پیشنهادی قالب در موضوع این بلکه نیست، مجلس مصوبه باردار زنان ی

مط تصمیمگیرمجلس نیز آن درمورد اینکه جالب و شده بهرح نیاز آنچه اما گرفت، قانونی ایراد نمایندگان اظهارنظر به نمیتوان دراینباره است. نشده ی

ندارد.»مجلسنظرومصوباتبهارتباطینمایندهیکنظرکهاستموضوعاینبهتوجهدارداصالح

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

میدادیم.رایرغربالگسرپشتمالیمافیایسویازموعدازپیشحاشیههایایجاداحتمالکامالواستوضعیتاینساماندهیدنبالبهکمیسیوناین

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 استریم 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 اخبار غربالگرچرا ازرح بیشتر آنها تعداد البته که ی

زد.دامنشدهایجادفضایالتهاببرمقداراینمسالههمیناصالشایدوبودمخالفانتعداد

غربالگ وجود با دارند ادعا که مخالفان برعکس و بود سالم موالید مساله حول هم آنها ادعای تعدادرعمده میشوندزی سقط تولد از پیش نوزادان از یادی
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غربالگ میگذارد اثر جمعیت افزایش ماجرای روی مساله این غربالگرو موافقان از یکی میکنند. تایید را نظامری عالی شورای عضو خداکرمی، ناهید جنین ی

ط ماجرای و پیشآمده اخیر حواشی از بعد او است. غربالگرپزشکی عدم «سالرح گفت: ن90ی کاهش بارورزمزمه مطرخ کشور در مللری سازمان و شد ح

برود.جمعیتیرپیطرفبهسرعتبهاستممکن2030درایرانشدعنوانآندروکردمنتشرگزارشی

مط جمعیت رشد روند بهبود برای متعددی داردرنسخههای بررسی دست در را خانواده و جمعیت تعالی سند بحث یازدهم مجلس حاضر درحال و شد ح

فرزندآو به خانوادهها تشویق برای اقداماتی حذفرکه به جمله آن از که است شده پیشبینی آن در جمعیت کاهش از ممانعت برای بازدارنده اقدامات و ی

طرغربالگ این از دفاع در برخی کرد. اشاره میتوان جنین غربالگری در میکنند عنوان بارح جنینهایی یا برود بین از سالم جنینهای برخی است ممکن ی

شوند.حذفسادهنقص

غربالگ کنیم بحث اینکه از ناهنجارجدا از مورد سه و است الزم من نظر به که نه یا است الزم حری و عسر باعث که تشخیصریهایی را شود خانواده ج

ط اما بزرمیدهد بیراهه یک جمعیت افزایش برای مسائل این ازرح ممانعت میکنند تصور برخی است. کشور در صورتمساله کردن پاک و سقط12گ هزار

ناهنجا بچههای سقطها، این کند. کمک جمعیت توسعه به میتواند هردرمانی که هستند سربازی حقرینه البته ولی دارند سالمت نظام و خانواده برای ی

داشت.جمعیتتوسعهدرنقشیمیتوانیرغربالگقطعباشودتصورکهاستیرسادهانگاامابماندزندهکهاستانسانیهر

غربالگ ولیرانجام نکند را کار این میتواند 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 مراجعرگاهی در ماماها و پزشکان از خیلی و نکردید اجبار چرا میگویند و میکنند شکایت ح

ط شدهاند. محکوم غربالگرقضایی آزمایشهای حذف بزرح بیراهه یک جمعیت افزایش برای سادهانگاری است. کشور در صورتمساله کردن پاک و یرگ

کرد.»یادزراکشورجمعیتمیتوانیرغربالگآزمایشهایحذفباشودتصوراگراست

غربالگ موافقان بهراستدالل سازمان پیشین رئیس محسنیبندپی، انوشیروان ادعای بر هم تیرماهزی اواخر در که است استوار یک1397یستی حدود که گفت

و به٣5٠میلیون خدمات پوشش تحت معلول حدودزهزار میشود گفته آمار بر بنا همچنین هستند. تشکیل12یستی معلوالن را ایران جمعیت از درصد

حدود در میزان این از که و2میدهند شدید معلولیت دارای نفر انجام5/6میلیون با که مسالهای میکنند. زندگی ایران در کمتوان معلول نفر میلیون

دارد.یرگیوجلامکانیرغربالگ

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

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

است.هزاردریکداونسندرومنوزادآمدندنیابهاحتمالامااستداونسندرومبهمبتالجنینتعیین

باردا تستهای انجام از حدودربعد به ایران در بیاورند.16/5ی دنیا به داون سندروم عوارض با جنینی دارد احتمال که میشود گفته باردار مادران درصد

انگلستان در عدد این اینکه آزمایشها2/5تا1/8حال این کاذببودن مثبت یا منفی احتمال است. آزمایشهای5تا4درصد این وجود با اما است درصد

اجبارغربالگ کشور در حدودری ساالنه اما است جواب3000ی یعنی میآید، دنیا به کشور در داون سندروم به مبتال است.3نوزاد، کاذب منفی آزمایش، هزار

زوجها؟صددر20یناباروریااستترمهمیلگرغرباآنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۱۱/۰۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۷
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



غربالگ آزمایشهای انجام از حدودربعد به این160تا150ی دانستن بیاورند، دنیا به داون سندروم به مبتال فرزندی دارد احتمال که میشود گفته خانواده هزار

کند.تحمیلخانوادههابهرایادیزروحیومالیینهزهمیتواندنکته،

حدود160تا150از خانواده دنیا30تا20هزار به داون سندروم به مبتال فرزندی دارد، احتمال یکهزارم فقط اینکه حال میکنند، سقط را خود جنین خانواده هزار

خانوادههای که معناست آن به این و پافشازبیاید سبب اقتصادی منفعت میبرند.شاید بین از را خود سالم جنین غربالگریادی، این انجام بر باشد،ری یها

دارند.»درآمدتومانمیلیاردهزار100حدودساالنهیرغربالگانجامازبرخیچراکه

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

است.»پزشکانازقاطعدفاع

ج در امسال خردادماه همچنین میراو یک اخیر،زیان ماه سه «در بود: گفته کشور92گرد در غیراستاندارد و غیردرمانی سقط وزارترهزار اعالم طبق و داده خ

سال در روزانه92بهداشت غربالگ1000هم است. شده انجام کشور در جنایی و غیردرمانی جهانرسقط جای هیچ و است انجام درحال غیراستانداردی یهای

میشود.»انجامخاصشرایطیدرتنهاجهاندرکهدرحالیاستیراجبامادرانهمهبراییرغربالگحرطهماکنوننمیپذیرند،راشیوهاین

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 موافقری یان

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 و

بود.بهداشتوزارتاطالعرسانیکزرمرئیسجهانپور،کیانوشسویازتوئیتیرشتهصرفاعایدیاشکهیرچشمانتظابودند.

غربالگ میداند. مسئول را خود آینده، نسل سالمت و سالم کودکان تولد قبال در سالمت تولیت بهعنوان بهداشت «وزارت نوشت: باره این در بیماراو یهایری

ب که فناورژنتیکی و علمی شواهد پیشگیرپایه موجود، بهداشتریهای 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 جمعیت کالن سیاستهای قبال در را بیمارخود هیچگاهری جنین ژنتیکی یهای

مشاراجبا با باره این در بهداشت وزارت دستورالعمل و نیست موثآکتری نقش البته و شده عملی والدین، بیمارگاهانه تولید موارد کاهش در یهایری

بش نوین دانش دستاوردهای چارچوب در جمعیت سالمت و جمعیت قبال در همه داشت. خواهد و داشته و... داون سندروم ازجمله نهرژنتیکی مسئولیم، ی

کم.»کلمهیکنهوبیشکلمهیک

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

است.صورتمسالهکردنپاکبهنوعیکشورجمعیتمسالهدربهداشتیواقتصادیفرهنگی،

دیگ طرف به را انتقادها سمتوسوی نیست بد خاطر همین بنیادیتربه و اساسیتر سواالت به پاسخ بهدنبال و بکشیم افزایشری مساله باب در باشیم. ی

فرزندآو آن ماحصل تا بگیرد صورت ازدواج باید ابتدا طبیعتا علترجمعیت، و انگیزه خانوادهها باید ازدواج از بعد باشد. کشور جمعیت تعداد افزایش و ی

نباشند.نابارورزوجهایجزءیعنیباشند،داشتهراامکانایناصالباالترآنازوباشندداشتهراشدنفرزندداربرایکافی

بنگ که جزئیتر ازدواجرکمی بهداشت، وزارت خانواده و جمعیت سالمت دفتر آمارهای گواه به گذشته دهه یک در سال40یم، در چراکه داشته؛ کاهش 89درصد

ثبتشده ازدواجهای با890تعداد گذشته سال در تعداد این و بوده مورد از40هزار بیش کمی به کاهش تن500درصد ازدواج ثبتزهزار سازمان است. یافته ل

دامادها در کشور کل در ازدواج سن میانگین گفته است، سازمان این فقطوفقط طالق و ازدواج آمارهای ارائه اصلی متولی اینکه اعالم ضمن و2/29احوال
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است.4/24عروسهامیان

ب مدیرسیدحامد فرزندآورکاتی، و ازدواج میزان کاهش با ارتباط در هم بهداشت وزارت مدارس و جمعیت خانواده، سالمت «سالرکل گفت: کشور در 92ی

به13حدود اکنون که داشتیم ازدواج سن در جوان فرزندآو10میلیون به تمایل همزمان است. رسیده نفر دارمیلیون کشور در هم کمتر کاهشری درمورد یم.

فرزندآو کاهش و ازدواج سالرمیزان از صورت هر در بشود. کاملتر و بیشتر باید دولتی حمایتهای نیستند، مقصر جوانان سال6ساالنه89ی از هر97درصد

نیست.تومانیمیلیون100ازدواجوامدادنفقطکارچارهاست.شدهکمکشوردرازدواجمیزانازدرصد8سال

وام برای خانوادههایی کشور مناطق برخی امنیت100در فضای 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 قضاییرروانی، حمایتهای نیازمند و برسد دستگاهها همه در عملی اقدامات به شعار حد از باید نیز ی

در روند این با هستیم. کشور30هم اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، علمی، حوزههای همه در مساله این و بود خواهیم دنیا پیر کشورهای از یکی آینده سال

است.رسیدهدرصدیکیرزبهاولینباربرای99سالدراکنونامابوددرصد2.5حدودانقالباوایلکشورجمعیترشداست.خطرناک

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 سالهای در

فرزندآو به زوجین تمایل عدم چرایی تحلیل در چندیپیش هستیم.» مواجه غربالگرموالید و معلولیت به مربوط مسائل از غیر عللی هم چیزهاری اینطور و ی

م بود. شده فرزندآوربیان بازدارنده عوامل شناسایی در مجلس پژوهشهای نوشترکز گزارشی طی ایران در به76ی نسبت نگرانی بهدلیل خانوادهها درصد

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

است.اجتماعیواقتصادیمسائلبهمحدودیرفرزندآوعدمعللعمدهمیبینیدکههمانطور

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

است.»بیمهعالی

سرمایهگذا لزوم هرپس کاهش میشود. احساس هم موارد سایر از بیشتر مورد این در ناباروزی درمان گرفتن قرار بیمه پوشش تحت و باال بسیار یرینههای

بهت نتیجه و عایدی شد،رمیتواند گفته آنچه جمعبندی با کند. کمک جمعیت افزایش مساله به و باشد داشته پی در حاشیهای مسائل سایر به نسبت ی

نتیجهگی غربالگرمیتوان ماجرای حول که بلبشویی این کرد بایدری و نیست نزدیک کشور جمعیت مساله واقعیت به خیلی است افتاده راه به کشور در ی

کرد.نگاهجمعیتمسالهبهجدیتروکالنتر

فرهیختگانروزنامهمنبع:

پیام/انتهای
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)۰۵:۰۵-۹۹/۱۱/۰۱(شکنندهقامتهاییافت؛افزایشدرصد4.2امسال،ماه8درخودکشیقربانیانتعداد

منبع24ساعت گفتآ-یک در کشور، قانونی پزشکی سازمان در دروگاه خودکشی قربانیان آمار که داد خبر مشابه8گویی مدت به نسبت – آبان پایان تا فروردین ابتدای – امسال ماه
گذشته، افزایش4.2سال است. داشته افزایش بازه4.2درصد در خودکشی قربانیان تعداد سازمان8درصدی گزارشهای در حالی در قبل، سال مشابه مدت به نسبت امسال ماهه

