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ستادیاخبار

)۰۷:۲۴-۹۹/۱۲/۰۵(محجوبیبهنامجسدازتخصصیآزمایشاتجهتالزمنمونههایاخذ

شد.اخذتخصصیآزمایشاتجهتالزمنمونههایوگرفتقرارگشاییکالبدتحتمحجوبیبهناممتوفیجسدگفت:تهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

خب گزارش مدیرگزاربه فروزش مهدی قضاییه، قوه از نقل به موج قانونیکلری بهنامپزشکی جسد روی بر تخصصی آزمایشات انجام به اشاره با تهران استان

تا در گفت: مرمحجوبی در متوفی ماه اسفند سوم آزمایشاتریخ جهت الزم نمونههای و گرفت قرار گشایی کالبد تحت تهران استان آزمایشگاهی تشخیص کز

شد.اخذتخصصی

که است کالبدگشایی یافتههای و بالینی سوابق بررسی آزمایشات، نتایج حصول به منوط فوت تامه علت تعیین و شده انجام بررسیهای نتیجه افزود: وی

شد.خواهداعالمقضاییمرجعبهمتعاقبا

بست از پس است: آمده زمینه این در تهران استان تربیتی و تامینی اقدامات و زندانها کل اداره اطالعیه در گزارش، بیمارستان،ربنابراین در فرد این شدن ی

میکند.فوتاشارهموردزندانیمتاسفانهپزشکی،کادرفراوانتالشهایعلیرغمکهشد،گرفتهنظردرویبرایدرمانیویژهاقدامات

پود سیاهرنگ مواد حاوی بسته چند متوجه پزشکان تخصصی معاینات انجام و بیمارستان به محکوم ورود زمان در است: آمده اطالعیه این معدهردر در ی

خا از پس که شدند بهروی نهایی نتیجه اعالم و دقیق بررسی برای و صورتجلسه بیمارستان کادر توسط موضوع این اشاره مورد بستههای کردن پزشکیج

شد.سپردهقانونی

چندین خودسرانه مصرف به اقدام پزشک مشورت بدون و خود تصمیم و اراده با وی محجوبی بهنام بندیهای هم اعالم اساس بر اطالعیه: این اساس بر

است.جانبههمهدقیقبررسیحالدرادعاهااینکهاستکردههمزمانصورتبهزنداندردیگرانوخودداروی

تص تهران زندانهای کل تاراداره در کرده: بیما99بهمن12یخریح دلیل به قضایی مرجع نظر موافقتربا وی مجازات اجرای تعویق با اشاره مورد محکوم ی

میشود.ابالغویبهکتبیصورتبهورسماموضوعاینشوداخذزندانازشدنجرخاجهتتومانیمیلیون200وثیقهاینکهبهمشروطمیشود

در زندانی این فوت علت دقیق بررسی میافزاید: تهران استان زندانهای کل اداره قانونیاطالعیه خواهدپزشکی اعالم متعاقبا ان نتایج که میگیرد صورت

شد.

بود.گردیدهمحکومحبستحملبهقضایی،فرایندهایهمهطیازپسودستگیر96سالدرهفتمگلستانخیابانغائلهدرفرداین

)۱۰:۲۳-۹۹/۱۲/۰۵(امسالماهه10درگازبامسمومیتتلفاترشدقانونی/پزشکیسازماندوبارههشدار

مون گاز با مسمومیت تلفات افزایش به توجه با کشور قانونی پزشکی جاوسازمان سال در کربن بیشتررکسید در برفی و سرد ای هفته آخر بر مبنی هواشناسی سازمان بینی پیش نیز و ی
کنند.رعایتخصوصایندرراالزماستانداردهایوکردهتوجهایمنیهایتوصیهونکاتبهگرمایشیهایسیستمیرگیربکادردهدمیهشدارهموطنانبهکشور،نقاط

۹
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ضرو نکات بیان و مکرر هشدارهای وجود با ایسنا، گزارش پیشگیربه در مونری گاز با مسمومیت از جاوی سال ماهه ده در کربن، شاهدرکسید متاسفانه ی

ایم.بودهقبلسالمشابهمدتبهنسبتیزمانزعهموطنانازتعدادیباختنجانوگازبامسمومیتتلفاتآماردرصدی14.9افزایش

امسال ماهه ده در اساس این مون646بر گاز با مسمومیت اثر بر قبلونفر سال مشابه مدت در رقم این که حالی در دادند دست از را خود جان کربن کسید

بودند.نزنفر152ومردنفر494امسالماههدهدرگازبامسمومیتتلفاتکلازهمچنیناست.بودهنفر562

با تهران های با127استان شرقی آذربایجان با58، رضوی خراسان بیشت51و نیمیرفوتی از بیش در همچنین اند. داشته را گاز با مسمومیت تلفات آمار ین

