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ستادیاخبار

)۰۸:۴۶-۰۰/۰۲/۰۷(قانونیپزشکینیمروزماجرای

سر بهشت، میانه بزدر فلرَدر صندلیهای میزبان سالنی پلیس. یک با مسدودشده ورودی و پله چند دیده. درد و درمانده آدمهای دنیای به میخواندت وزگی بازی که چوبی َدرهای
پزشکان.دنیایبهمیشوند

اینجا نوشت: شهروند روزنامه ، ایمنا گزارش قانونیبه کودکانیپزشکی خشمگین. مردانی خانگی. خشونت از برداشته زخم زنانی رفتوآمد محل است.

بزرس دنیای در محزونرگردان چهرههایی کشیده؛ آغوش به را زنی یا مرد صندلی هر درآوردهاند. زنجیر اسارت به را پاهایشان و دستها که مردانی و گترها

مضطرب.گاهیو

دیگ افتاده. اینجا به گذرش شدن مادر امید به همسرش.ریکی نامهربانیهای از چندسالهاش؛ و بیست زندگی از است شاکی یکی آن بچه. سر دارد اختالف ی

دیگ و میخواهد دیه مشتریکی آمده. درمان طول برای آمدهاند.ری تنشان روی خشونت سنجش برای هم دستهای هستند. هم روان سالمت سنجش یهای

مرهمها.شایدرویبهیچهایردزخمهاست.ودردهادنیایاینجا

رو تاب شانههایش بسته. نقش چهرهاش بر آفتاب بیقوارهزَرد عصایی گرفته. خود به عصا شکل که درختی تنه روی خمشده شانههایی نداشتند. را گار

ورامین. روستاهای از یکی در شاید کهنسال درختی از راتراشیدهشده نحیفش جثه طوسی فلرَدربُکت صندلیهای از یکی لبه روی گوییزگرفته. و نشسته ی

از دارد بپرس.»واهمه پسرم از ندارم. سواد دخترم؟ «جانم خندهرویی. از مانده یادگار به عمیق خطوطی میان قابشده چشمهایش صندلی. روی دادن َلم

تصویرپس که باری پدر جوانیهای از مبهم است جری موهایی و بویش «شمارهرگندمی. دیوار. روی مانیتور به دوخته چشم دست، به اتاق105گهای »5به

ورامین.ازآمده؛پدرحجرگرفتنبرایمیکند.انگشتانشمیانمعلقکاغذبهنیمنگاهیمیشود،خواندهکهشمارههر

محجو200سفتهای گرفتن ماجرای شروع خرمیلیونی، نه که سفتهای بود. پدر پانزده،ریت برداشت پدر، حجر گرفتن پرونده فروشی. نه دیده، خود به یدی

کالهبردا میبیند؛ خود به هم را بانک از میلیونی دو و پنج محجورسه، داد تشخیص «قاضی ساله. هفتادوهفت پیرمردی از بگیری را پدر امضایشریت تا یم

کالهبردا از نشان بچهها پرسوجوی باشد.» نداشته «یکیراعتبار دارند. پدر از نفر چند دیگرُتی آمده. کجا از نیست معلوم است، است.رک خوزستان اهل ی

بودند!»طلبکاراوازمیگویندهمیرنفچند

برداشت میکند؛ شک پیرمرد مکرر برداشتهای به بانک میکنند.»24رئیس سوءاستفاده است، ساده و بیسواد «فهمیدهاند یکماه. عرض در میلیون

مدی صالحیت نداشتن مظنونان. از بیردپایی مکرر اعتبارربرداشتهای پسر امضای قانونی، پزشکی پزشکان سوی از شود تأیید اگر پدر توسط اموال یت

میسنجد.»راروانشسالمتقانونی«پزشکمعاملهای.هربرایپدرامضایبهمیدهد

چند همین ساعد. از دست قطعشدن اشتباهی، دکمهای غفلت، بهلحظهای را «پیمان» گذر قانونیِپالن دههپزشکی بلندقامت. و الغراندام مردی انداخته.

ش30 از یکی کارمند کرده. شروع است سالی سه دو، قطعهساررا گذشتزکتهای که سالی روزهای از یکی در میزند. قالب را قطعات است هفتسالی ی.