بود.نفر5143کشور،درخودکشیقربانیانکلتعداد،1398سالکهشدهثبتکشورقانونیپزشکی

سال که گفت میشود ساده، محاسبه یک روزانه1398با میانگین، بهطور طول14، در و سال8نفر از هموطن،3444)زرو246معادل(ماه زنان و مردان از نفر

روزانه امسال، که حالی در دادهاند دست از خودکشی اثر بر را خود آمار15جان به «بنا نوشت: میشود حاال و کردهاند فوت خودکشی به اقدام اثر بر نفر

از خودکشی قربانیان تعداد جا8تجمیعی سال مدت3589ی،رماه به نسبت آمار، این که دادهاند دست از خودکشی اثر بر را خود جان هموطنانمان، از نفر

است.»یافتهافزایشدرصد4.2گذشته،سالمشابه

اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، سیاسی، رخدادهای و تغییرات با همزمان باید کشور، در خودکشی قربانیان تعداد معنادار افزایش که باورند این بر روانپزشکان

و بررسی خاص زمانی دوره هر سالهایردر فاصله در شود. ظرف1391تا1380یشهیابی کشور،4015و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، شرایط که روز

بود، مواجه عمیق چالشهای و41با تعداد،79هزار این از که زدند خودکشی به دست کشور جمعیت از و27نفر روزانه752هزار میانگین، (بهطور نفر

سالرنف7 از دادند. دست از را خود جان کشو1395) برنامههای اجرای پیشگیر، روانی،ری اختالالت دچار افراد برای حمایتی مداخالت و خودکشی از ی

ن ساالنه افزایش مدت، این در که داد کاهش حدی در کشور سراسر در را خودکشی به اقدام سالرآمار چنانکه بود درصد یک از کمتر کشور، در خودکشی خ

کشور،1396 در خودکشی قربانیان تعداد معادل4627، و سال100در5.7نفر در خودکشی قربانیان تعداد و شد گزارش جمعیت نفر به1397هزار نسبت

سال1396،0.9سال داشت. افزایش درصد کشور،1397دهم در خودکشی قربانیان تعداد معادل5101، و سال100در6.2نفر و شد گزارش جمعیت نفر هزار

قبلتر،1398 سال به نسبت کشور در خودکشی قربانیان تعداد افزایش0.8، حاال، داشت. افزایش آن4.2درصد، خودکشی، قربانیان تعداد آمار در درصدی

بازه در بیکا8هم و کرونا با که سالی بیکارماهه و کرونا با هم هنوز و شد آغاز گرانی و تورم و بیپولی و اینری است، نفس هم گرانی و تورم و بیپولی و ی

چنین در است. کرده ناامیدتر و عجولتر ناپایدارتر، شکنندهتر، بیتحملتر، معیشتی، مشکالت و فقر مقابل در را آدمها «کرونا»، که دارد را هشداردهنده پیام

منسوخ و قدیمی مداخالت دیگر، زو4اوضاعی، لبخندهای و شعار جنس از و گذشته ورسال معیشت و شغل و صبر که آدمهایی عمیق زخمهای برای کی

وزامیدشان، امید جنس از نسخههایی باشند؛ موثرتر و جدیدتر نسخههای فکر به باید روانی، حمایت حوزه مسووالن و ندارد کارایی شده، له کرونا، پای یر

شد.یغردایرانمردماز19کوویدشیوعابتدایازماه؛11ایندرکههمانچهمعیشت؛وامنیت

راهاولینراه،ینرآخ

بیکا8 و گرانی شدن سربهسر ایام امسال، نارماه و ناامید انسان هزاران برای بود بیپولی و وآی و حجم با رویارویی از چالشهایزگاه سنگین بار کمرشکن ن

آخ عمیق، و گلآلود مرداب این از خود پوسیده گلیم کشیدن بیرون چگونه ماتم در که روانی چالشهای به خورده گره انتخابراقتصادی اول همان را راه ین

د برای روانپزشکان، اعالم به بنا حداقلرکردند. را خودکشی قربانیان تعداد از خالص آمار باید ایران، جامعه در نشده درمان افسردگیهای شدت وخامت ک

سال30یا20 برسیم. خودکشی به اقدام موارد از خام رقم به تا دهیم افزایش قلم1398برابر به رفسنجان پزشکی علوم دانشگاه داخلی مجله در مقالهای ،

پیشگی علمی جمعیت رییس رضاییان؛ خطهرمحسن در را منطقهای و فرهنگی عوامل از متاثر خودکشی به اقدام شیوع که شد منتشر ایران خودکشی از ی

کشور، کشور100در16.8جنوب شمال در و جمعیت نفر مهمت100در117.8هزار مقاله، این در نویسنده میکرد. برآورد جمعیت نفر بررهزار موثر عوامل ین

اختالالت دمایی، و فصلی تغییرات اخالقی، و مذهبی عوامل جنسیت، سن، فرزند، داشتن و تاهل مهاجرت، شامل مفصلی فهرست در را خودکشی به اقدام

بیولو عوامل خانوادگی، چالشهای و تعارض بازنشرژروانی، و انتشار نحوه حتی و فرهنگی – اقتصادی عوامل جسمی، سالمت نظامی، – سیاسی عوامل یکی،
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بود.کردهطبقهبندیرسانههادرخودکشیاخبار

گلولهوطنابوسمازچیدمانی

سال تابستان پایانی پیشگی1397روزهای جهانی روز آستانه در مدیرو خودکشی، از سم،ری با مسمومیت که گفت بهداشت وزارت روان سالمت دفتر کل

شایعت گرم اسلحه از استفاده و کردن سازمانرحلقآویز پژوهشی معاون کاهانی؛ علیرضا ایام، همان در است. ایران در خودکشی روشهای پزشکیین

شایعتقانونی از گزارشی در ظرفرکشور، ایران در خودکشی روشهای سال10ین به منتهی حدود1397سال فراوانی با کردن «حلقآویز کرد: درصد50اعالم

شایعت سموم، با مسمومیت است.رو بوده مدت این در روشها و58.9ین مردان کردهاند32.4درصد انتخاب را حلقآویز روش خودکشی، قربانی زنان درصد

شدهاند.»متوسلیزخودسوبهخودکشیبراین،زقربانیاندرصد24ومردقربانیاندرصد5کهحالیدر

سازمان رییس امسال، ماه قانونیتیر جدیدتپزشکی گزارش در سالرکشور در که داد خبر کشور، در خودکشی روشهای مرور از شایعت1398ی روشر، ین

از بیش و بوده حلقآویز سازمان21خودکشی، اعالم در توجه قابل نکته است. افتاده اتفاق سموم خوردن با خودکشیها، قانونیدرصد دربارهپزشکی

برنج قرص عمدی مصرف هنوز که است این سموم، عامدانه مصرف اثر بر شایعت(خودکشی آلومینیوم) دررفسفید سپس و پایتخت در خودکشی روش ین

ز و کشت به متکی گفتراستانهای در هم دارویی مسمومیتهای و سمشناسی انجمن دبیر سلطانینژاد؛ کامبیز چنانکه است میکندوع تایید «اعتماد»، با گو

و – مازندران و گیالن گلستان، - شمالی استانهای در آفتکش سم این عمدی مصرف هنوز استانها، تمام در برنج قرص فروش ممنوعیت وجود با که

مزا از درآمدزایی که لرستان همچون کشاورراستانهایی باغات و بهزع بنا است. نگرانکننده و باال میکند، تامین را مردم معیشت از توجهی قابل سهم ی،

سازمان قانونیاعالم سالپزشکی در سال1398،919کشور، با مقایسه در عدد این که دادند دست از را خود جان برنج قرص با مسمومیت اثر بر و1397نفر

افزایشرنف825آمار برنج، قرص با فوتشدگان با11.4ی تهران استانهای آنکه ضمن داشته با220درصدی مازندران با122فوتی، گیالن و فوتی،85فوتی

با غیرقابل مسمومیت آمار صدر تنهازدر نه که میکرد تایید شد، منتشر دارو و غذا سازمان توسط امسال ماه آبان که هم گزارشی بودهاند. برنج قرص با گشت

سال رفته، افزایش به رو اخیر، دهه در شیمیایی مواد و داروها عمدی در1398،2376مصرف و امسال،5نفر ابتدای دارویی1062ماه مسمومیت اثر بر نفر

است.بودهعمدیمسمومیتهاایندرصد80کهکردهاندفوت

از اجتماعی آسیبهای رصد و سمشناسی و پزشکی کارشناسان بررسی نتایج و است تلخ انتخاب این جغرافیای از بخشی خودکشی، به اقدام روشهای

بیکا11شواهد و گرانی همنشینی و گذشته اینرماه در که افرادی دارد؛ تلختر نهایی داده یک کرونا، ویروس و بیپولی و خداحافظی11ی برای جدی عزم ماه،

غیرقابل آنچه هر همه، این میان از و نوشتهاند را خودکشی روشهای از فهرستی کاغذ، صفحه یک روی و نشستهاند داشتهاند، متعلقاتش و جهان این با

افزایشزبا تفسیر قابل غیر پیام گذاشتهاند. باقی مفصلشان، چندان نه فهرست روی را در4.2گشتتر خودکشی قربانیان آمار چی8درصدی امسال، یزماه

دیگر بودند؛ چیز یک خواستار فقط زاید، تبصره هر از صرفنظر که رسیدهاند خط آخر به چنان که «بودهاند» ما همسایگی در زنانی و مردان اینکه جز نیست

نمانند.دنیاایندر

نیستواقعیتتماماعداد،

گفت در مسمومیتها، و بالینی سمشناسی دانشیار حسنیانمقدم؛ آماوحسین «اعتماد»، با مراجعاترگو از داروها11ی با خودکشی از ناشی مسمومین ماهه

بز لقمان؛ بیمارستان در خود مشاهدات از اما ندارد شیمیایی مواد مرگتریا «بهرین که: میگیرد نتیجه چنین خاورمیانه، و کشور مسمومیتهای ارجاع کز

ظرف خودکشی از ناشی مسمومیت بابت لقمان بیمارستان مراجعات میرسد اما11نظر یافته کاهش قبل، سال مشابه مدت با مقایسه در و گذشته ماه

ترس از عمدی، مسمومین اطرافیان و خانواده اینکه یا بوده گذشته سال از کمتر شیمیایی، مواد و دارو عامدانه مصرف واقعا آیا، که است این مهم سوال

به جسدش و کرده فوت خانه در قربانی، فرد و کنند منتقل بیمارستان به را خودکشی قربانی نکردند جرات کرونا، به قانونیابتال پاسخپزشکی شده؟ منتقل

نیست. شیمیایی مواد و داروها خودکشی قصد با و عمد مصرف قطعی کاهش مفهوم به عمدی، مسمومیتهای مراجعات کاهش باشد، هرچه سواالت این
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جدیت خطر بلکه شده. بهتر مردم حال که نیست هم این معنای به حتی شیمیایی، مواد و دارو با عمدی مسمومیتهای مراجعات گوشزدرکاهش ما به را ی

ه خوددارمیکند؛ یا تاخیر طالییرگونه زمان کرده، مصرف باال بسیار مقادیر با و خودکشی قصد به را شیمیایی مواد یا دارو که مسموم بیمار یک ارجاع از ی

تد تاثیر چون میدهد کاهش شدت به را بیمار نجات احتمال واقع، در اکسیرو مغز، بر دارو مسمومژیجی فرد بنابراین، و میکند مختل را مغز به نرسانی

مقدار خودکشی، قصد با که مسمومینی اغلب که اگرچه بود نخواهد سالمی انسان بماند، زنده هم اگر فوتزحتی کردهاند، مصرف شیمیایی مواد یا دارو یادی

میکنند.»