است.شدهگزارشصفرگانزهرموبوشهرهایاستاندرونفر20ازکمترگرفتگیگازمتوفیاتآمارهااستاناز

ماهدیدرنفر169گرم

بیشت همواره که آنجا مراز آمار گارین از ناشی باالتزگ ماه دی افتد، می اتفاق سال سرد فصول و دوم نیمه در مرگرفتگی رقم گازرین با مسمومیت از ناشی گ

جا سال در ماهررا این در است. داشته گا169ی اثر بر قبلزنفر سال مشابه مدت با مقایسه در که اند داده دست از را خود جان بیشتر34.1گرفتگی درصد

است.شده

قانونیپزشکیهشدار

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره گزارش اساس قانونیبر احتمالپزشکی به نسبت هشدار ضمن موجود آمارهای استناد به سازمان این کشور،

مون گاز با مسمومیت تلفات کاوافزایش به و نصب در ایمنی نکات رعایت بر ترگیرکسیدکربن، سال سرد فصول در گرمایشی وسایل میهنانأی هم به و کید

بودن سالم خصوص در ایمنی های توصیه به گرمازا، وسایل از بهینه استفاده ضمن و باشند داشته را دقت نهایت گرمازا وسایل از استفاده در کند می توصیه

کنند.توجهکربنکسیدومونگازخروجیمسیرصحتازاطمینانوبررسیووسایلاین

پیامانتهای

یشهرتهران،نویدانتخاب،یرخبپایگاهی/رساالمردمحمایت،روزنامهایلنا/یا،رآسیما،وصدامیزان،یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۰:۴۹-۹۹/۱۲/۰۵(گذشتهماه۱۰درگرفتگیگازفوتیهایدرصدی۱۴.۹افزایش:قانونیپزشکی

است.داشتهافزایشدرصد۱۴.۹گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتامسالماهه۱۰درگرفتگیزگادلیلبهشدگانفوتآمارکرد:اعالمقانونیپزشکیسازمان-ایرنا-تهران

سازمان از ایرنا شنبه سه روز گزارش قانونیبه درپزشکی امسال۱۰کشور، من۶۴۶ماهه گاز با مسمومیت اثر بر درونفر دادند دست از را خود جان کربن کسید

بودند.نزنفر۱۵۲ومردنفر۴۹۴امسالماهه۱۰درگازبامسمومیتتلفاتتمامازهمچنیناست.بودهنفر۵۶۲قبلسالمشابهمدتدررقماینحالیکه

من گاز با مسمومیت تلفات افزایش به توجه سالجاوبا در کربن نقاطرکسید بیشتر در برفی و سرد ای هفته آخر بر مبنی هواشناسی سازمان بینی پیش نیز و ی

کا به در که شود می داده هشدار هموطنان به اینرگیرکشور، در را الزم استانداردهای و کرده توجه ایمنی های توصیه و نکات به گرمایشی های سیستم ی

کنند.رعایتخصوص

ضرو نکات بیان و مکرر هشدارهای وجود پیشگیربا در منری گاز با مسمومیت از دروی کربن، سالجا۱۰کسید افزایشرماهه شاهد متاسفانه درصدی۱۴.۹ی

ایم.بودهقبلسالمشابهمدتبهنسبتهموطنانازتعدادیباختنجانوگازبامسمومیتتلفاتآمار

تص گزارش این ادامه باردر تهران های استان است: شده با۱۲۷یح شرقی آذربایجان با۵۸، رضوی خراسان بیشت۵۱و گازرفوتی با مسمومیت تلفات آمار ین

امسالماهه10درگازبامسمومیتتلفاتشدرقانونی/شکیپزمانسازهدوبارهشدارایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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است.شدهگزارشصفرگانزهرموبوشهرهایاستاندرونفر۲۰ازکمترگرفتگیگازمتوفیاتآمارهااستانازنیمیازبیشدرهمچنیناند،داشتهرا

ماهدیدرنفر۱۶۹گرم

بیشت همواره که آنجا مراز آمار گارین از ناشی باالتزگ ماه دی افتد، می اتفاق سال سرد فصول و دوم نیمه در مرگرفتگی رقم گازرین با مسمومیت از ناشی گ

جا سال در ماهررا این در است. داشته گا۱۶۹ی اثر بر قبلزنفر سال مشابه مدت با مقایسه در که اند داده دست از را خود جان بیشتر۳۴.۱گرفتگی درصد

است.شده

گرفتگیگازبارهدرقانونیپزشکیهشدار

قانونیسازمان منپزشکی گاز با مسمومیت تلفات افزایش احتمال به نسبت هشدار ضمن موجود آمارهای استناد به ایمنیوکشور نکات رعایت بر کسیدکربن،

کا به و نصب ترگیردر سال سرد فصول در گرمایشی وسایل باشندأی داشته را دقت نهایت گرمازا وسایل از استفاده در کند می توصیه میهنان هم به و کید

من گاز خروجی مسیر صحت از اطمینان و بررسی و وسایل این بودن سالم خصوص در ایمنی های توصیه به گرمازا، وسایل از بهینه استفاده ضمن کسیدوو