دستگاه.رویکردکزرتموانداختجاراقالب

دیگ همکار آنطرفتر رارکمی پیمان زندگی که میگذارد دکمهای روی دست یکسالزی شد.» قطع ساعد از و دستگاه میان ماند «دستم میکند. یرورو

ش «خود خانهنشینی. یکسال درمان؛ روند ادامه و پزشک به دستررفتوآمد دیگر بار سه «پیمان» بعد، به روز آن از زدم.» پیوند بیمارستان. برد کت
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«ه جراحی. تیغ به داد را باالییزمجروحش استخوان شد، حادثه دچار که ساعدش داده.» کارفرما را برداشتهینهها جراحی در استخوان از بخشی شد. ُخرد

دهد.انجامنتواندراکاترحبعضی«پیمان»حاالتاشد

ب و دیه برای شکایت «پیمان» و بیمه میان بهرتوافق معالجه اولین قانونی.» پزشکی میآیم است دوم «بار بوده. کار به قانونیگشت طولپزشکی گرفتن برای

دادند.»بعدماهدوبرایمجددمعاینهوقتندارد.وجوددرمانطولعنوانبهیزچیدیگرکه«گفتندبود.درمان

چشمانش. جلوی میشود ردیف نیمهآماده و آماده قطعههای تصویر گوشش. در میپیچد قالب دستگاه صدای میگذارد. هم روی که را چشمها «پیمان»

برای است تلخ روز آن حادثه نتیجه عصبانیت و استرس است.» چشمم جلوی حادثه «هنوز سالن. در پیچید که ضجههایش و خون بعد و اشتباه دکمهای

پرونده ضمیمه حاال مشاورش نامههای و توصیه کرده. مراجعه روانشناس به بارها قانونی«پیمان.» پروندهپزشکی گرفتهام.» مشاوره هم «اینجا پزشکیاست.

جدیدش.جسمیشرایطبامتناسبکترشازبخشیدرفعالیتدارد.کاربهگشترب«پیمان»شودتکمیلکهقانونی

فل صندلیهای از سزیکی عصبانیت از استخوانیاش چهره کشید. آغوش در را استخوانی و الغراندام مرد سالن، است.ری ازرخ بلندش رویزیش تا ماسک یر

بچههای به میدهد نرمش و دارو پاکدشت. محلههای از یکی در است باشگاهدار دارد. خالکوبیهایش پنهانکردن در سعی لباس بلند آستین آمده. گردنش

خانهمان.»یختندریرنف«چندآوردن.بازوپشتبرایمحل

دادهام.» گران را مکمل داروی «میگفتند خانهاش. به میبرد هجوم عصبانی باشگاه اعضای از یکی خانواده که بود پیش ماه عصبانیتیک دوام خانه َدر

د خانومم با کردند. فحاشی خانوادهام به نبودم. «خودم بودند. عصبانیت همه این شاهد ششسالهاش پسر و خانه خانم میشکند. و نمیآورد را گیررمهاجمان

ندارد.»قانونشهرمگربردند؟هجومخانهامبهچراباشگاه.دم«میآمدندگرفته.یرادراشبوزبانلکنتششسالهاشپسربعدبهروزآنازشدند.»

حقمر«کس قانون «اگر دید. میخورند، گره هم به بیبهانه و بهانه با که انگشتانی و چشمانش در میشود را استرس قانونی. پزشکی آمده پدر با ششساله ی»

«کس به چشمش که بار هر است. عصبانی هنوز پدر میگیرم.» خودم نگیرد، «آدمررا میشود. بیشتر عصبانیتش میکند، ادا را کلمات زحمت به که میافتد ی»

خانهام؟»یختهاندرچماقوچوبباچراامامیجنگه.مالشوناموسسر

قانونی «کسپزشکی وجود در را استرس و اضطراب درمانش.ررد بر بیابند راهی تا کردند معاینه را پسربچه حوصله و دقت با که پزشکانی کرده. تأیید ی»

میشود.»همبدترمیگذردکهروزهرمیبینم.یراینطورابچهاموقتیمیسوزد«دلم

رو چنین انتظار سال بیستوهفت میخواهد. شدن مادر دلش میخواهدز«ملیحه» حاال و کرده امتحان را مختلف پزشکهای داده. آزمایش بارها کشیده. را ی