بز به شیمیایی مواد و دارویی مسمومیتهای مراجعات اگر میکند؛ ایجاد جدیدی فرض حسنیانمقدم، مرگترپاسخ دررین کشور، مسمومیتهای احیای کز

کووید شیوع قصد19ایام نفسگیر، و سخت ایام این در که افرادی است ممکن آیا و باشد؟ کرده تغییر خودکشی، روشهای نیست ممکن آیا داشته، کاهش

کنند؟صفراول،لحظههماندررانجاتبرایاحتمالیگونهرهتاکردهاندانتخابراگشتزبیباراهیکگاهانه،آوداوطلبانهداشتهاند،خودکشی

مواجه خشنتر روشهای سمت به خودکشی روشهای تغییر پدیده با اگر باشد، افتاده اتفاق این واقعا «اگر میگوید: فرض این به پاسخ در حسنیانمقدم

که است فردی نجات شانس از باالتر بسیار عمدی، مسمومیت قربانی فرد یک نجات شانس چون هستیم روبهرو جدی بسیار خطر یک با واقع در باشیم،

خودش خودکشی، برای که کسی نیست؛ هم سختی مقایسه میکند. پرتاب بلندی از را خودش یا میکشد را خودش اسلحه با یا میکند آویز حلق را خودش

است؟»بیشترکدامشانماندنزندهشانسمیخورد.شیمیاییموادیاداروخودکشی،برایکهکسیومیکندآویزحلقرا

ناخواستهگرم1043

گفت در اعتیاد، مطالعات کارشناس قدیرزاده؛ کوویدومحمد شیوع ایام در خودکشی افزایش فرض به پاسخ جای به «اعتماد»، با انتخاب19گو و کشور در

بیبا و یکسره مزروشهای از و میزند میانبر دنیا، این بار از شدن راحت برای مرگشت میگوید؛ ایام این در تقلبی مشروبات مصرف از ناشی گهایرگهای

قبلی.یزیربرنامهبدونوناخواسته

اسفند ابتدای از بهداشت، وزارت گزارش خرداد98«براساس پایان کردند99،6736تا مراجعه بیمارستانها به تقلبی الکلی مشروبات با مسمومیت اثر بر نفر

تعداد، این از و987که شدند دیالیز سازمان387نفر گزارش براساس اما شدند. کمبینا یا نابینا قانونینفر الکلیپزشکی مشروبات با مسمومان کل از کشور،

بازه همین در فوت1043ماهه،4تقلبی دلیل که دادند دست از را خودشان جان افزایش970نفر نشاندهنده اعداد، این بود. متانول با مسمومیت نفر،

م افزایش البته، و تقلبی مشروبات سالرگآورمصرف در چون است تقلبی مشروبات تقلبی،97ی مشروبات مصرف بابت کشور فوتیهای مجموع نفر259،

بود.»متانولبامسمومیتتعداد،اینازنفر188فوتدلیلکهبود

کووید شیوع با افزایش این ارتباط بهخصوص، و کشور در خودکشی آمار افزایش به نسبت چندان بدبین19قدیرزاده، داشته، دنبال به که پیرامونی شرایط و

معنادا افزایش حتی و سازمانرنیست آمارهای در قانونیی قصوپزشکی میگیرد؛ رسانهها قصور باالی سهم از سراغ اما بهرنمیبیند اقدام افزایش در که ی

تع رسانه قالب در آنچه هر و رسانهها نیت ماهیت به قدیرزاده، نیست. بیتاثیر خبرخودکشی، اجتماعی، شبکه میشود؛ ورگزاریف مکتوب رسانههای یها،

شنیداردیدا و روزری صبح قدیرزاده، محمد مخاطب.» جلب قصد به «انتشار میدهد: انعکاس جمله، یک قالب در را بدبینی این و است بدبین دیماه17ی

کا کودک بود؛ «رضا» خودکشی خبر اجتماعی، شبکههای پرمخاطب خبر اولین که داد پاسخ من سواالت کهرگربه تلوی7ی برنامه یک مهمان قبل، یونیزسال

ماند.بینندههزارانخاطرهدرباشم»داشتهآرزونکردم«وقتجملهباوشد

این انعکاس چون شده مشکلساز هم درمان و بهداشت سیستم برای است، غیرحرفهای اقدام یک تنها نه رسانهها، تمام در خودکشی اخبار انتشار «افزایش

الگوبردا شود؟راخبار، منتشر اجتماعی شبکههای در نوجوان پسر این خودکشی خبر باید چرا دارد. دنبال به را خودکشی به مردد افراد تعداد آن تشویق و ی

یک انتشار با چرا داشته؟ مشکالتی چه میدانیم آیا کرده؟ خودکشی علت چه به پسر این میدانیم آیا نمیشود؟ دیگران تشویق باعث آیا خبر این انتشار

با مردم احساسات با غیرحرفهای، و خام هدفیزخبر چه به خودکشی، اخبار انعکاس با که میکنند فکر این به جمعی، رسانههای مسووالن آیا میکنیم؟ ی
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م درباره ما وجودرمیرسند؟ استاندارد الکلی مشروب ما، کشور در بدهیم هشدار مردم به که میکنیم اطالعرسانی تقلبی الکلی مشروبات نوشیدن اثر بر گ

باید مردم و بهآندارد تشویق و فحشا ترویج ما، اطالعرسانی باشد. زندگیشان بر پایانی است ممکن دستساز، الکلی مشروب این نوشیدن که باشند گاه

خوا بیناییشانرمشروب است ممکن بشوند؛ بالیی چه دچار دستساز، مشروب این نوشیدن با نیست معلوم میگوییم مردم به ما برعکس، بلکه نیست ی

خواهد این از غیر نتیجهای آیا رسانه، در خودکشی خبر انتشار اما بمیرند. است ممکن البته و بدهند دست از را کلیههایشان است ممکن بدهند، دست از را

و مرد همان برای شود؟ راه بلد و راهنما شدهاند، مشکل دچار کشور اجتماعی و اقتصادی شرایط دلیل به که افرادی تعداد آن برای که کهزداشت نوجوانی و ن

الگوبردا سرعت، به و هستند خوبی مقلدهای زمینه، این در الگوبردارمتاسفانه هم را خشن روشهای اتفاقا، و میکنند اینری شما به من جواب میکنند؟ ی

نکنید.»سهیمجدیدقربانیانگرمدرراخودتانآدمها،خودکشیخبرانتشارباغیرمکتوب؛ومکتوبرسانهنوعهرفعاالنوخبرنگارانتماموشمابهاست،

میسوزدخودآتشدرققنوس

سوخته-ققنوس»بیمارانازحمایت«انجمناست؛اینانجمندقیقنام

بز سالرعالمه دهخدا، خان علیاکبر راهاندا1324،70گ؛ از قبل چنینزسال را «ققنوس» خود، لغتنامه در سوختگی، بیماران حامی غیردولتی انجمن تنها ی

سازدرتع جمع بسیار هیزم آید، آخر به عمرش و بگذرد سال هزار چون و کند عمر سال هزار گویند خوشآواز... و خوشرنگ غایت به است مرغی .....» کرد: یف

بسوزد...»هیزمباخودوافتدهیزمدروبجهداوبالازآتشیچنانکهزندهمبربالوگرددمستوکندآغازسرودنونشیندآنباالیبرو

گفت در سوخته، بیماران از حمایت انجمن مدیرعامل فاطمی؛ حدودومحمدجواد که میگوید «اعتماد» با خودسو5گو قربانیان سوخته، بیماران کل از یزدرصد

آخ که انجمن وبسایت اول صفحه در حدودرهستند. سال، در کشور درمانی مراکز به سوختگی مراجعات کل تعداد شده، رسانی بهروز امسال مرداد بار، ین

خودسو230 قربانیان بهازای ما از انجمن مدیرعامل برآورد به استناد با که است نفر حدودزهزار که نوشت میتوان سوخته، بیماران ساالنه حجم مقابل در ی

کردهاند....یزخودسوبهاقدامخودکشی،قصدباتعداد،اینازنفر500وهزار11

خودسو روش به خودکشی افزایش کوویدزفرض شیوع ایام در درآمدهای19ی کردن سربهسر از مردم شدن ناتوانتر و اقتصادی مشکالت گرفتن شدت دلیل به

ه با وزالغر اضافه دچار بززینههای مراکز از گزارشی هم، او و گفتهام «ققنوس» مدیرعامل به را بسترن خودسورگ قربانیان وزی رشت از گرفته؛ کشور در ی

خودسو ارجاعیهای آمار دادهاند، «ققنوس» مدیرعامل به مراکز این مسووالن که گزارشی به بنا تهران. و کرمانشاه و شیوعزمشهد ایام ظرف مراکز، این به ی

نشده.همکمامانداشتهافزایش،19کووید

خودسو مراجعات از دقیقی خودسوز«آمار برای فرد چون ندارد وجود بنزی یا نفت میزی، خودش روی درصدرین بنابراین، و میزند آتش را خودش و یزد

باالی افراد، این به70یا60سوختگی و میکنند فوت صحنه در اغلب دلیل، همین به که است قانونیدرصد گزارشهایپزشکی براساس اما میشوند منتقل

جا سال در خودسورموجود ارجاعات تعداد درزی، مثال، عنوان به نداشته. فاحشی تغییر تهران، بیمارستان دو و مشهد رشت، کرمانشاه، بیمارستانهای به ی

گذشته،6 سال اول در5ماهه که شدند منتقل رشت بیمارستان به خودسوخته بوده.6بیمار عدد همین بیمارستان، این به مراجعات تعداد هم امسال ماهه

مانده.»ثابتامانداشتهکاهشی،رجاسالدردرمانیمراکزبهیزخودسومراجعاتآمارکهگفتمیتوانبنابراین،

با غیرقابل روشهای سمت به خودکشی روشهای تغییر فرضیه رد یا تایید در «ققنوس» تاملزمدیرعامل قابل تحلیلی اما نمیدهد مفصلی جواب گشت،

خودسو به اقدام خودسوزدرباره «تفاوت دارد: خودسوزی در که است این خودکشی روشهای دیگر با بلکهزی ببرد بین از را خودش فقط نمیخواهد فرد ی،

به فرد روشها، سایر و گاز یا سم با خودکشی در بدهد. پیام یک خودش خودکشی روش با میخواهد و بگیرد انتقام هم اطرافیانش یا جامعه از میخواهد

بیما شدت البته و بمیرد میخواهد علتی دارهر هم انتظار دارد. توجهی قابل تاثیر خودکشی، به تصمیم در روانی، میزانریهای کرونا، شیوع ایام در که یم

بسیا و اجتماعی ارتباط و شدهاند ایزوله افراد چون باشد کرده پیدا افزایش میشودرافسردگی باعث اینها مجموع و کرده پیدا کاهش زندگی روزمره لذات ی

خودسو به دست که فردی بزنند. خودکشی به دست افسردگی، اثر بر و بگیرند قرار افسردگی خطر معرض در افراد امازکه شده خسته زندگی از میزند، ی
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خودسو انتخاب ضمن پس است. بیرونی شرایط یا جامعه یا فرد خستگی، این فزدلیل آدمها، و دالیل این همه به خطاب میخواهد بهری، من که بزند یاد

شایعت از یکی کشتم. را خودم شما خودسورخاطر علتهای هم،زین اغلب است، اجتماعی و سیاسی مشکالت خانوادگی، و زناشویی اختالفات ما، کشور در ی

خودسو خودسوززنان و میکنند خودسوزی آمار بنابراین، است. شایعتر قومی اقلیتهای سکونت محل استانهای و فقیرتر و محرومتر استانهای در یزی،

خودسو است. باالتر بلوچستان و سیستان و خوزستان شمال کرمانشاه، ایالم، کردستان، استانهای فجیعتزدر از یکی متاثری و روشهایرکنندهترین ین

رو امیدوارم میدهد. قرار تاثیر تحت را جامعه همه شدید، درد تحمل بر عالوه خودسوخته، فرد است. خانوادگیزخودکشی مشکالت ما، کشور در که برسد ی

نباشیم.»خودکشیتلخروشاینشاهددیگرتابرودبینازفقروبیسوادیزنان،برستمتحمیلی،رمردساالنظامتبعاتزناشویی،و

ناخوشتربعدهایبرایانتظار

گفترف در روانشناس سده؛ براتی تابآووید کاهش ارتباط و امسال ماه هشت در خودکشی آمار افزایش «اعتماد» با کوویدرگو شیوع ایام در مردم و19ی

است.کردهتحلیلراخودکشیبهاقدامروشهاییتغییربابیپولیووفقرگرانیتورم

کووید شیوع مدت در که است این بر من ظرف19فرض و کشور بیکا11در افزایش گذشته، دشوارماه و تورم و تشدیدری را روانی اختالالت معیشت، تامین ی

ه پرداخت برای توانی مردم، چون و بهزکرده اقدام آمار است ممکن شدید، اختالالت مبتالیان در افسردگی شدت ندارند، روانپزشکی درمان و مداخالت ینه