کنند.توجهکربن

قانونعصرخبر،ینرآخنیوز،امروزآنالین،شفایرخبپایگاهحمایت/روزان،ابتکار،تعادل،روزنامهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۱:۱۶-۹۹/۱۲/۰۵(شودمیگزارربتحقیقاتکزرمینیرکارآفجشنوارهقانونی؛پزشکیتحقیقاتکزرمرییسزادهحسنغالمرضادکتر

م تحقیقاتررییس قانونیکز بپزشکی کارآفرگزاراز جشنواره ساری بومی و نوین های ایده شناسایی هدف با سالزینی ماه فرودین در ها ایده داد1400ی خبر

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره گزارش قانونیبه توانمندیپزشکی اینکه به توجه با افزود: مطلب این بیان با زاده حسن غالمرضا دکتر کشور،

سا بومی و نوین های ایده شناسایی هدف با جشنواره این دارد وجود مسائل حل خصوص در کشور جوانان و محققین در مختلفی بزهای ها ایده گزارری

شد.خواهد

سازمان و ها دانشگاه استادان دانشجویان، ایده، صاحبان پژوهشگران، کلیه جشنواره این مخاطبین اینکه به اشاره با قانونیوی تصپزشکی کرد:رهستند، یح

کنند.ثبتراخودهایایدهوهاحرطLegolomed.lmrc.irسایتدرموجودفرمیقرطازتوانندمیکنندگانکترش

ب نحوه و آثار ارسال مهلت خصوص در زاده حسن تارگزاردکتر گروهی یا فردی های ایده ارسال داشت: اظهار جشنواره در27ی رایگان طور به ماه اسفند

شود.میآغاز1400ماهفروردین17نیزآنالینینگرمنیتووآموزشیهایگاهرکایرگزاربوانجامLegolomed.lmrc.irسایت

م تحقیقاتررییس قانونیکز ازپزشکی ها تیم داد: ط22تا17ادامه ارائه برای دررفروردین نهایت در و شوند می حاضر داورها به ارائه1400فروردین23ح

شوند.میاعالممحصولیزسایرتجاومالیحمایتبرایمنتخبتیمسههماختتامیهروزدرداد.خواهندانجامداورهابهرانهایی

تجا قابلیت که برتر ایده سه زاده حسن دکتر گفته ساربه مزی توسط باشند، داشته تخقیقاتری قانونیکز تجاپزشکی مرحله به تا شد خواهند یرحمایت

کندزسا کسب را اول رتبه که برتر ایده به جشنواره این در برسند. همراه5ی به نقدی جایزه تومان تولید200میلیون راستای در مالی حمایت تومان میلیون

گرفت.خواهدتعلقیزسایرتجاو

دوم ایده همراه3همچنین به تومان تجا100میلیون و تولید راستای در مالی حمایت تومان سارمیلیون اززی نیز سوم ایده و نقدی2ی جایزه تومان میلیون

شد.خواهدمندبهرهیزسایرتجاوتولیدراستایدرمالیحمایتتومانمیلیون50همراهبه

گذشتهماه۱۰درفتگیگرگازفوتیهایصدیدر۱۴.۹ایشافز:قانونیشکیپزایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۱۲/۰۶ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۴
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/JILJOUKZ


مجا صورت به جشنواره کرونا، پاندمی از ناشی های محدودیت به توجه با البته کرد: خاطرنشان بزوی موجود بسترهای از استفاده با و وری شد خواهد گزار

شود.میانجامیرحضوصورتبهجشنوارهایناختتامیهتنها

م تحقیقاتررییس قانونیکز تپزشکی با پایان بهرهگیأدر اینکه بر اررکید جویی صرفه و کشور مشکالت حل در بومی، دانش و توان از موثزی نقش یری

م گفت: داشت، تحقیقاترخواهد قانونیکز ساپزشکی بهینه زمینه در نوین های ایده و ها یافته از تواند اززمی بهینه استفاده و آزمایشگاهی های روش ی

گی بهره و اعتماد قابل تشخیصی های دررروش آموزش نوین های روش از قانونیی فناوپزشکی و علوم همگرایی رهیافت به ورود مرجعیترو کسب و ی

کند.استفادهقانونیپزشکیزمینهدرعلمی

شودمیارگزبرتحقیقاتکزمرینیکارآفرهجشنوارشمال:انبار|خبرخبرادامهادامه
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دررمدی گفت: اصفهان استان قانونی پزشکی امسال10کل غ77ماه اثر بر غراصفهانی آمار و دادهاند دست از را خود جان شدگی حدودرق گذشته سال به نسبت امسال شدگی 15ق
است.داشتهکاهشدرصد
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است.داشتهکاهشدرصد15حدودگذشتهسالبهنسبتامسالقشدگیرغآمار
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مدی نوشت: قانونیکلرفارس درپزشکی گفت: تهران سالجا10استان ورماهه هزار نه و هفتاد مراکز491ی به نزاع از ناشی های آسیب دلیل به پزشکینفر

کردهاند.مراجعهتهراناستانقانونی
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