پس یا امتحانردختر فرزندخواندگی با را مادر بخواهی مادرانهاند. نوازشهای منتظر کشیدهاش انگشتان امیدند. از پر چشمانش بگیرد. فرزندخواندگی به را ی

قانونیکنی پروندهاند.پزشکی ضمیمه هم قبلی آزمایشهای دادهاند. آزمایش همسرش هم خودش، هم راههاست. از قانونییکی مراحلپزشکی از یکی

باشیم.»داشتهفرزندخواندهکهبوداینحکمتامانبود،«قسمتوالدین.نبودنمعتادوسالمتسنجشگرفتن.مشاورهبرایاستفرزندخواندگیقانونی

ک راهیم.»راز اول «تازه دارد. شدن مادر هوس هنوز و کرده پاییز را بهار چهلوشش میآید. خان قلعهحسن قانونیج، سالمتپزشکی بر بزند تأیید مهر که

به هم اینجا هم رفتیم. مشاوره «بارها شدن. بچهدار برای انتظار نوبت میرسد نشدنشان، بچهدار تأیید بر بنویسید نامه دلشورههایزروانشان. یستی.»

کند.زندگیاشنمکرایرپسیادخترسرنوشتاینکهبرایانتظاردارد.رامادرانهاش

جوانپیراهن باشد. کمکحالش کائوچویی عینکی تا شدهاند کمفروغ کمی آبیاش چشمان دارند. تیرهاش عصای با خوبی همخوانی قهوهایاش شلوار و ِکرم

م از بعد «میترسم است. دخترش دو دلنگران و میبیند نزدیک را اجل آمدن است. فرزندانش دلواپس هنوز که سالهای نود سرقدیمی نداشتهرگم پرست

باشند.»

میتوان وضوح به که خواهر دو میکند؛ دخترها به نیمنگاهی بودم.» مراقبشان خودم سالها این «همه قدیمی. ارتشیهای از یکی است، قانون و نظم مرد

سزرد کسی باید روحی لحاظ به من از «بعد دید. چهرهشان به را جوانی مالیریبایی مشکل که دخترانی دارد. را دخترها آینده هراس پدر باشد.» پرستشان
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تأیید.»برایقانونیپزشکیمیفرستدپرستیرس«ادارهکرد.جستوجوظاهرشاندرنمیتوانهمخاصیمشکلندارند.

قطو فلزیرپرونده صندلیهای از یکی روی دارد. بغل سالنزیر خوشحالیی اما است، مضطرب کمی دیوار. روی مانیتور به دوخته چشم داده. پوستشزَلم یر

«اسپرم نمیشوید. بچهدار شما نداشته؛ بیشتر نتیجه یک دکترها مطب به رفتوآمد سالهای اما بوده، عشقش ثمره ازدواج عاشق. و بوده جوان دویده.

راهکا شدن. بچهدار برای بود کاشت پزشکان از یکی راهکار است.» ضعیف صدهارهمسرم شاید که «مینا»زی اما کردهاند، طی بچهدارشدن برای مرد و ن

فکر به «باید است. هوسانگیز برایش شدن مادر لذت است.» راحتتر خیالم باشد قانونی بدهم. انجام را کار این قانونی گرفتم، «تصمیم میدید. هم را آینده

رو باشم. افترایزآینده یا شوهر خانواده بهانهجوییهای ترس انداخته. «مینا» دل به را هراس شنیدهها و گفتهها بیاید.» همسرم سر بالیی الل زبانم که ی

است.»بهترقانونیبودنشامامیدهند،انجامقانونیمراحلبدونراکاراین«خیلیهاآینده.درهمسراحتمالی

آخ روی شدهاند ردیف کرده. متمایزشان دیگران از سفید و آبی راهراه دستبندهایرلباس به تزیینشده تازهواردها متمایز لباسهای سالن. ته صندلیهای ین

را دستها که دستبندهایی نفنقرهای. شش پنج، سخت. را پالستیکی دمپاییهای با رفتن راه و کردند همراهرَبند شرم وظیفه. سرباز چند همراه میشوند؛ ی