میکنید؟تاییدرافرضاینشماآیاباشد.دادهافزایشراآنازناشیفوتوخودکشی

م ایام، این در کرونا شیوع اینکه بسیازدر و نیست تردیدی داده، قرار تاثیر تحت را مردم روانی سالمت و شده علت بر کهرید میکنند اشاره متخصصان از ی

بیما شیوع کاهش از بعد کرونا، از ناشی روانشناختی اختالالترمشکالت تشدید و افزایش تبعات از یکی میتواند هم خودکشی افزایش و میشود آشکارتر ی

باشد.مردمروانی

منبع یک اعالم به درآبنا قانونیگاه درپزشکی خودکشی8کشور، از ناشی فوت آمار قبل، سال مشابه مدت به نسبت امسال داشته4.2ماه افزایش درصد

گفت در من انتخابوولی خودکشی برای روشهایی ایام، این در ساله، همه روال برخالف که شدم متوجه سمشناسی و پزشکی حوزه متخصصان با گوهایی

با قابل غیر که شستوشویزشده با شیمیایی، مواد و دارو با عمدی مسمومیت اینکه به علم با داشتهاند، خودکشی قصد که افرادی معنا این به باشد. گشت

خودسو حتی یا احیاست قابل سزمعده ارجاع شرط به هم مری به منجر بیمارستان، به کوویدریع شیوع ایام در و مدت این ظرف متاسفانه نمیشود، 19گ

بسیا بر را عرصه اقتصادی، مشکالت غیرقابلرکه و قطعی که رفتهاند روشهایی سراغ خودکشی به اقدام برای افسردگی، مبتالیان کرده، تنگ کشور مردم از ی

افزایشزبا قبل سالهای به نسبت حلقآویز، یا مترو قطار جلوی شدن پرت ارتفاع، از سقوط روش به خودکشی آمار مدت، این در بنابراین، باشد. گشت

ید؟رداتحلیلیچهانتخابتغییرایندربارهاست.داشتهیربیشت

ن که استانها برخی در گذشته، سالهای در است. درست فرضیه این متاسفانه خودسوربله، خصوص، به و بود باالتر خودکشی برایزخ نهایی راه عنوان به ی

موث مداخالت و اقدامات میشد، انتخاب خودکشیرخودکشی روشهای برخی اقدامات، این با همزمان متاسفانه، ولی شد انجام خودکشی کاهش برای ی

جدیدت روشهای به روانی، اختالالت مبتالیان و شد منسوخ مرهم و مسمومیت تنها نه که میخواندم گزارشی در قبل، چندی هم من شدند. متوسل گری

ط از خودکشی نداشته، کاهش کشور در برنج، قرص عمدی مصرف از مترورناشی قطار مقابل در کردن پرت و ارتفاعات و پلها روی از کردن پرت و حلقآویز یق

خودسو قصد که فردی انگار که است این خودکشی روشهای تغییر اهمیت یافته. افزایش دشوازهم به خودکشی، به اقدام از قبل دارد، خودری عمل یهای

بن تهیه دنبال به باید مثال که میکند استزفکر ممکن بزند، آتش را خودش اگر مثال که میشود خانوادهاش درباره مالحظاتی دچار حتی یا باشد نفت و ین

و باشد داشته هم را عقالنیت حداقل میکند سعی نامعقول، رفتار یک به ارتکاب زمان در انگار، و بگیرد آتش زندگیشان محل یا ببینند آسیب هم دیگرانی

کند.حلقآویزیاپرتپلباالیازراخودشمثالکهاستاینروشینرکمآسیبتکهمیکندفکربنابراین

منبع این که سازمانآنکتهای در قانونیگاه کوویدپزشکی شیوع ایام در مردان، دوش بر معیشتی مشکالت بار تشدید وجود با که بود این میگفت، من به
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خودکشی19 مرتکب معموال زنان، که بود این پیشین روال که حالی در داشته افزایش قبل، سال مشابه مدت به نسبت خودکشی قربانی زنان آمار ایران، در و

م واقعیشان، و قلبی قصد اما باشند کرده بیان نحوی به را اعتراضاتشان فقط که میشدند ظرفرنمایشی که حالی در نبود دنیا این از شستن دست و 8گ

است.داشتهافزایشگشتزباغیرقابلوقطعیروشهایانتخابدلیلبههمنزقربانیانآماروکردهتغییرمتاسفانهقصداینامسال،ماه

مشا نمایشی خودکشیهای در معموال خانمها چون است، معمول روال برخالف دقیقا، و است تلخی نکته میدهدراین نشان تغییر این حاال ولی میکنند کت

احتمال به بیمازکه شیوع ایام این در هم خانمها تالشریاد، در و بودهاند ناراضی شده، گرفته نظر در برایشان که جنسیتی نقشهای و اجتماعی شرایط از ی،

از که میکند مجبورشان اجتماعی شرایط یا روانی آسیبهای و است خودشان متوجه بیشتر هم واکنشها این شدت متاسفانه شدیدتر، واکنش ابراز برای

شوند.متوسلخودکشیبرایگشتزباغیرقابلروشهایبهگذشته،ازبیشتراستممکندلیلهمینبهوبگیرندانتقامشدیدترخودشان

بیشت اخبار گذشته، سالهای به نسبت آنکه بر عالوه بودیم مواجه هم خودکشی سن کاهش نگرانکننده تغییر با ایام، این نوجوانانرظرف خودکشی درباره ی

میکنید؟تحلیلچطورراتغییراینشد.منتشر

تغیی این دالیل از یکی است مجارممکن فضای و رسانهها در حوادث این اخبار انتشار افزایش میکنید، اشاره شما که شما،زی اشاره این از بخشی اما باشد، ی

شکلگی در تاخیر دچار فعلی، شرایط در ما نوجوانان چون است، خودکشی سن کاهش تلخ واقعیت همان هویترمتاسفانه بحران گرفتار واقع، در و هویت ی

اقتصادی فشارهای حجم از ما نوجوانان این، بر عالوه دارد. دنبال به نوجوان سنی گروه برای را روانشناختی شدید بسیار فشار ناکامی، همین که شدهاند

مجا فضای و رسانهها وجود همچنین، کند. برآورده را آنها نیازهای نمیتواند معیشتی مشکالت دلیل به خانواده که شاهدند چون نیستند، بیخبر ی،زخانواده

بسیار فعلی، نوجوان که شده اینآباعث که میرسد نظر به اما باشد، ما نسل نوجوانی ایام از تاوانآگاهتر ما، نوجوانان انگار و دارد معکوس عملکرد گاهی،

افزایشآ این اینکه جای به میدهند را شدنشان افزایشآگاه واقع، در بیاید. کمکشان به امروآگاهی نوجوان که شده باعث معیشتیزگاهی مشکالت از ی،

موجود، تبعیضهای و آنآخانواده به نسبت افراد که میشود مشکلساز زمانی تبعیض، و شود بیپاسخآگاهتر به نسبت هم امروز نوجوان حاال میشوند. گاه

موجود، تبعیضهای و نیازهایش اینآماندن از بخشی البته و شده دآگاهتر همرگاهی، آن از بخشی اما است، جامعه در موجود واقعیتهای به نسبت ک

مجا فضای در انعکاس از ناشی است مجازممکن فضای همین مخاطب که ما نوجوان اینکه روشن مصداق باشد. شدهزی منتشر خبر خواندن با است، ی

الگوبردا آن از نوجوان، یک خودکشی درباره مکتوب رسانههای حتی یا اجتماعی شبکههای درردر خودکشی اخبار انتشار در بیاحتیاطی واقع، در و میکند ی

مجا هیستزفضای ازای به ما میتواند مکتوب، رسانه و هیستری چون باشد، داشته فضایریکال و نیست اقتصادی فشارهای از ناشی صرفا جمعی، یهای

هیستزمجا به میتواند هم هیستری بودیم. شاهد آبی نهنگ به موسوم جنبش در هم را آن نمونه که بزند دامن جمعی زمانریهای در اتفاقا جمعی یهای

مشت مشکل یک دچار روستا، یک اهالی وقتی مثال، عنوان به میدهد. نشان را خودش شدید روانی فشارهای هیستربروز میشوند، اینرک در جمعی ی

بدهد.نشانراخودجمعی،خودکشییاخودزنیمثلیبیرخودتخرفتارهایقالبدرمیتواندروستا

باشد.سنیگروهایندرخودکشیافزایشدالیلازیکینوجوانانماندنتنهاودانشگاههاومدارستعطیلیاستممکن

اصلیت هرحال به ویربله، مدرسهژین فضای در دانشآموز، بود. حمایتی و همبند بافت این وجود کار، فضاهای حتی یا دانشگاه و مدرسه محیط مثبت گی

ط دوستانش و مدرسه اولیای و معلم با را دررمشکلش دوستانش با هم دانشجو میشد، تخلیه روزمره زدنهای حرف همین با روانی، فشارهای و میکرد ح

تخلیه و میزدند حرف هم با قهوه و چای نوشیدن اثنای در و میرفت دوستانش خانه به و میگرفت راهنمایی استادانش از و میزد حرف دانشگاه محیط

مف که حمایتی بافت این کرونا، شیوع دنبال به متاسفانه میافتاد. اتفاق روانی افراد،رفشار بعضی که است طبیعی و رفت دست از بود، روانی تخلیه برای ی

باشند.داشتهاجتماعیوروانیآسیبهایمقابلدریربیشتشکنندگی

کووید شیوع شدن تمام از بعد که باورند این بر روانشناسی متخصصان گروه گفتید و کردید اشاره مهمی نکته به صحبتهایتان چهره19در با تازه جامعه ،

شدن تمام از بعد که عزادار فرد یک مثل میدهد، نشان را خودش شدن، سرد از بعد که شکسته استخوان یک درد مثل میشود. مواجه روانی اختالالت واقعی
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آمده.سرشبرچهمیفهمدتازهآشنایان،ودوستانحضورازخانهشدنخلوتویرگواوسایام

کووید شیوع پایان از بعد روانی مشکالت حتما در19بله، بینالمللی تحقیقات نتایج نیست. کار در حمایتی دیگر زمان آن در چون داشت، خواهد افزایش

دچار مردم باقی از بیش هم، کرونا بهبودیافتگان حتی و هستند کرونا به ابتال معرض در مردم باقی از بیشتر روانی، اختالالت مبتالیان داده نشان ایام همین

حدود کشور، در روانی اختالالت شیوع که هستیم مدعی ما حاضر، حال در میشوند. روانی ما23اختالالت کشور در امروز، تا حال، این با اما است درصد

کووید جهانی، تحقیقات نتایج به بنا که حالی در نشده انجام مبتالیان جمعیت همین در کرونا، به ابتال و روانی اختالالت ارتباط درباره مشکالت19تحقیقی و

میکنند.تقویتوحمایتراهمدیگرروانشناختی،

خودسو روش انتخاب معموال که میگفت من به سوختگی بیماران انجمن بازرییس میخواهد دیده، آسیب فرد که است دلیل این به خودکشی، برای ی

بست مراکز گزارش استناد به ایشان وقتی حال این با بودید» من مشکالت مقصر «شما که بدهد را پیام این آنها به و بگیرد انتقام اطرفیانش از روش، یراین

خودسو به اقدام آمار که گفت من به تغییزسوختگی، قبل سال به نسبت فردیری، هم، آدمها مشکالت انگار ایام، این در که رسیدم فرض این به نداشته، ی

ندارد.مقصرکردنپیداحوصلهکسیدیگر،وشده

چارهناپذی نوع یک درماندگی، نوع یک بیتفاوتی، نوع یک دچار آسیبدیدگان انگار حقیقت، در مقصرربله، مشکالتشان در را اطرافیان دیگر، و شدهاند ی

همه و چیز همه از و شده ناتوانی و خستگی دچار مشکالت، حجم از که حالی در دیده، آسیب فرد این که گفت میتوان روانکاوانه تحلیل یک با نمیدانند.

