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ستادیاخبار

)۰۷:۱۳-۰۰/۰۲/۰۸(فوتییاجرحیتصادفهنگامدرالزماقدامات

باشد؟میکیرمداچهبیمهبهارائهجهتالزمکرمدابکشیم؟کیوکرچگونهداد؟انجامیرکاچهبایدتصادفهنگامدردانیمنمیماازخیلی

سازمان آمار طبق حافظ، بیمه عمومی روابط از نقل به گردان تجارت گزارش قانونیبه هزارپزشکی سه از بیش بهار400کشور تصادفات در خود99نفر جان

باشد.میکشورماندرتصادفاتباالیتعدادازنشاناینودادنددستازرا

روزانهکههاییمسئلهینرترایجازیکیتااستشدهسعیاستشدهتهیهفنیمعاونتدرصفویانخانمهمتبهکهیادداشتاین

م بیمه به وابسته بیمه، پژوهشکده اعالم اساس (زکربر جدول قعر دوم رتبه ایران ایران، میان189ی داشته190از ایمن نا رانندگی تصادفات در دنیا) کشور

است.

کنیم:میبررسیرادهدانجامبایدفوتییاجرحیتصادفهنگامدرفردیککهاقداماتیتمامادامهدر

خونسردی.وآرامشحفظ-1

کنت برای حیاتی اقدام یک باشد، روانی اقدام یک آنکه از پیش و بیش تصادف از بعد باعثرخونسردی نهتنها میتواند شما شدن دستوپاچه است. اوضاع ل

ام است ممکن هایی صحنه همچین در آرامش حفظ کند. عمل نیز آنها شدن وخیمتر جهت در بلکه نشود، شرایط لذاربهبود باشد مشکل و سخت بسیار ی

داد.انجامیناتیرتمامروزهمینازبایدبحرانیمواقعدرخونسردیوآرامشتوسعهبرای

110پلیسباتماس-2

پلیس با تماس تصادف از بعد اقدام زمانی110اولین خودرو جابهجایی و حالت تغییر میشوند. تقسیم جرحی و خسارتی دسته دو به تصادفها باشد. می

خسارتی نوع از تصادف که است نقلی(امکانپذیر بهوسیله آسیب بایدهفقط جابهجایی این باشد سرنشینان) به بدنی (آسیب جرحی تصادف وقتی اما باشد؛ (

کند.تغییراورژانسوپلیسآمدنتاخودروهاموقعیتنبایدباشددادهخرفوتبهمنجرتصادفاگراستذکربهالزمشود.انجامیربیشتاحتیاطبا

تاسقف مالی های خسارت : کر16نکته به نیاز تومان کوچومیلیون خراش یک حتی ) جانی های خسارت ولی ندارد کرککی به نیاز وو) راهنمایی افسر کی

دارد.رانندگی

115اورژانسکزرمباتماس-3

کنند.پیداحضورتصادفصحنهدریربیشتآمادگیبااورژانسکارشناسانتاباشیدهوشمندمصدومفردجسمانیواولیهاطالعاتارائهبهنسبت

نکنید.فرارجانیتصادفصحنهازوجههیچبه-4

شد.خواهدپروندهپیشرفتکندیباعثوباشدمینیزجرمباشد،میغیراخالقیوعرفخالفکاراینکهبرعالوهاقداماین

شناساییکرمدا-5

مدا تمامی رانندگی هنگام در ضرورهمواره مادهرک برابر باشید. داشته اختیار در را رانندگی جهت موظفند9ی رانندگان رانندگی، تخلفات به رسیدگی قانون

از بیش که خودروهایی برای و ثالث شخص معتبر نامه بیمه و خودرو کارت ، گواهینامه رانندگی ب4هنگام میگذرد آنان تولید از همراهرسال را فنی معاینه گ

دهند.ارائهراکرمدااینرانندگیوراهنماییمأمورانمطالبهصورتدروباشندداشته
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حادثهمقصرگربیمهکترشبهمراجعه-6