پررویی. کمی شمارههاییریزربا به سپردهاند گوش سربازها زندان. میلههای از موقت رهایی برای خندههایی کوتاه. خندهای بعد و میکنند پچپچ هم با یز

حمل جرمش است؛ مسنتر همه از «غالم» همهچیز. بیخیال زندانیها اما میشوند. خوانده روان25که سالمت تأیید برای «دادستان است. هروئین گرم

میفرستد دادستان باشد، باال که جرم قانونی.» پزشکی میفرستد نهایی اعترافات قانونیدر حالتپزشکی بگوید نمیتواند «متهم روان. سالمت تأیید برای

کرده.»اعترافونداشتهعادی

به زندانیها رفتوآمد اعمال، محدودیتها و شد همهگیر که قانونیکرونا پیدپزشکی موجهای و کرونا از قبل که زندانیهایی شد. کم برایرهم اغلب پیاش

.»قانونیپزشکیمیآمدندداشتند،خالکوبییاخودزنیجایکهمجرمهایی«اغلبمیشدند.قانونیپزشکیراهیروانسالمتسنجش

ترقیراهخبر،ینرآخیرخبپایگاهدیگر:منابع
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شد.گزارربکنفرانسویدئوصورتبهوتهرانیراستاندادراستانتصادفاتکاهشیرراهبموضوعبا1400سالدراستانترافیکهماهنگیشورایجلسهاولین

خب پایگاه گزارش شهرساربه و راه وزارت سزی دوار آزاد حسین امیر ، استان(تهران) نقلری و حمل هماهنگی اداره رئیس و ساخت و مهندسی معاونت پرست

شهرسا و راه کل توسطزاداره شده ارائه آمار براساس گفت: تهران استان قانونیی سال3.2پزشکی در تلفات کاهش سال99درصد به ایم،98نسبت داشته

شه درون تلفات که است این اهمیت حائز نکته شه8.5یراما برون تلفات اما است داشته رشد درصد18.3یردرصد کماکان اما است داشته کاهش درصد

است.یرشهبروندرصد27ویرشهدروندرصد73تهراناستانهایکشته
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استاندا عمرانی امور هماهنگی معاون های صحبت به اشاره با وروی است دستگاهها همه برعهده ترافیک نقل و حمل موضوع ساماندهی اینکه بر مبنی ی

استاندا عمرانی امور معاون چراغعلی مهندس جلسه این در افزود: برآمد نقش این پس از توان نمی تنهایی کنتربه در دستگاهها تمامی نقش بر سوانحری ل

بود.خواهیمتلفاتآمارکاهششاهدگیرندقرارپلیسویرراهداکناردردستگاههاتمامیاگرقطعاگفت:وکردتاکیدتصادفاتکاهشوترافیکی

)۲۰:۱۶-۰۰/۰۲/۰۷(حقوقرشتهدانشجویانبرایقانونیپزشکی

گودر فرامرز دکتر قلم به قانونی پزشکی سالزکتاب در آن نخست چاپ که است کیانی مهرزاد دکتر و سال1384ی در آن چهاردهم چاپ و سمت انتشارات شده1399توسط منتشر
است.

گودر فرامرز دکتر از آنالین: جوان جامعه پدرزسرویس بهعنوان قانونیی شیرازپزشکی دانشگاه از عمومی طب تحصیل پایان از پس و میشود یاد ایران

است.و...آینشتیننشرقانونیپزشکیعدالت،نشرقانونیپزشکیخاطراتایشانآثارجملهازشد.دانشگاههادرقانونیپزشکیدرستحصیلمشغول

از متشکل حاضر به9کتاب که مییابد ادامه سمشناسی و جرم صحنه بررسی و معاینه تا میشود آغاز پزشکی در اخالقیات کلیدی مباحث از که است بخش

میشود.یحرتشاًلذیبخش،ترتیب

کارشناس، قانونی، طبیب بهعنوان پزشک قبیل از گوناگون کالبدهای در را پزشک ابتدا نویسنده است. پزشکی حقوق و اخالق نخست بخش نخست: *بخش