ب بیمعنارکس احساس که رسیده نقطهای به دیده آسیب فرد این واقع، در بگیرد. انتقام هم آنها از بخواهد که نمیداند مقصر را خانواده و اطرافیان اما یده،

بی و زندگی بربودن و دیگریشهگی شرایط از ناشی بلکه فرزند، و همسر و خانواده ناتوانی متوجه نه را، مشکالتش و دارد اتکا نقطه هر از شدن میبیندریده ی

میکند.حلقآویزراخودنمیکند،یزخودسوپسبگیرد،انتقامکسیازنمیخواهدبنابراینو

تنهاییثانیههای

آخ درباره جز است ممکن اتفاقی، هر درباره زندگیرتخیل ثانیههای سقوطزین آنکه خورد، سم آنکه نیست؛ جهان این در دیگر و کشت را خود که مردی یا ن

روی آنکه کرد، حبس متان گاز ذرات در را خود نفس آنکه سوزاند، را خود آنکه کرد، انتخاب بازساررا و... داد جان غیرممکنی،زیلها هر از آخر، ثانیههای آن ی

اشک میکردند؟ چه است. آنرناممکنتر کردند؟ چه کردند؟ مرور را زندگیشان شگفتآور و بیتاثیر لحظههای خواندند؟ دعا زدند؟ حرف خدا با یختند؟

آخ مرثانیه و نبود هیچ آن، از بعد دیگر که آنری بود، غزگ آدمهای آن مرد، آن کهرن، کسی تنها با خود، با کردند؟ چه بیرحم، و مطلق تنهایی در شده ق

بود؟....هیچمطلق،خاموشیبود،سکوتآن،ازبعدکهلحظهایینرآخآندرگفتند؟چهبیوفا،گربزدنیایایندربودماندهباقیبرایشان

منبع سازمانآیک در قانونیگاه گفتپزشکی در دروکشور، خودکشی قربانیان آمار که داد خبر «اعتماد» با آبان8گو پایان تا فروردین ابتدای – امسال ماه

است.داشتهافزایشدرصد4.2گذشته،سالمشابهمدتبهنسبت–

بازه4.2افزایش در خودکشی قربانیان تعداد سازمان8درصدی گزارشهای در حالی در قبل، سال مشابه مدت به نسبت امسال قانونیماهه کشورپزشکی

بود.نفر5143کشور،درخودکشیقربانیانکلتعداد،1398سالکهشدهثبت

چارهناپذی نوع یک درماندگی، نوع یک بیتفاوتی، نوع یک دچار آسیبدیدگان یکرانگار با نمیدانند. مقصر مشکالتشان در را اطرافیان دیگر، و شدهاند ی

ب کس همه و چیز همه از و شده ناتوانی و خستگی دچار مشکالت، حجم از که حالی در دیده، آسیب فرد این که گفت میتوان روانکاوانه امارتحلیل یده،

و زندگی بودن بیمعنا احساس که رسیده نقطهای به دیده آسیب فرد این واقع، در بگیرد. انتقام هم آنها از بخواهد که نمیداند مقصر را خانواده و اطرافیان

دارد.اتکانقطههرازشدنیدهربویشهگیربی
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/۹۹(نبودکاردر"اجبار"همابتداازاست/مادرحقجنین،سالمتازاطالعشد؛عنوانی،رباردادورانیهایرغربالگاهمیتبرتاکیدبا
۱۱/۰۱-۰۵:۲۳(

پ انجمن غربالگژیناتولورعضو اهمیت بر تاکید ضمن ایران بارداری دوران غربالگریهای این انجام در اجبار "حذف بر مبنی اظهاراتی به واکنش در باردارری، مادر مسلم حق این گفت: یها"
باردا اوایل در خود جنین سالمت از که خاطراست با تا کند حاصل اطمینان فقطری که کنند عنوان میخواهند، مغالطه با که کسانی دهد. ادامه را حاملگی سالم ای روحیه و آرام ی

است.نبودهکاردریراجباهیچهماینازقبلکهچراباشند؛میمردمذهنانحرافبرایکلماتبایزباحالدرشدهحذفیرغربالگاجبار

عبی آمنه پردکتر تخصص فوق و زنان متخصص غربالگژیناتولوری اهمیت بر اشاره با ایسنا، با گفتگو در تهران پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت عضو یری،

باردا دوران مادردر و پدر هر اصلی های دغدغه از یکی جنین سالمت وضعیت گفت: خودری جنین سالمت از که هستند راهی دنبال به والدین و است ی

شوند.مطلع

حدود از داد: توضیح ساختا20وی و ژنتیکی اختالالت بینی پیش و تشخیص برای روشهایی دنیا، در پزشکی علم پیشرفت با پیش جملهرسال از شدید ی

وت داون باردا18و13یزومیرسندروم روتین های مراقبت از جزئی عنوان به حاضر حال در و است شده زنان طب باردارروارد مادران تمام به آن انجام ی،

و اساتید و دانشمندان تالش سالها حاصل که روشها این که است بدیهی باشند؛ می آن انجام عدم یا و انجام به مختار والدین چه اگر شود. می توصیه

کنند.یرسپرایربارداادامهآسودهقلبیوخاطراطمینانباکشوردرمادرانازیربسیاکهاستشدهباعثاست،مااسالمییززعکشوردانشگاهیان

غربالگ تست که بیفتد جا مردم همه برای باید اینکه بیان با نامروی از که طور همان کرد: عنوان نیست، اختالل به جنین بودن مبتال و بودن مثبت نشانه ی

بروند.نهاییوقطعیتشخیصدنبالبهبایدافراداینکهمیکندغربالراافرادبرخیفقطهاروشاینپیداست،یرغربالگ

غربالگ کلمه و شود انجام والدین با کامل و صحیح مشاوره باید ابتدا بنابراین افزود: تهران پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات انداختهرعضو جا ایشان برای ی

گی تصمیم و آنها های نگرانی و اضطراب از بتوان تا جلرشود، ایشان توسط غلط های غربالگرگیوی ی ها تست این که کرد توجه باید حال عین در کرد. ی،ری

غربالگ های روش همه الینفک جزء کاذب مثبت های تست این وجود و دارند کاذب مثبت تسمیهرتعدادی وجه و باشد می طب های شاخه تمامی در ی

شوند.جداوشناختهمبتالوسالمافراددارند،پرخطرجوابکهافرادیبینازبایدکهاستاینمویدخودیرغربالگکلمه

اگر مثال عنوان به نیست. ژنتیکی اختالالت به صدرصد ابتالی معنی به شد عنوان خطر پر کلمه فردی آزمایشگاه گزارش در اگر داد: ادامه زنان متخصص این

غربالگ جواب فردیردر آزمایش در روی1ی از80به که است آن معنی به ورماد80باشد؛ مبتال فرزند نفر یک دارند را مادر این مشابه شرایط که نفر79ی

روشهای وجود از را همگی باردار، مادران بین در عدالت ایجاد هدف با که ماست شرعی و اخالقی انسانی، وظیفه این واقع در داشت. خواهند سالم فرزند

هست.وبودهوالدینباآنانجامعدمیاانجامبراینهایییرگیتصمیمقطعاولیکنیم،گاهآیرغربالگمفید

پ انجمن عضو سازمانژیناتولوراین آمار طبق کرد: نشان خاطر قانونیی سالپزشکی در بین9000حدود98کشور، از که است شده صادر قانونی سقط مجوز
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ناهنجا8361آنها دچار تعدادرمورد این از بودند. جنین و1800ی کروموزومی اختالالت و داون سندروم فی6000مورد جدی اختالالت هم ساختازمورد و یریکی

همچنین شد. می شامل را استفتائات،649جنین طبق که است ذکر به الزم است. شده داده سقط مجوز مادر حیات کننده تهدید مشکالت علت به هم مورد

نگهدا که مواردی بزردر و مقداری به باشد، متعارف از بیش مشقت و زحمت دارای والدین برای ناقصالخلقه و عقبمانده و معلول طفل کردن دررگ که ی

باشد.میشرعییرامونداردمانعاودرروحشدندمیدهازپیشجنیناسقاطمیشود،واقعجرحوعسر

موا طبق سقط مجوزهای داد: ادامه سازمانزوی توسط قانونی و شرعی قانونیین عدهپزشکی میان این در است ممکن چه اگر میشود. و است شده صادر

باشند. جسمی و ذهنی جدی های معلولیت با فرزندی داشتن به حاضر خودشان حتی و باشند مذکور مواد مخالف خود اعتقادات طبق نیز جامعه افراد از ای

باشد.نمیپذیر،آسیبقشربویژهوجامعهکلبهآنهاعقیدهتعمیمبردلیلاین

س یک که شود توجه باید حال عین در داد: توضیح شد، پرسیده کاذب مثبت تستهای موارد میزان مورد در که سوالی به پاسخ در هرروی در ها تست از ی

دا انتظار دارند، کاذب مثبت غربالگرحال های تست تحت که افرادی بین از که درصدریم این گیرند. قرار کاذب مثبت گروه در کمی درصد گیرند، می قرار ی

عدد حدود در دنیا تمام نگ5در آینده و دقیق مطالعه ما کشور در است. قبول قابل راردرصد کاذب مثبت میزان بتوانیم دقیقا که نشده انجام رابطه این در ی

نگ گذشته مطالعه اخیرا اگرچه کنیم. اعالم آن اساس درربر کاذب مثبت درصد مطالعه این محققین توسط آزمایش جواب رویت بدون و تلفنی صورت به ی

میکند.اعتمادغیرقابلمانظرازرانتیجهکهاستواردآنهامطالعهروشبهایراداتیولیاند،کردهاعالمدرصد12راماکشور

امیدوا حال هر به افزود: زنان متخصص نیزراین را ما کشور در واقعی کاذب مثبت میزان بهداشت وزارت دقیق گزارشات و آیندهنگر مطالعات انجام که یم

استانداردسا و نظارت تحت احسنت نحو به بهداشت محترم وزارت توسط جهانی معیارهای به نسبت بودن باالتر صورت در و اینکهزتعیین نه گیرد قرار الزم ی

غربالگ وجود مورد در آموزش حذف با شود. پاک مسئله صورت میکنند،رکال زندگی کشور دورافتاده نقاط اقصی در که مادرانی بهداشت، های شبکه در ی،

داشت.خواهندقرارمفیدهایروشاینبهدسترسیعدموتبعیضمورد

ه مورد در غربالگزوی این های غربالگرینه موجود روشهای انواع بین در اگرچه گفت: نیز روشهایریها برخی اما باشند، می بیمه پوشش تحت تعدادی ی،

گر بیمه سازمانهای به اینجا در دارد جا و نیست بیمه پوشش تحت است، الزم باردار های خانم از محدودی جمعیت برای فقط آن انجام البته که تر، دقیق

ه نظر از بیمه پوشش تحت خدمات این دادن قرار که شود پوششزخاطرنشان تحت علت به ها باردار از برخی که چرا باشد می صرفه به بسیار اثربخشی ینه

ه و معلول فرزند یک حتی آمدن دنیا به وقطعا نداده انجام را اقدامات این ازخدمات برخی نبودن تشخیصی،زبیمه های روش صرف که بعدی های ینه

بود.خواهدباالتربسیاربسیارمیشودآنهاازحمایتیودرمانی

عبی غربالگردکتر های تست که صورتی در گفت: درری خود جنین سالمت از که است باردار مادر مسلم حق این است. جامعه مردم به ظلمی شود، حذف ی

باردا طراوایل این به تا کند حاصل اطمینان خاطری با مغالطهریق با که کسانی که مینماینم تاکید اینجا در دهد. ادامه را حاملگی سالم ای روحیه و آرام ی

غربالگ اجبار فقط که کنند عنوان بارمیخواهند، حال در شده حذف اجبازی هیچ هم این از قبل که چرا باشند؛ می مردم ذهن انحراف برای کلمات با درری ی

اخیر ولی است. نبوده نوینیکار روشهای چنین وجود از را باردار مادر نباید حتی که کنند می ذکر افراد این چیآًا کار این کرد. مادران،زگاه مورد در ظلم جز ی

پزشکی علم از و هستند کشور افتاده دور نقاط اقصی در که مادرانی خصوص مادرانآبه که چرا گرفت، خواهند قرار عیانی تبعیض مورد ندارند، گاهآگاهی

غربالگ دنبال به خودشان قیمتی هر به دارند علمی منابع به دسترسی که مادرانی اقشاررو بین طبقاتی اختالف به زدن دامن موضوع این و رفت خواهند ی

شد.خواهدجامعهمختلف

پیامانتهای

آنالینگررکایان،رشخبر،سالمآنالین،شفاآنالین،سپیدنیوز،آفتابتابناک،یرخبپایگاهخبرآنالین/یرگزارخبدیگر:منابع
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)۰۵:۴۲-۹۹/۱۱/۰۱(خاموشگرمازیرپیشگیدراستانظرفیتهایتمامیازبهرهمندیبرایجدیعزم