مدا تمامی داشتن دست در باید اکنون قبل، مراحل طی از بندربعد در که ش5کی به شد داده ادامهرتوضیح جهت و کرد پیدا رجوع حادثه مقصر گر بیمه کت

داد.انجامراالزمیرهمکابیمهکارشناسانباپروندهپروسه

د مقصر ثالث شخص بیمه از را خود خسارت باید نیست مقصر که طرفی گرفتنرنکته: بهدنبال شدید، شناخته مقصر شما تصادفی در اگر پس کند. یافت

کنید.یافتردرااتومبیلتانخسارتبیمهکننده،کترشبهمراجعهبامیتوانیدباشدداشتهبدنهبیمهماشینتاناگرنباشید.خسارت

گربیمهدرخواستیکرمدا-7

ش به مراجعه هنگام مداردر باید حادثه، مقصر گر بیمه جملهرکت از تصادف صحنه کر1ک رانندگیو- راهنمایی افسر فو2کی گزارش پلیسیر- های و110یت

داد.تحویلبیمهکارشناسانبهوداشتهمراهبهراقضائیاوراقسایر

ش به مراجعه هنگام در مدارنکته: حتما حادثه، مقصر گر بیمه رادیولورکت ) بیمارستان پزشکی های عکس همانند بالینی راMRIی،ژک و…) اولیه آزمایشات ،

باشید.کردهاخذبیمارستاناز

نهاییرایانتظار-8

شود.صادرحکمتابمانیدقضاییمراجعرایانتظاربهبایدکردیدطیراقبلمراحلتمامکهپایاندر

روز،برداشتخبر،رویداد-آنالین،اقتصادعصرخبر،کیوسکدرآمدنیوز،بیمه،کانسرفنیوز،پولنیوز،شماک،رمشتبازاریرخبپایگاهینش/رآفروزنامهدیگر:منابع
پرسونپویا،توسعهبورس،صدایصنعت،وبانکروز،تصویر

)۰۷:۵۹-۰۰/۰۲/۰۸(کرونامتوفیاننصفدنیا،درایجادهتصادفاتهایکشتهتعدادمیدهد؛گزارشمهر

را دنیا در ای جاده تصافادت های کشته آمار ایران، در بهداشت جهانی سازمان دفتر رئیس که حالی حدود۱.۳۵در به کرونا متوفیان تعداد داند، می سال در نفر و۳میلیون ۱۱۰میلیون
است.رسیدهنفرهزار

جمهو در بهداشت جهانی سازمان دفتر رئیس حسین، جعفر سید مهر، خبرنگار گزارش طربه اجرایی مرحله آغاز آئین در گذشته روز ایران اسالمی مدیری یترح

و حضور با شهرسازسرعت و راه بزیر نقل و حمل ایمنی جهانی روز مناسبت به که ازری بیش ساله هر شدن کشته از شد، جادههای۱.۳۵گزار در نفر میلیون

میشوند.شدیدجراحتهایدچارهمنفرمیلیوندههااست:گفتهودادهخبرجانجهان

طی ایران در حسین، جعفر سید گفته از۱۰به بیش گذشته م۱۷۰سال مورد تصادفاترهزار دلیل به ورگ خانواده سختی و رنج به منجر که است داده خ

حدودزع که کنیم اضافه انگیز غم تصویر این به جراحت مورد میلیون چهار از بیش باید است. شده افراد این میبرند.۵یزان رنج دائمی ناتوانی از آنان درصد

جمهو در بهداشت جهانی سازمان دفتر بزررئیس دستاوردهای قدردان سازمان این است: گفته ایران اسالمی قابلری کاهش و راهها ایمنی جهت در ایران گ

فوتییاحیجرتصادفهنگامدرمالزاقداماتدان:گرتتجار|خبرخبرادامهادامه
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است.گذشتهدههدرمیروگرمتوجه