امانتدا و پرداخته ایشان مسئولیت و پزشکی قصور به سپس میدهد. قرار بررسی مورد متهم و رارمطلع و پزشکزی خصایص از یکی بهعنوان را آن پوشی

میپردازد.طبعلمدرشایعحقوقیمفاهیمازبرخیبهادامهدرمیکند.بررسی

تم بخش این در دوم: مر*بخش بر نویسنده دیدگاهرکز از ابتدا است. متفاوت شرایط در آن شناسایی و قانونیگ مپزشکی مفاهیمربه به سپس مینگرد گ

ظاه معاینه و طرکالبدگشایی از اشخاص هویت تشخیص با مرتبط مباحث سپس میپردازد. جسد بازساری دندانها، انگشت، اثر جمجمهزیق روی از چهره ی

میدهد.قرارمداقهموردراگرمچگونگیوعللانتهادرمیکند.یحرتشراDNAآزمایشوانسانیبقایایولکههابررسیقبیلازنرمدروشهایو

م آسیب اشکال به بخش این در سوم: غر*بخش و شدن غوطهور خفگیها، شامل که برگ ناشیرقشدگی، صدمات گرما، یا سرما از ناشی آسیب قگرفتگی،

میکند.بیاننیزراآنقانونیپزشکیمالحظاتوپرداختهزنداندرگرموآزادیاسیروشکنجهرانندگی،تصادماتاز

ج و ضرب چهارم: تعر*بخش ابتدا شرح؛ را آن آثار و وسایل علل، سپس میکند، بیان اسالمی مجازات قانون با مطابق را آن از عنایتریفی با ادامه در داده، ح

ج و ضرب در گواهینویسی نحوه به انتها در میکند. بررسی را جراحت چگونگی چاقو، جمله از شده گرفته بهکار سالح و اجسام گزارشهایربه تکمیل و ح

میپردازد.مربوطه

کودکآزا و نوزادکشی سقط، حاملگی، از اعم مسائلی به بخش این در پنجم: دیدگاهر*بخش از سقط و حاملگی ابتدا ترتیب به و میپردازد قانونیی راپزشکی

کودکآزارتش و نوزادکشی عالئم و آثار به ادامه در و پرداخته و... جنسی تجاوز عالئم بکارت، پرده شدن زایل جمله از جنسی مسائل به سپس نموده، یریح

استدستگاههاهمهعهدهبرافیکترنقلوحملموضوعساماندهیی:سازشهرواهرتاروزیخبرپایگاه|خبرخبرادامهادامه
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میپردازد.

تا منظر از را قانونی دندانپزشکی ابتدا بخش این در ششم: اینر*بخش در تشخیص چگونگی و قانونی دندانپزشکی وظایف و داده قرار بررسی مورد یخی

ش را بیمارحیطه اصلی گروههای و آن، به افراد ارجاع علل و قانونی روانپزشکی سپس میدهد. بچهبارح قبیل از جنسی انحرافات نیز و روانی ی،زیهای

میکند.یحرتشراو...حجروجنونجملهازروانیحالتهاییفرتعسپسو...سادیسمی،زهمجنسبا

بدون تفنگ از اعم اسلحه تفکیک به گرم سالح از ناشی صدمات آن، حفظ و آن اهمیت جرم، صحنه بررسی قبیل از مباحثی به بخش، این در هفتم: *بخش

میپردازد.احکاماجرایدروجمعیفجایعبررسیدرقانونیپزشکاننقشنیزوانفجارازناشیصدماتهمچنینشلیک،فاصلهتخمینخاندار،تفنگخان،

سوزاننده سموم اعتیادآور، داروهای با الکل، با مسمومیت تفکیک به سپس میکند، ذکر را کلیاتی ابتدا و پرداخته قانونی سمشناسی بررسی به هشتم: *بخش

میکند.یحرتشراسمیگازهایطبی،سموموداروییکیباترتی،زفلو

مبحث به حقوقی و پزشکی نگاهی نویسندگان نتیجه در است. شده آورده ضمائمی نیز نهم بخش قانونیدر راپزشکی خوانده دید میتواند که داشتهاند