کرد.تاکیدهدفاینراستایدرمردمیپویشهایواستانظرفیتهایتمامیازاستفادهوجدیعزمبرفارساستانخانوادهوزنانسالمت،فرهنگی،گروهرکادبیرخانهرئیس

محو با که استان غذایی امنیت و سالمت گروه نشست در رحمانی، اکرم ، شیرازه سالمت خبر سرویس گزارش پیشگیربه مونریت گاز با مسمومیت از کسیدوی

بCOکربن« کار» گروه این عملکرد از رضایت ابراز با شد، مردم،رگزار سالمت تامین راستای در فکر اتاق تشکیل خواستار ساآی، فرهنگ و رسانی درزگاهی ی

شد.»CO«کربنکسیدومونگازبامسمومیتازیرپیشگیبرایهاخانواده

تا خواست گروه کار این اعضای از مردم، سالمت تامین با مرتبط موضوعات و نشست های مصوبه بررسی مورد در فارس استاندار تاکید به اشاره با وی

پیشگی نظیر مهمی موضوعات به پرداختن مونربا گاز با مسمومیت از کربن«وی کاCOکسید دبیرخانه به پیشنهاد صورت به را نهایی نتیجه فرهنگی،ر»، گروه

شود.ارسالکشوروزارتبهپیشنهادصورتبهوبررسیگروهرکااینبعدینشستدرتادهندارایهاستانخانوادهوزنانسالمت،

های کانون بسیج، مردمی، های پویش و ها سمن شیراز، پزشکی علوم دانشگاه ویژه به استان های ظرفیت تمامی از باید کرد: تاکید همچنین رحمانی

مشا خیردانشجویی، مجمع نشانی، آتش سازمان هدفرکت این به دستیابی برای استان اجرایی های دستگاه و سازمان دیگر و فارس سالمت تامین ین

شود.استفاده

گستردهرسانیاطالعوجمعیارتباطوسایلینرتدسترسدرازیکییزمجافضای

کا معاونتردبیر سوی از ویژه به اجرایی های دستگاه سوی از ها آموزش اینکه وجود با اینکه بیان با نیز استان غذایی امنیت و سالمت تخصصی گروه

همکا با دانشگاه شربهداشت طری از استان گاز دسترکت از و مشکالت شاهد هرساله کرد: اظهار شود، می گسترده رسانی اطالع سیما و صدا و ها رسانه یق

هستیم.»COکربن«کسیدومونگازبامسمومیتاثربرهموطنانمانازیربسیادادن

کاسیدغالمرضا های نشست تاثیر به اشاره با ادامه در استاندارُطغرائی سوی از استان غذایی امنیت و سالمت تخصصی پیگیرگروه خواستار فارس، یری

شد.استاندرمردمسالمتبامرتبطاجراییهایدستگاهمسووالنسویاززمینه،ایندرسالمتبامرتبطموضوعات

مجا فضای تزوی دسترس در از یکی عنوان به را بری از هدف و برد نام گسترده رسانی اطالع و جمعی ارتباط وسایل رفعرگزارین به پرداختن را نشست این ی

برشمرد.زمینهایندراستانارشدمسووالناجراییضمانتتامینوپیشنهادیهایمصوبهقانونیموانع

افرادتوجهیبیویرکااهمالنتیجهوخاموشگرم»COکربن«کسیدومونگازبامسمومیت

مون گاز با مسمومیت نیز پزشکی علوم دانشگاه بهداشت معاونت فنی کربن«ومعاون مCOکسید را کار» اهمال نتیجه و خاموش کرد.رگ عنوان توجهی بی و ی

ک مرمحمدرضا کاهش موجب استاندارد و ایمن گرمایشی وسایل و سوختی مواد از استفاده اینکه بیان با عزمریمی شود، می سرد های فصل در میر و گ
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دانست.گذاررتاثیبسیاربحرانایندرمردممیروگرمکاهشدررامردمامنیتوسالمتبامرتبطاجراییهایدستگاهافراییهموهمگانیجدی

مون گاز با مسمومیت اثر بر جانباختگان آمار کاهش عوامل دیگر از را کرونا بحران در ها مسافرت و ترددها کاهش و ها محدودیت کربن«ووی »COکسید

شود.یزسافرهنگزمینهایندرها،خانوادهدرآموزشوبخشیگاهیآرسانی،اطالعبابایدگفت:وکردگزارشاستاندرگذشتههایسالبهنسبت

شرک از فارس استاندار حمایت و استان اجرایی های دستگاه سوی از مداوم نظارت و مردم آموزش خواستار همچنین ساختریمی بنیان دانش های کت

شد.استان»COکربن«کسیدومونگازتشخیصهوشمندسنسورهای

استتوجهقابلبسیاررافارساستاندر»CO«کربنکسیدومونگازبامسمومیتجانباختگانآمار

پیشگی گروه بیماررئیس با مبارزه و همکاری خواستار نیز، دانشگاه بهداشت معاونت غیرواگیر های ساری فرهنگ و آموزش ارتقای جانبه، همه ایمنزی ی،

شد.زمینهایندراستاناجراییهایدستگاهسویازبخشیگاهیآورسانیاطالعاستانداردها،رعایتویزسا

رسانیرف اطالع پیرامون سال هر فروردین پایان تا پاییز فصل ابتدای از دانشگاه بهداشت معاونت سالمت آموزش واحد اقدامات معرفی با اردکانی مرادی یبا

ب ها، خانواده در آموزان دانش ویژه به مردمی های ظرفیت از استفاده گفت: زمینه این سالمتردر سفیران از استفاده سالمت، پایگاه یک خانه هر پویش پایی

آمو اندازدانش راه پیشگیزی، مردمی پویش مری از مناری در ایمنی اصول رعایت و گرمایشی وسایل بر نظارت برای خاموش اقداماتزگ این جمله از ل،

است.

پیشگی هدف با آموزش شیوه مناربررسی در فنی اصول رعایت تایید در بازرسان و کارشناسان نظارت حوادث، از آمارزی مقایسه پرخطر، های گروه شناسایی ل،

مون گاز با کربن«ومسمومیت هایCOکسید سال در م1399و1398» آمار بررسی قانونیگر، سالپزشک نخست ماه گاز98هفت با مسمومیت اثر بر کشور

کربن«ومون مطCOکسید محورهای دیگر از پیشگیر» گروه رئیس سوی از شده بیمارح با مبارزه و پرداختهری آن به دانشگاه بهداشت معاونت غیرواگیر های ی

شد.

مون گاز با مسمومیت جانباختگان آمار «ومرادی کربن دستگاهCOکسید مسووالن ویژه به همگانی توجه خواستار و خواند توجه قابل بسیار را فارس استان در «

شد.بحراناینازیرپیشگیراستایدراستاناجراییهای

مس/پیام/انتهای

)۰۶:۲۰-۹۹/۱۱/۰۱(شدزناناجتماعیآسیبهایراویبهشت»خیابان«ساکنرمانقانونی؛پزشکیمتخصصیکقلمبه

است.کردهکتاببازارواردهیالنشرتوسطبهشت»خیابان«ساکنعنوانتحترمانیقالبدرقانونیپزشکعنوانبهراخودتجربیاترجبییمرم

مراجعان داستان دفاعپرس، هنر و فرهنگ گروه گزارش قانونیبه تارفاپزشکی به است. تحلیلی–روانشناختی موضوعی داستانی، روایت از مزغ رجبیرگی یم

عنوان( به را خود تجربیات منتقد) و قانونیداستاننویس کردهپزشک کتاب بازار وارد هیال نشر توسط بهشت» خیابان «ساکن عنوان تحت رمانی قالب در

است.

است.پرداختهزناناجتماعیآسیبهایداستانیروایتبهاستقانونیپزشکیدرویسالهچندتجربیاتازگرفتهربکهخودرماننخستیندررجبی

مراجعان اما هستیم، آشنا عمومی موضوعاتی با ما کلی «بهطور داد: توضیح است، نوشته زمینه این در را کوتاهی داستانهای پیشتر که رجبی اساس این بر

قانونیبه درپزشکی خود که کردهام روایت را فردی داستان رمان این در است. پنهان ما اغلب دید از که میگذارند سر پشت را مشکالتی و پزشکیمصائب

خاموشگمرازیپیشگیردراستانفیتهایظرتمامیازهمندیبهرایبرجدیمعزه:ازشیر|خبرخبرادامهادامه
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درقانونی رمان است. مختلف زندگیهای از مسائلی ناظر و شاهد او حال عین در است. مشکالتی دچار شخصیاش زندگی در و است کار به فصل۱۶مشغول

میپردازد.»بحثقابلموضوعاتاینداستانیبیانبه

کنم.»روایترامیانسالزنانوجوانزناننوجوان،دخترانمشکالتومختلفآسیبهایکردهامتالشروایتهاانتخاب«درگفت:ادامهدروی

میرویم. پایین. برویم سرهنگ و من است منتظر و پله روی ایستاده موسوی «قاضی میخوانیم: کتاب این از بخشی میدهد.زدر گندیده میوۀ بوی یرزمین

وسط درست زدهاشزجنازه وغ چشمهای و ایستاده کج گردنش و گرفته خود در تنگ را گردنش گلدار، قرمز شال است. آویزان آسمان و زمین بین یرزمین

دوروبرش مانده. چثابت روی و میکنند فروشی دست که بود گفته برادرش میوه. پالستیکی سبدهای از است میفروشند.رُپر تابستانی میوۀ تحافی، خ

باشد.اینطورکاشکردهاند.خوبیسودوفروختهاندرامیوههاهمهالبدپسخالیاند.سبدها

هم خالی سبد آدمزچند کدام آخر میشود. شروع دستم سوزش باشد. گرما این به لعنت رفته. باال و آنها روی گذاشته را پایش حتما که است جنازه پای یر

کند؟»داریحهرجدوبارهرادستمزخموماجانبهبیندازدعطشطوراینکهمیکندحلقآویزراخودشتهرانماهمردادکشندهگرمایوسطدرستعاقلی

است.شدهعرضهتومانهزار۲۸قیمتباوصفحه۱۹۰درکتابایناستذکربهالزم

۱۲۱پیام/انتهای

شدزناناجتماعیآسیبهایاویربهشت»خیابانکن«سامانرمقدس:دفاع|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۷:۲۴-۹۹/۱۰/۳۰(شدصادراصفهاندردرمانیجنینسقطمجوز346امسال؛ماه9طی

است.شدهصادراصفهاناستانقانونیپزشکیمراکزدردرمانیجنینسقطمجوزمورد346یرجاسالماه9طیگفت:اصفهاناستانقانونیپزشکیکلمدیر–اصفهان

گفت در سلیمانیپور مراجعهوعلی به اشاره با مهر خبرنگار با د447گو مراکزرمتقاضی به درمانی سقط مجوز قانونییافت داشت:پزشکی اظهار اصفهان استان

شدند.مجوزیافتردبهموفقمورد346تعدادایناز

اینکه بیان با د101وی برای درمراجعه برای الزم شرایط واجد اصفهان استان در درمانی سقط مجوز تصریافت نبودند، مجوز این مجوزهایریافت تعداد کرد: یح

است.داشتهدرصدی19.3کاهشقبلسالمشابهمدتبهنسبتامسالماهه9درشدهصادر

است.بودهمورد437گذشتهسالماهه9درشدهصادرجنینسقطمجوزهایتعدادکرد:اضافهاصفهاناستانقانونیپزشکیکلمدیر

اصفهاندرنز846وهزار10نزاع

مراکز به مراجعه آمار به همچنین قانونیوی طیپزشکی گفت: نیز نزاع زمینه در اصفهان امسال9استان و31ماه نزاع140هزار از ناشی صدمات دلیل به نفر

کردند.مراجعهاصفهاناستانقانونیپزشکیمراکزبه

کاهش به اشاره با با مراکز8.7سلیمانیپور به نزاع مراجعات قانونیدرصدی تعدادپزشکی نزاع مراجعان کل از داشت: ابراز اصفهان و10استان نفر846هزار

بودهاند.مردنفر294وهزار20ونز

گذشته سال مشابه مدت در اینکه بیان با و34وی مراکز107هزار به نزاع دلیل به قانونینفر تعدادپزشکی این از افزود: کردهاند، مراجعه و11استان هزار

بودهاند.مردنفر293وهزار22ونزنفر814

)۱۰:۰۹-۹۹/۱۰/۳۰(اصفهاندر»co«گازبامسمومیتازناشیگرمآمارکاهشاصفهان:استانقانونیپزشکیکلرمدی