- کووید پاندمی آغاز ابتدای از بهداشت، جهانی سازمان اعالمی آمار اساس بر است کنون،۱۹گفتنی و۳تا و۱۰۹میلیون در۷۰۹هزار کرونا به ابتالء اثر بر نفر

اند.گذشتهرددنیا

است.بودهتاکنونکرونامتوفیاننصفازکمتردنیا،درجادهایتصادفاتکشتههایتعدادحساباینبا

در قانونی، پزشکی اعالم اساس بر ایران،۱۰همچنین در جادهای کشتههای تعداد گذشته سال و۱۲ماهه نیز۸۸۸هزار کرونایی متوفیان تعداد است؛ بوده نفر

کنون، تا کشور در آن شیوع ابتدای و۷۰از گذشته۵۳۲هزار سال ماه بهمن پایان تا اما است؛ بوده ماهه(نفر به۱۳۹۹ده و۵۷) است.۵۷هزار رسیده نفر

است.بودهکروناکشتههایچهارمیکحدودبرابر۹۹سالماهدهطیایراندرجادهایتصادفاتکشتههایتعدادبنابراین

سازمان اعالم اساس بر امسال نوروز قانونیدر شه۳۶۲کشور،پزشکی برون جادههای در نوروزرنفر در که است حالی در این شدند. کشته تصادفات اثر در ی

اند.گذشتهردرانندگیتصادفاتاثربرکشورجادههایدرنفر۹۸،۷۴۰

میرود.شماربهجادهایتصادفاتمتوفیانکاهشعاملینرمهمتامسال،نوروزتعطیالتدرنارنجیوقرمزشهرهایبهسفرمحدودیتهای

ربیعایرانی،یربانکداآنالین،چابکنیوز،تیننما،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۲۲:۳۴-۰۰/۰۲/۰۸(افسردگیافزایشهشدار؛

ملی: بیما14آرمان شیوع با همزمان که است مرماه و ابتال از ترس دیدهاند. را داغها و مصیبتها انواع مردم بیکاری، لحظهای، گرانی کرونا، براثر بهرگ ی

بیما سونامی با کشور بین این در و کرده روبهرو چالش با را نفر میلیونها وضعیت بیپولی و محدودیتها همزمانردلیل است. مواجه روانی و روحی یهای

وضعیت ایران مردم نیز کرونا شیوع از پیش اینکه کما میکردند، خطر احساس جامعه در روانی و روحی مشکالت افزایش از کارشناسان کرونا، شیوع با

منبع یک که بود گذشته سال بهمن اوایل بود. روانی اختالل دچار نفر یک ایرانی چهار هر از رسمی آمار طبق و نداشتند سازمانآمساعدی در پزشکیگاه

درقانونی خودکشی قربانیان «آمار که گفت رسانهها از یکی به گذشته،8کشور سال مشابه مدت به نسبت – آبان پایان تا فروردین ابتدای – امسال ماه

سازمان4.2 گزارشهای براساس که بود شرایطی در آمار این است.» داشته افزایش قانونیدرصد سالپزشکی که شده ثبت قربانیان1398کشور کل تعداد ،

کشور، در سوی5143خودکشی از هنوز نیز گذشته سال در نزاع آمار بود. قانونینفر گذشتهپزشکی سال در اجتماعی، اورژانس رئیس باور به ولی نشده، اعالم

د چشمگیرگیرآمار افزایش خانوادگی مدیریهای وحیدنیا، بهزاد نیز گذشته روز است. داشته بهری سازمان روانشناختی امور و مشاوره بیانزکل با یستی،

در افسردگی و اضطراب کرونا6اینکه شیوع اول خودار11تا9ماه سامانه «بررسیهای گفت: داشت، افزایش استرس،زدرصد میدهد نشان روانشناختی یابی

اکنون افسردگی و براب16اضطراب دو افزایش از وی است.» یافته افزایش منابعردرصد افزایش ضرورت بر تاکید با و داده خبر هم تلفنی مشاوره تقاضای ی