کند.عمیققانونیپزشکیدرسوکارشناسیمقطعدرمبحثاینبهنسبت

جوانروزنامهدیگر:منابع

حقوقشتهردانشجویانایبرقانونیشکیپزآنالین:جوان|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۵:۳۸-۰۰/۰۲/۰۷(باختندجانارتفاعازسقوطعلتبهسالگذشتههمدانی۶۱

دادند.دستازراخودجانارتفاعازسقوطاثربراستانایندرگذشتهسالمرد۴۶ونز۱۵گفت:همدانقانونیپزشکیکلرمدیایرنا-همدان-

جوان نیز گذشته روز کرد: بیان ایرنا خبرنگار با گو و گفت در شنبه سه روز کمالی از۲۸ارتین احتیاطی بی اثر بر بهار شهرستان توابع از اللجین ساکن ساله

باخت.جاندمدروکردسقوطشخصیلزمنسومطبقه

درباره قانونیوظیفهوی کرد:پزشکی بیان میکنند فوت سقوط اثر در که افرادی قبال عهدهدر بر شده سقوط دچار چرا فرد که این و حادثه مکانیسم تشخیص

کند.میبررسیپزشکیمنظرازرافوتعلتقانونیپزشکیواستقضاییمراجع

قانونیکلرمدی داشت:همدانپزشکی قانونیبرایاظهار مپزشکی موجب که دلیلی و متوفی فرد جسمانی عالیم مهمربررسی شده، پزشکی نظر از وی گ

ندارد.نقشیبوده،دخیلیردیگعواملیافردیانگیزهکوه،ازسقوطمثالعنوانبهشدهویگرمبهمنجرکهایحادثهوقوعدراینکهواست

بیان با کمالی سهمدکتر ارتفاع از سقوط گفت:زاینکه است داده اختصاص خود به را ها جراحت و ها آسیب از براییادی اصل در ارتفاع از پزشکیسقوط

است.سقوطهنگامدرسکتهیاسربهضربههمچونپزشکینظرازکنندهسقوطفردفوتعلتمهم،بلکهنبودهمهمقانونی

ینرآخترقی،راهکنا،رآنالین،صبحانهگسترش،آنالین،ایران،24حادثهنیوز،همدانیرخبپایگاهایلنا/ایسنا،سیما،وصداخبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع
آنالینگررکاخبر،

)۰۸:۴۹-۰۰/۰۲/۰۷(جنوبیخراسان-استبالینیمعایناتبهمربوطقانونیپزشکیمراجعاتدرصد93

است.بالینیمعایناتحوزهدرقانونیپزشکیکاردرصد93گفت:جنوبیخراسانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی جعفرزاده ، بیرجند از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار گزارش قانونیکلربه اصلیپزشکی هدف گفت: جنوبی پزشکیخراسان

کند.پیداتحققعدالتپروندههاحلدرتااستقضاییمراجعبهکارشناسیرنظاظهارارائهقانونی

افزود: کار93او قانونیدرصد تصادفات،پزشکی ترافیکی، حوادث میتواند حوادث این شدند صدمات دچار حوادث دنبال به که است بالینی معاینات حوزه در
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میشوند.روانیوجسمیآسیبهایدچاردرآنکهکارباشدحوادثنزاع،

گی تصمیم براینکه قضایی مراجع کرد: بیان نظررجعفرزاده به نیاز چیست حوادث این نوع که کنند قانونیی قرارمیپزشکی خاص مجوزهای آن در که دارند

است.جنیناهداوخواندگیفرزندمجوزشامل:مجوزهااینکهگیرد

قانونیکلرمدی هرمپزشکی ما کشور ضوابط براساس تشییع سالن درحوزه گفت: جنوبی مرخراسان نباشد طبیعی که مرگ طبیعی، غیر مشرگهای کوگهای

شوند.ارجاعقانونیپزشکیبهبایدمجوزصدوربرایاینهاخشنگهایروم

دیگ هاهدفهای کمیسیون البته است وپزشکان درمان کادر از شکایت پزشکی کمیسیونهای اصلی هدف افزود: نظراو به اعتراض دارندکه واحدری یات