آذرماهرمدی تا امسال ابتدای از گفت: اصفهان استان قانونی پزشکی مون29کل گاز با مسمومیت اثر بر گذشته،ونفر سال با مقایسه در که اند شده فوت کربن کاهش25.6کسید درصد
است.داشته

۱۳۹۹/۱۱/۰۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۲
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/MIKJPCQP
http://www.newswire.ir/JIKJHY1X


خب گزارش مرگزاربه آمار خصوص در سلیمانپور علی اصفهان؛ در برنا مونری گاز با مسمومیت از ناشی سالوگ در کربن ابتدای99کسید از داشت: اظهار ،

آذرماه تا مون29امسال گاز با مسمومیت اثر بر تعدادونفر این که گذشته سال به نسبت که شدند فوت کربن آمار39کسید بوده، کاهش25.6نفر درصد

است.داشته

از داد: ادامه مونرنف29وی گاز با مسمومیت اثر بر که شدند،وی فوت کربن و4کسید خانم از25نفر و آقا گذشته،39نفر سال در شده فوت خانم3نفر نفر

بودند.آقانفر36و

قانونیکلرمدی مونپزشکی گاز اثر بر فوتشدگان آمار درباره اصفهان مونواستان گاز اثر بر فوتشدگان تعداد کرد: بیان امسال آذرماه در کربن کسیدوکسید

است.یافتهکاهشدرصد40داشتیم،فوتینفر15آذرماهدرکهقبلسالمشابهمدتبهنسبتآماراینکهبودهنفر9امسالآذرماهدرکربن

/۹۹/۱۰(کرمانرشوه-یافترداتهامبهسیرجانقانونیپزشکیکنانرکاازنفر2بازداشتداد؛خبرکرماناستانیردادگستکلرییس
۳۰-۰۷:۴۴(

داد.خبررشوهیافترداتهامبهشهرستاناینقانونیپزشکیکنانرکاازتندوبازداشتازکرماناستانیردادگستکلرئیس-کرمان

خب گزارش گواهیهایرگزاربه صدور موضوع با مردمی متعدد گزارشات وصول پی در گفت: خصوص این در موحد یداهلل ، مهر قانونیی واقع،پزشکی خالف

گرفت.قرارکرماناستاندرقضائیهقوهارشدویردادگستاطالعاتوحفاظتکاردستوردرجدیصورتبهموضوع

آو جمع جانبه، همه بررسیهای و دقیق اطالعاتی کار مدتها از پس داد: ادامه دادگستروی اطالعات و حفاظت توسط دالیل و مستندات کرمان،ری ی

همکا با قضائی،رسرانجام پرونده فقره چندین تشکیل و کننده رسیدگی قضائی مقام و سیرجان انقالب و عمومی دادستان هماهنگی و قربانیان از تعدادی ی

شدند.بازداشتودستگیرقضائیهقوهاطالعاتحفاظتضابطینتوسطرشوهیافتردحیندرشهرستانقانونیپزشکیکنانرکاازتندو

دادگست کل تبانیررئیس نیز و قانونی وظایف انجام جهت ایشان از وجوه اخذ و شهروندان حقوقی اطالعات ضعف از استفاده سو کرد: خاطرنشان استان ی

میباشد.پروندهایندراتهامیمواردجملهازتصادفاتپروندههایدرًاخصوصواقعخالفقانونیپزشکیگواهیهایصدورجهت

است.گردیدهصادرتحقیقاتتکمیلجهتالزمدستوراتوبازداشتقانونیقرارباحاضرحالدرمتهمدوهراظهارداشت:موحد

خصوص فساد، با جدی برخورد کرد: تاکید اداوی فساد نظارتی،رًا قضائی، مراجع کلیه و دارد قرار تابعه سازمانهای و قضائی دستگاه جدی کار دستور در ی

د آماده امنیتی و طرانتظامی از را خود گزارشات میتوانند و هستند خصوص این در مردمی گزارشات سامانهریافت با تلفنی ستاد1580یق به مراجعه یا و

نمایند.ارائهکرماناستانکلیردادگستاطالعاتوحفاظتیرخب

دادگست کل دررئیس بزه مجازات شد: یادآور تاری پنج دولتی، خدمات از انفصال و ارتشا مورد مال ضبط بر عالوه رشوه نقدی10یافت جزای حبس، سال

میباشد.شالقضربه74تاومأخوذهمالیاوجهمعادل

داناق،رمشبسیج،باتو،تابناکخبر،سیرجانرصد،کرمانپرس،قمیرخبپایگاهملی/آرمانخراسان،کیهان،روزنامهایلنا/ایرنا،یرگزارخبدیگر:منابع

اصفهاندر»co«گازبامسمومیتازناشیگمرآمارکاهشاصفهان:استانقانونیشکیپزکلمدیربرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۲
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)۰۷:۵۰-۹۹/۱۰/۳۰(تهرانسال-اولماه9درگرفتگیزگااثربرنفر91فوت

سالاولماه9درگرفتگیزگااثربرنفر91فوت

کردند.فوتکربنمنواکسیدگازبامسمومیتدلیلبهنفر91امسالآذرماهپایانتافروردینابتدایازکرد:اعالمتهراناستانقانونیپزشکیکلاداره

میکشاند.گرمکامبهراهموطنانازیادیزتعدادگرفتگیزگاسالههرگلونیگزارشبه

کل اداره گفته به بار قانونیاین سالپزشکی مشابه مدت با مقایسه در رقم این منواکسیدکربن98تهران گاز از ناشی فوت تعداد بود84که شده اعالم 8نفر

است.یافتهافزایشدرصد

باختهاند.جاننزنفر19ومردنفر72یرجاسالماهه9در

برسد.بدناعضایبهیرکمتنژاکسیمیشودباعثوشدهواکنشواردشخصقرمزگلبولهایبابالفاصلهشودشخصیتنفسیسیستمواردگازوقتی

سپ از پس و چشمها سوزش ابتدا در مساله این عوارض بینراولین زمانی شدن فرد2الی1ی مکان در موجود منواکسید کربن گاز غلظت به بسته ساعت

میکند.مفرطخستگیاحساسوآلودگیخواباحساس

میشود.بینییزیرخوندچارباشدحساسشخصبدناگروکردهِگززِگبدناعضایحالتایندر

س کند سعی شخص سراگر دچار بایستد دچاررپا شخص است ممکن ادامه در میرود. سیاهی اغلب حالت این در چشمها و شده تهوع حالت همراه به گیجه

شود.بیهوشی

میکنند.آلودگیخوابوکرختیاحساسابتدامیگیرندقرارگازایناستنشاقمعرضدرسربستهفضاییکدرکهنفرافرادی91فوت

یزند.ربگخاموشگرمازوکنندتنفستازههوایتاکردهکرتراسربستهفضایبایدپس

گا اثر بر را خود هموطنان که گازسالهاست عوامل هرسال و میدهیم دست از سهلانگازگرفتگی دودکشرگرفتگی نصب در آنها دانش عدم و شهروندان ی

میشود.اعالمگازخروجیمسیرتعیینو

خصوص گاز، خروجی مسیر ایجاد چگونگی درباره صحیح و کامل آموزش اینارائه از میتواند ندارند، رسانه و امکانات به مناسب دسترسی که مناطقی در ًا

بکاهد.گهارم

و نشانی آتش ، اورژانس مانند مسئول دستگاههای آموزش و قانونیهشدارها موثپزشکی نقش داشتهرمیتواند سمی گاز باختگان جان آمار کاهش در ی

باشد.

پیامپایان

مانکرشوه-ریافتدراتهامبهجانسیرقانونیشکیپزکنانکارازنفر2داشتبازمهر:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۷:۴۱-۹۹/۱۱/۰۱(تهرانگذشته-ماه۹درکارحوادثاثربرنفر۳۴۵گرم

دادهاند.دستازراخودجانکارحوادثاثربریرجاسالآذرتاابتداازنفر۳۴۵-ایرنا-تهران

کل اداره از ایرنا چهارشنبه روز گزارش قانونیبه زمانیپزشکی بازه این در تهران، مراکز۳۴۵استان به کار حوادث از ناشی فوت قانونینفر تهرانپزشکی استان

است.یافتهکاهشدرصد۶بود،نفر۳۶۸فوتتعدادکه۹۸سالمشابهمدتبامقایسهدرمیزاناینکهشدهارجاع

اند.بودهمردنفر۳۳۱ونزنفر۱۴مدتایندرکارحوادثازناشیشدگانفوتکلاز

)۰۸:۱۸-۹۹/۱۰/۳۰(استراحتتربلوچستانوسیستاناستانبیشناسنامههایبرایخشونتبروزدانشجو:باگفتگودرکمالی

ثبت در اطالعاتش تمام که است کسی از راحتتر مراتب به بیشناسنامه فرد یک برای جنایت و خشونت بروز گفت: بلوچستان و سیستان استان دانشجویی عدالتخواه جنبش دبیر
دارد.وجوداحوال

خب دانشگاه خبرنگار با گفتگو در بلوچستان و سیستان استان دانشجویی عدالتخواه جنبش دبیر کمالی، هویترگزارامین تشخیص آزمایش گفت: دانشجو ی

بیDNAیا ایرانی هویت شناسایی راه آزمایششناسنامهتنها کیت مشکل زاهدان، مثل جایی در حاال است. بلوچستان و سیستان استان در حرمطDNAها

نیست. ممکن راحتی به هستند، فقیر خانوادههایی هم معموال که شناسنامه بی خانوادههای برای آزمایش این انجام کیت، وجود صورت در حتی اما است،

آخزه اساس بر میشود، انجام قضایی حکم با که آزمایش این اعالمرینه قانونیین بهپزشکی ه220نزدیک این که بود تومان انجامزهزار از جدا البته ینه

است.شناسنامهیافترددرخواستوآمدورفتینههایزهویراداپروسه

افراد این به رسیدگی پروسه شدن کشدارتر برای همیشگی بهانههای از یکی بیشناسنامه، بلوچهای بین در افغانستان مردم حضور فرضیه کرد: اظهار کمالی
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است.اجتماعیزندگیوجامعهبرایشناسنامهوهویتفاقدافرادبودنخطرناکدارد،اهمیتکهموضوعیولیاست.

و سواد دلیل به آنها کنیم. رها خود حال به را افراد این نباید گفت: بلوچستان و سیستان استان دانشجویی عدالتخواه جنبش گذشتهآدبیر در پایین گاهی

د به تحقیقاتیراقدام دولتی نهادهای سمت از حتی بدهیم. سامان اوضاعشان به و کرده طراحی را سیستمی مجددا باید اکنون و نکردند شناسنامه یافت

بسیا بودن ایرانی و گرفته ازرصورت برادرشان و خواهر اما ندارند، شناسنامه دالیلی به که هستند انسانهایی میان این در است. شده ثابت افراد این از ی

هستند.برخوردارایرانیهوتی

ثبت از نیستند ایرانی و دارند افغانستانی تابعیت اکثر افراد این اینکه فرض به نباید میافتد. اتفاق هم امنیتی موضوع یک میان، این در کرد: تاکید وی

خوددا ازرهویتشان راحتتر مراتب به بیشناسنامه فرد یک برای جنایت و خشونت بروز که کنید تصور کنید. بیشتر را حساسیتها اتفاق این که چرا کرد؛ ی

مردم دید از را خودشان یا میکنند فرار ایران از اشتباهی بروز با آن هر و هستند هویت بی آنها دارد. وجود احوال ثبت در اطالعاتش تمام که است کسی

ندارند.آنهابهدسترسیبرایراهیامنیتینهادهایومیکنندپنهان

)۰۸:۴۴-۹۹/۱۰/۳۰(تهرانقاضی-گرمدردومنزمعمای

م از پس روزهای و زندگی آخر ماههای جدی مولفه دو «حاشیه»؛ و منصور«ابهام» غالمرضا قاضی طبرگ اکبر پرونده به رسیدگی دادگاه جلسه اولین در او نام که زمانی از است. یری
متوا «متهم عنوان مطربه منصوری» که آن از بعد روزهای تا شد بارح وعده دزی خبر ناگهان و داد کشور به قاضیرگشت این فوت چگونگی بعدتر، و شد رسانهها یک تیتر گذشتش

«حاشیه!»وبود«ابهام»ازپرهمهوهمهاو،یرخاکسپاوشناساییوکشوربهجسدشگشتزباجنجالی،

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
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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

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
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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

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

اعتمادمنبع:
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)۱۰:۰۷-۹۹/۱۰/۳۰(همداننیست-پزشکی»«قصورنتیجهجراحیعملازپسعارضهوقوعهمدان:استانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی پزشکیرایسنا/همدان قصور نتیجه جراحی عمل انجام از پس عارضه یک وقوع بدانند باید مردم اما دارد وجود خطاکار پزشک دنیا تمام در گفت: همدان استان قانونی پزشکی کل
نیست.