برنامه که است گفته روان سالمت حوزه دقیقتزیردر برایری کافی منابع مجلس حمایت با و دولت سوی از است الزم و است نیاز تقاضا از حجم این برای ی

شود.گرفتهنظردرمردماجتماعیخدماتازپشتیبانی

جامعهروانیسالمتتهدید

با روانشناسی نظام در روانشناسی و مشاوره خدمات تعرفههای میگوید: ملی» «آرمـان به کشــور مشــاوره و روانشناسی نظام سازمان رئیس میان این در

مط مشاوره خدمات و بیمه بحث سالها آنکه وجود با است. متفاوت زمان و خدمات تنوع فرد، تخصص به بیمارتوجه بیمه و است موضوعیرح روانی ی

کرونامتوفیاننصفدنیا،درایجادهتصادفاتهایکشتهتعدادمهر:|خبرخبرادامهادامه
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ندا تردید ما همگی چون بگیرد، صورت اساسی فکر زمینه این در باید است، تقرجدی و دریم را آن ضرورت مسائلریبا روانشناسی، مشکالت که میکنیم ک

گ دارد، وجود جامعه در که اجتماعی آسیبهای مانند مواردی و روان خدماترسالمت گرفتن در اگر میافزاید: حاتمی محمد گرفت. خواهد را مردم یبان

فک روانپزشکی و روانشناسی درمشاوره، برای موقع به نتوانند مالی تمکن عدم دلیل به افراد و نکنیم هری کنند، مراجعه خدمات اقتصادیزیافت ینههای

موردز پیش از بیش روانپزشکی خدمات برای بیمه پوشش لزوم بنابراین شد. خواهد تهدید جامعه روانی سالمت قطعا و میشود تحمیل ها خانواده به یادی

پرداخت مستلزم امر این که کنند مراجعه متخصصان به اضطراب و افسردگی مانند اختالالتی درمان برای مرحله چند در که دارند نیاز افراد چون است، نیاز

مراجعهزه خود روانی اختالالت درمان برای افراد دلیل همین به نیستند. آن پرداخت به قادر جامعه پایین به رو متوسط قشر معموال و است باالیی ینههای

د خیر از و یارنمیکنند بیمهگر های سازمان را خدمات از بخشی باید یعنی شود. بیمه روانشناسی خدمات دارد، ضرورت بنابراین میگذرند. خدمات یافت

ط از تجربههاردولت همان از میتوانیم هم ما و دارد وجود روانی مشکالت برای بیمه پوشش هم دیگر کشورهای در که است حالی در این کنند. تامین یقی

مددکا خدمات اعتیاد، درمانی خدمات و مداخالت بیمه بحث که است سال دو نزدیک کنیم. مطراستفاده روانشناسی و کاری هنوز اما میشود، اینرح در ی

است.نشدهانجامزمینه

روانسالمتخدماتبیمهبامخالفت

لشگ اجتماعی تامین صندوقهای در اینکه به اشاره با بهرحاتمی سازمان در سالها و آمده روانشناختی مداخالت بیمه حق مسلح، نیروهای یعنی یستی،زی

بیمه بحث برای تجربهها این از توانند می بیمهگر سازمانهای که دارد وجود است، محدود بیمه خدمات نوع یک هم آن که مشاوره یارانه نام به سیستمی

کنیم، ساماندهی را مساله این شکلی به بتوان شاید بگذارند، هم کنار را تجربهها این مربوطه دستگاههای اگر من نظر به افزود: کنند، استفاده روانشناسی

بسیا متاسفانه باشد. دانشجویان و آموزان دانش برای موثر و کننده کمک میتواند هرچون نتوانستند زدهاند، خودکشی به دست که افرادی از خدماتزی ینه

م فرد روان، سالمت ارتقای بحث در حتی نمیافتاد. اتفاقات این میشد، انجام مداخالت این اگر شاید کنند. پرداخت جیب از را نیست،رروانشناختی یض