است.العاجصعبکمیسونجنسی،اختالالتکمیسیونپزشکی،روانکمیسیونتشییع،وسالنبالینیمعاینات

کپیام/انتهای

)۰۹:۴۷-۰۰/۰۲/۰۷(لرستاندربرنجقرصبامسمومیتازناشیمتوفیاتآمارکاهشداد:خبراستانقانونیپزشکیکلرمدی

بودهایم.استاندربرنجقرصبامسمومیتازناشیمتوفیاتآمارکاهششاهدگذشتهسالگفت:لرستانقانونیپزشکیکلرمدیلرستانایسنا/

گفت در نظیفی حمیدرضا مراکزودکتر در شده معاینه اجساد تعداد گذشته سال در آمار واحد اطالعات اساس بر کرد: اظهار ایسنا با قانونیگو لرستانپزشکی

بودند.مرد23ونز17تعداداینازکهشدهگزارشنفر40برنج،قرصبامسمومیتگرمعلتباتشخیص

که قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این اینکه بیان با حدود48وی است بوده حاوی16.6نفر قرصهای کرد: اضافه میدهد، نشان را کاهش درصد

نگهدا جهت برنج" قرص " عنوان تحت نواحی بعضی در ویژه به کشور، در آلومینیوم جلرفسفید و انبارها در غالت سایر و برنج حشراترگیوی مخرب تأثیر از ی

میشود.کشورواردPhostoxin®یرتجانامبابیشترونداشتهداخلیتولیدفرآوردهاینکهاسترایجنسبتاموذی،

قانونیکلرمدی سالپزشکی از گفت: سازمان1384لرستان گزارش دنبال قانونیبه عالیتپزشکی عنوان (به سموم بر نظارت هیات به مرجعرکشور ین

تورسیاستگذا و تولید صادرات، واردات، زمینه در کشاورزی کشهای آفت سموم کشوزیع در قرصری شکل به آلومینیوم فسفید هیات، این تصویب با و (

فروشویعزتوواردات،گونههروحذفکشوریزکشاورسمومرسمیفهرستازتخت

ه و شد اعالم ممنوع کشاوررآن کاربرد کشاورزگونه کارشناسان نظارت تحت و فرموالسیونها سایر شکل به و محدود صورت به تنها سم این مصارفزی در ی

میشود.استفادهکشجوندهعنوانبهیاوصنعتیموارددربیشتروغیرخانگی

قاچاق صورت به میرسند فروش به کشور در غیرمجاز مراکز و سیاه بازارهای در که آلومینیوم فسفید حاوی برنج قرصهای تمامی متاسفانه کرد: بیان نظیفی

میشوند.کشورواردغیرقانونیو

کشاور در آلومینیوم فسفید حاوی برنج قرصهای از استفاده کرد: اضافه لرستان قضایی شورای بردنزعضو بین از جهت فرآورده این باالی کارآیی دلیل به ی

استقبال با محصول در باقیمانده وجود عدم استفاده، سهولت ارزان، قیمت سمیتزآفات، مانند عواملی دلیل به و است همراه کشاورزان سوی از مصرف یاد

کشندگی میزان و درزباال ویژه به سم این مصرف از ناشی مسمومیت بروز از توجهی قابل میزان اخیر سالیان در سم، این به دسترسی سهولت و ماده این یاد

است.شدهکشوراستانهایبرخی

م معده، در آلومینیوم فسفید مصرف اثر در شده آزاد فسفین گاز باالی ذاتی سمیت و اختصاصی پادزهر وجود عدم علت به براینکه تاکید با درروی میر و گ

جنوبیاسانخر-استلینیبامعایناتبهمربوطقانونیشکیپزاجعاتمرصددر93ان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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مدت در مسمومیت، نشانههای و عالیم آلومینیوم، فسفید قرص خوراکی مصرف از بعد افزود: باالست، برنج قرص مصرف با مسمومیت اول15تا10اثر دقیقه

دهد.خرساعتششازکمترمدتدراستممکنبیمارگرمومیشوندظاهربلعازبعد

قانونیکلرمدی صورتپزشکی در و ماند خواهد عالمت بدون بیمار نشود، ظاهر عالیمی مسمومیت از پس ساعت شش عرض در چنانچه داد: ادامه لرستان