گفت در کمالی ارتین اصطالحودکتر دو اینکه بیان با ایسنا، با وComplicationگو عارضه معنای عارضهFailureبه و هستند متفاوت یکدیگر با خطا معنای به

مط است، پزشکی کار هر از قصوررجزئی و خطا به عارضه زمانی واقع در است. نداشته جراحی در عارضهای که کند ادعا نمیتواند دنیا در جراحی هیچ کرد: ح

باشد.اشتباهآنبابرخوردنحوهکهمیشودتبدیلپزشکی

پزشکان اما شده بیان علمی معتبر کتب در که است مسئلهای پزشکی عارضه حالیکه در هستند خطاکار دنبال به عارضه هر در مردم اینکه به اشاره با وی

پزشکان روی فشار و نداشته وجود قانونی وقتی داد: ادامه هستند، فشار تحت خیلی پزشکیزایرانی کادر چراکه دارد مردم سالمت برای بدی تبعات باشد، یاد

میشود.کمرشتهاینبهورودبرایافرادگرایشطرفیازنکنند،طبابتدیگریاوکنندمهاجرتمیدهندترجیح

بر مقدم پزشکی نظام سازمان تأسیس قانون که آنجایی از داد: توضیح پزشکان، از شکایت پروندههای بررسی نحوه با رابطه در قانونیوی اغلبپزشکی بوده

دا رأی حق یک فقط اما هستیم جلسه در هم ما میشود. ارسال آنها برای اول دررپروندهها میدهند. قضایی سیستم و دادستان را اصلی نظر پایان، در و یم

یم.رنداتعارفیهیچکسباوهستیمحقطرفمااست،مهمکارشناسینظرپزشکیقصوربررسی

نکردهدرخواستیحرتشبرایجسدیپزشکیعلومدانشگاه

تش و آموزش برای علومپزشکی دانشگاه به جسد تحویل درباره ادامه در بندهرکمالی که اخیر ماه دو و سال یک در گفت: دانشجویان، توسط یح

قانونییترمدی داردپزشکی خاصی شرایط جسد تحویل نداشتیم. آنها به جسد تحویل برای پزشکی علوم دانشگاه از درخواستی داشتم، عهده به را استان

دارد.راخودخاصدستورالعملنیزمجهولالهویهاجسادتحویلواستالزمدماولیایازفرددورضایتو

قانونیکلرمدی محضپزشکی فرم یک تکمیل به نیاز کار این داد: توضیح پزشکی علوم دانشگاه به جسد داوطلبانه اهدای با رابطه در همدان داردراستان ی

میکند.اعالمپزشکیعلومدانشگاهبهجسداهدایبرمبنیراخودرضایتفردآنکه

شودمنتقلآرامستانجنببهبایدیحرتشسالن

دا که طرحی براساس اینکه بیان با تشروی برای آرامستان جنب ساختمانی هستیم مایل بهترریم را شهر وجهه کار این داد: توضیح باشیم، داشته اجساد یح

تق االن ما چراکه میبرمیکند در دارًا قرار شهر تشرکز سالن اگر اما میشود شلوغی و ترافیک باعث متوفی اطرافیان حضور و برایریم باشد آرامستان کنار در یح

است.راحتترهممردمخود

ساختمان داد: ادامه شهرستانها وضعیت با رابطه در قانونیکمالی انجامرتویسپزشکی حال در نیز اسدآباد پروژه میشود، افتتاح امسال فجر دهه در کان

انتهرقاضی-گمردردومنزمعمایارتباطات:مینسرز|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۱۱/۰۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۹
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/GNIKJY3C


دا احتیاح و نداراست مشکلی شهرستانها مابقی در شود، تکمیل زودتر پروژه این رریم شهرستان جزء به ساختزیم برای که قانونین برنامهپزشکی نیز آنجا

یم.ردا

قانونیپزشکیدرکاربرایپزشکانکمتمایل

در کار برای کمی تمایل پزشکان اینکه به اشاره با قانونیوی تالشپزشکی وجود با کرد: بیان سازمانزدارند، سطح در که قانونییادی بابتپزشکی کشور

دارند.قانونیپزشکیدرکاربهیرکمتاقبالپزشکاندارد،وجودکهمحدودیتهاییوشرایطوکارسختیبهتوجهباوشدهانجامپزشکانیافتیرد

قانونیکلرمدی کمبودپزشکی اینکه بیان با همدان قانونیاستان داپزشک استان مطردر داریم، پزشک شش حدود حاضر حال در کرد: چهاررح امسال که یم

میکند.حلرااستاننیازدرصد60افراداینشدناضافهومیکنیمجذباستخدامیآزمونازراپزشک

نیستسختمشاغلجزءقانونیپزشکیدرکار

در کار کرد: خاطرنشان قانونیکمالی روحیپزشکی تأثیرات و است سختی بسیار کار نمیکند، مراجعه ما به شادی با رجوع ارباب چراکه است فرسایشی کار

شود.نمیمحسوبسختمشاغلجزءمتأسفانهاماداردیادیز

ط با رابطه در مطروی نیز دادپزشک اندارح راه کرد: طزح این طری این بنابر و بود افراد فوت گواهی ساماندهی منظور به معاینهرح میتوانند افرادی فقط ح

متخصص که باشند داشته قانونیجسد هپزشکی دزباشند. طرینه این برای شده یکریافت و میشود اعالم سال هر اسفندماه که است تعرفهای طبق ح

دارد.یرکشواستاندارد

مخد مواد استعمال از ناشی مسمومیت در استان وضعیت با رابطه در دغدغهرکمالی دیگر موادمخدر در موجود سرب کرد: اظهار نیز است سرب حاوی که ی

نکردیم.یافتردمسمومیتبخشازحوزهایندرحادیگزارشونبوده

پیامانتهای

)۱۰:۳۳-۹۹/۱۰/۳۰(مازندراناستاندرساختگیتصادفاتبررسیجلسه

کل مدیر ، دادستان حضور با ای ساختگی تصادفات در دیه اخذ برای بیمه از گرفته صورت سوءاستفادهای موضوع با ای قانونیجلسه مدیرانپزشکی و استان

.گردیدگزارربایرانبیمهاجتماعاتسالندرایبیمهکتهایرش

خب پایگاه گزارش کلربه اداره عمومی روابط از نقل به سبزالبرز قانونیی مربوطپزشکی مسائل مورد در نظر تبادل و بحث ، بررسی بمنظور ، مازندران استان

کل مدیر ، عباسی علی دکتر حضور با ای جلسه ساختگی تصادفات در دیه اخذ برای ازبیمه گرفته صورت های سوءاستفاده قانونیبه مپزشکی کزر،دادستان

ش مدیران ، براستان ایران بیمه در استان سطح در بیمه ورکت موضوع به پرداختن ضمن جلسه اعضای که گردید تصادفاترگزار مخرب وابعاد آن یابی یشه

ش اعضای است گفتنی کردند. نظر تبادل و بحث آن سوءاستفاده و ساختگی تصادفات کاهش برای را اساسی راهکارهای ، جامعه در دررساختگی کننده کت
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نقش ، ایشان همکاران و عباسی دکتر از تشکر و تقدیر ضمن جلسه قانونیاین وپزشکی شمردند اهمیت حائز بسیار رانندگی تصادفات شناسایی برای را

شدند.بیمهصنعتبابیشتریرهمکاوتعاملخواستار

)۱۰:۵۱-۹۹/۱۰/۳۰(یافتافزایشدرصد۶آذربایجانشرقیقانونیپزشکیبهمراجعه

مدیرتب ایرنا- گفت:ریز- آذربایجانشرقی قانونی پزشکی و۳۲کل در۱۳۵هزار نسبت۹نفر که کردند مراجعه استان قانونی پزشکی ادارات به نزاع از ناشی صدمات دلیل به امسال ماهه
است.شدهبیشتردرصد۶گذشتهسالمشابهمدتبه

مجموع از افزود: خبرنگاران با گو و گفت در شنبه سه روز فرد صفایی وعلی هزار هشت مدت این در نزاع وزنفر۲۷۸مراجعان و۲۳ن مرد۸۵۷هزار نفر

دهد.مینشانراافزایشدرصدهشتویکحدودترتیببهکدامهرگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکهبودند

سه با نزاع مراجعان آمار نیز امسال آذرماه در داد: ادامه بهوی قبل سال مشابه مدت به نسبت افزایش و۲درصد رسید۳۲۲هزار یکنفر تعداد این از که

بودند.نزنفر۶۲۶ومردنفر۶۹۶وهزار

سال در نزاع صدمات مدعی مراجعان کل گفت: فرد ادارات۹۸صفایی قانونیبه و۳۶استانپزشکی تعداد۶۵۶هزار این از که بود مرد۷۰۹هزارو۲۶نفر نفر

بودند.نزنفر۹۴۷هزارو۹و

به مراجعه هنگام در کنندگان مراجعه کرد: خاطرنشان قانونیوی تاثیپزشکی آلود خون ظاهر که باشند داشته خاطر به نظرباید صدور در کارشناسیری یه

ندارد.قانونیپزشکیتوسط

قانونیکلرمدی نظپزشکی صدور مبنای گفت: شرقی ضایعاترآذربایجان تر دقیق معاینه و است آن عمق و جراحت نوع جراحت، خصوص در کارشناسی یه

است.قانونیپزشکیکارشناستوسطآندقیقبررسیوموضعتمیزبودننیازمند

نظ صدور برای کرد: اظهار سازمانروی توسط نزاع از ناشی صدمات خصوص در کارشناسی قانونییه کالنتپزشکی یا و قضایی مراجع از نامه معرفی یرارائه

است.الزامی

به درمانی اقدامات انجام از پس تواند می فرد کننده، تهدید و عمده صدمات و جراحات وجود صورت در داد: ادامه فرد قانونیصفایی کند،پزشکی مراجعه

نشود.ضایعفردیازحقیتاشدخواهداخذکنندهدرمانمرجعازقانونیپزشکیسویازشدهانجاماقداماتسوابق

آساخبرمن،یزرتبیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۰۴:۲۳-۹۹/۱۱/۰۱(فارسدرشدگیقرغدرصدی8.9کاهش

است.داشتهکاهشدرصددرصد8.9فارساستاندرشدگیقرغازناشیگهایرممیزانگفت:شیرازقانونیپزشکییحرتشتاالررئیس

تش تاالر رئیس ، شیراز از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه گزارش قانونییحربه مپزشکی میزان گفت: غرشیراز از ناشی فارسرگ استان در شدگی ق

است.داشتهکاهشدرصد8.9پارسال،مشابهمدتبامقایسهدرامسالماهههشتدر

امسال ماه آبان پایان تا امسال فروردینماه از افزود: بیرجندی غ81علی دلیل به فارس استان در معایناترنفر انجام برای آنان اجساد و باخته جان شدگی، ق

است.شدهارجاعقانونیپزشکیبهالزم

بود.نفر89پارسالمشابهمدتدرشد،ارجاعقانونیپزشکیبهآناناجسادوباختهجانشدگی،قرغبراثرفارسدرپارسالکهافرادیتعدادگفت:او

بودهاند.نزنفر14ومردنفر67فارس،درقشدگیرغقربانی81تعدادازگفت:شیرازقانونیپزشکییحرتشتاالررئیس

غ افراد اجساد داد: ادامه بهربیرجندی دفن، جواز صدور و فوت دقیق علت تعیین کالبدشکافی، معاینه، انجام هدف با شده قانونیق دادهپزشکی انتقال

میشود.

تش تاالر قانونییحررئیس تصپزشکی بارشیراز امسال، مهر پایان به منتهی ماه هفت در فارس استان شده، تأیید آمارهای برابر کرد: از79یح بعد فوتی

دارد.راشدنقرغبراثرگرمسومرتبهمازندران،وخوزستان

پیام/انتهای

فارسپیامیرخبپایگاهدیگر:منابع
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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