بیشت لذت زندگی از که میخواهد دلش پیشگیراما بیمه افراد این برای باید بنابراین ببرد، حالیری در این شود. لحاظ هم روان سالمت ارتقای خدمات و ی

ه جاها خیلی در که ما کشور برای که کازاست تاکنون که است بد کردهایم، پیشگیرینه بیمه مباحث در همچنین ندادهایم. انجام زمینه این در خدماتری ی

که صورتی در کنند، نمی مراجعه آنها به مردم دیگر شود، بیمه روانشناسی خدمات اگر که دارند دیدگاهی حرفهای صنوف و دستگاهها از بعضی روان سالمت

با بگیرند. کمک روانپزشک یا روانشناس از که کنند نظر اعمال میتوانند و دارند را حق این مردم چون نمیشود، گرفته کسی جای شود، میسر خدمات این اگر

کرد.نظرتجدیدتفکرایندربایدواستجامعهومردمضرربهنهایتدرمداخالتبیمهبادستگاهبرخیمخالفاین،وجود

جهانایرانیانترقی،راهآنالین،شفااقتصادنیوز،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۴:۲۹-۰۰/۰۲/۱۱(بودکردهخودکشیهمخواهرشآبادان/درساله20دخترخودکشی

کرد.خودکشیبهاقدامدستشگرزدنباآبادانیساله20دختر:کنارحوادث

گزارش دربه ساعترکنا، در خودکشی فقره یک وقوع پنجشنبه19:30پی دختر9دقیقه آبادان قدس کوی در ماه خودکشی20اردیبهشت به اقدام که ای ساله

یافت.انتقالشهرستاناینخمینیامامبیمارستانبهبودکرده

یافت.نجاتفردایندرمانکادرباتالشکهکردهخودکشیبهاقدامدستشگریدنرببابهدختراینشدمشخص

گیدافسرایشافزملی:مانآر|خبرخبرادامهادامه
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.نیستمشخصهنوزساله20دختراینخودکشیبهاقدامعلت

بودیافتهنجاتگرمازنیزاوکهبودکردهخودکشیبهاقدامدختراینخواهرگذشتهسالاستگفتنی

سازمان سوی از ساالنه های خودکشی از ایرانی نوجوانان سهم است قانونیگفتنی ازپزشکی آخ7بیش است. شده اعالم راردرصد ایران بازار های قیمت ین

کنید.کلیکاینجا

رنجکشعلی

بوددهکرکشیدخوهمشخواهرآبادان/درلهسا20دخترکشیدخوکنا:ر|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۵:۵۲-۰۰/۰۲/۰۸(باختندجانمازندراندرکارحوادثبراثرپارسالگررکا101مازندران:قانونیپزشکیکلرمدی

است.داشته98سالبهنسبتدرصدییککاهشکهدادنددستازراخودجاناستاندرکارحوادثبراثرنفر101قبلسالگفت:مازندرانقانونیپزشکیکلرمدیی-رسا

خب گزارش گذشتهرگزاربه سال در اینکه بیان با عباسی علی ، مهر در(نفر101ی رقم این که دادند دست از را خود جان استان در کار حوادث اثر بر مرد) همگی

مراکز آمارهای اساس بر افزود: داشت، کاهش درصد یک قبل سال مشابه مدت با قانونیمقایسه باپزشکی بابل شهرستان ترتیب به گذشته سال در استان

داشتند.راکارحوادثازناشیگرممواردینرکمتفوتی،موردیکبابهشهروسوادکوهشهرستانوفوتیینربیشتمورد10بایرساو11باآملونور،15

تص مروی دالیل عمده گزارش این اساس بر کرد: باریح بلندی از سقوط به مربوط کار حوادث در افراد ب47گ بارنفر، گرفتگی با26ق سخت جسم اصابت ،

با22 کدام هر مرداد و خرداد ماه و دادند قرار بعدی رتبه در مورد دو با موارد سایر و چهار با سوختگی با13، اردیبهشت با12، تیر بیشت10، بارمورد آبان و ین