است.شکمیدردهایواستفراغتهوع،شاملگوارشدستگاهیکیرتحعالئمخوراکی،مسمومیت

م بیشتر اینکه به اشاره با خاللرنظیفی در میرها و معمو24تا12گ و افتاده اتفاق مسمومیت اولیه مساعات شد: یادآور است، قلبی ایست از ناشی وراًل گ

است.کبدینارساییازناشیاغلبساعت24ازبعدمیر

بسیا در چه اگر کرد: نشان خاطر وروی شدید مسمومیتهای بروز از مواردی وجود، این با است سم این خوراکی مصرف اثر در مسمومیت علت موارد از ی

است.شدهگزارشزنیمرطوب،محیطهایدرشدهیرنگهدابرنجقرصهایازشدهآزادفسفینگازاستنشاقاثردرتصادفیکشنده

دیگ نوع اینکه بیان با لرستان قضایی شورای نگهدارعضو جهت برنج قرص به موسوم فرآورده از انباری آفات از محصوالت حفظ و مصارفری جهت ویژه به ی

سیر، عصاره حاوی و بوده آلومینیوم فسفید سمی ماده فاقد برنج قرص نوع این گفت: رسد، می فروش به قانونی صورت به و بوده موجود ما کشور در خانگی

انسان در آن مصرف و بوده انسان برای کشنده و سمی اثرات فاقد میشوند، شناخته گیاهی" برنج "قرص عنوان به که قرصها این است. تالک و طعام نمک

میشود.محسوببیخطر

پیامانتهای

)۰۳:۵۸-۰۰/۰۲/۰۸(کشاندگرمکامبهرامازندرانی101کارحوادث

باختند.جانکارحوادثعلتبهپارسالمازندرانی101

سا از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار گزارش کلربه مدیر عباسی علی دکتر ، قانونیی گفت:پزشکی علت101مازندران به پارسال مازندرانی

داشت.کاهشدرصدیکپارسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکهکهباختندجانکارحوادث

مراکز آمارهای اساس افزود:بر قانونیاو باپزشکی بابل شهرستان با15استان آمل و نور سا11، بارو بیشت10ی بهشهررمورد و سوادکوه شهرستان و فوتی ین

داشتند.راکارحوادثازناشیگرممواردینرکمتفوتی،موردیکبا

م دالیل عمده گزارش این اساس بر گفت: عباسی باردکتر بلندی از سقوط به مربوط کار حوادث در افراد ب47گ بارنفر، گرفتگی با26ق سخت جسم اصابت ،

دادند.قراربعدیرتبهدرمورد2بامواردسایرو4باسوختگی،22

با کدام هر مرداد و خرداد ماه، تفکیک اساس افزود:بر با13او اردیبهشت با12، تیر بیشت10، بارمورد آبان و کمت4ین شدهرمورد گزارش آن در فوتی آمار ین

ستانلردربرنجقرصبامسمومیتازناشیمتوفیاتآمارکاهشداد:خبراستانقانونیشکیپزکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه

۳
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است.

داشتند.راآمارینرکمتفوتی8باسال61ازبیشوفوتیینربیشتمورد30باسال50تا41گفت:سنینعباسیدکتر

هستند.ایرانیغیرملیتداراینفر9گفت:هستند،مجردبقیماومتاهلنفر80فوتیهاکلازاینکهبیانبااو

کل قانونیمدیر مراکزپزشکی آمار اساس بر افزود: قانونیمازندران بقی875(907استانپزشکی ما و بهزمرد کار حوادث از ناشی مصدوم پزشکین)

داشت.کاهشدرصد2قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکهکردندمراجعهقانونی

سپیام/انتهای

ایرانغربنیوز،شمالیرخبپایگاهسیما/وصدایرگزارخبدیگر:منابع

)۰۴:۳۲-۰۰/۰۲/۰۸(تهراناستاندرفوتبهمنجرتلفاتدرصدی2/5کاهش

کشاندگمرکامبهارانیمازندر101کارحوادثان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه

۴

۱۴۰۰/۰۲/۰۸ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۰
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/JIM8T8N3


سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۴۰۰/۰۲/۰۸۱۴۰۰/۰۲/۰۸

لملللمللاابینبینامورامورووعمومیعمومیروابطروابطکلکلههادارادار
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