است.شدهگزارشآندرفوتیآمارینرکمتمورد4

سنین متوفی سن تفکیک نظر از داد: ادامه با50تا41وی بیشت30سال ازرمورد بیش و فوتی کمت61ین فوتی هشت با کلرسال از و داشتند را آمار ین

هستند.ایرانیغیرملیتداراینفر9وهستندمجردمابقیومتأهلنفر80فوتیها

مراکز آمار اساس بر افزود: قانونیعباسی شامل907استانپزشکی مابقی875نفر و بهزمرد کار حوادث از ناشی مصدوم قانونین کهپزشکی کردند مراجعه

داشت.کاهشدرصد2قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماین

عبارتنیوز،بهارکنا،ر،3تیترمازند،پیامآنالین،جمجامآنالین،یرهمشهیرخبپایگاهآزادی/عصرروزنامهبرنا/ایرنا،ایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۶:۵۲-۰۰/۰۲/۰۸(هستندژنتیکیپروفایلدارایکرمانشاهدردارسابقهمجرم10000کرمانشاه:قانونیپزشکیکلرمدی

هستند.ژنتیکیپروفایلدارایکرمانشاهاستاندردارسابقهمجرمانازنفرهزار10حاضرحالدرگفت:کرمانشاهاستانقانونیپزشکیکلرمدیکرمانشاه-

خب نشست در امروز ظهر از پیش خانی سلیم ، مهر خبرنگار گزارش مجاربه صورت به که بزی سالری از کرمانشاه در ژنتیک اطالعات بانک فعالیت به شد گزار

و1396 هزار یک بین ساله هر کرد: اظهار و اشاره کنون بردا2تا500تا نمونه دار سابقه مجرمان از نفر بانکرهزار در آنها برای و میگیرد صورت ژنتیکی ی
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میشود.تشکیلژنتیکیفایلسازماناینژنتیکاطالعات

به اشاره با و25وی بالینی743هزار معاینه قانونیمورد تعدادپزشکی این از افزود: گذشته، سال طی و16کرمانشاه هشت415هزار و نزاع ادعای با مورد

گرفتند.قرارمعاینهموردوکردندمراجعهاستاناینقانونیپزشکیبهتصادفادعایبامورد99وهزار

قانونیکلرمدی تصپزشکی کرمانشاه گذشتهراستان سال طی کرد: کار،604یح حوادث از ناشی مصدوم کار،39مورد حوادث از ناشی فوت مورد446مورد

تصادفات، از ناشی مون22فوت گاز استنشاق از ناشی فوت کربن،ومورد سوختگی،63کسید از ناشی فوت غ37مورد از ناشی فوت ورمورد شدگی مورد18ق

است.دادهخراستانایندرگرفتگیقربازناشیفوت

اینکه بیان با قانونیخانی پروندههایپزشکی سوم یک از بیش کرد: بیان است، قضائی پروندههای به دقیق رسیدگی در قضائیه قوه مهم بازوی عنوان به

دارند.قانونیپزشکینظربهنیازقضائیهقوهدستگاهبهورودی

میگیرد.قرارآنهاتأییدموردقضائیهقوهبهشدهارجاعنظراتوبررسیهاازدرصد99ازبیشپروندههاایندرکرد:اضافهوی

قانونیکلرمدی سازمانپزشکی دادپزشکان افزود: دادرسی، اطاله کاهش اهمیت به اشاره با کرمانشاه قانونیاستان درپزشکی استان و2این معاینات حوزه

هستند.مستقرکرمانشاهطالقانیاهللآیتبیمارستاندرتروماازناشیمصدومینمعاینهوآرامستانهادرطبیعیگرمبهشدگانفوتساماندهی

م وی، گفته قانونیکزربه سپزشکی معاینات بحث بر عالوه کشور قطبی مراکز از یکی عنوان به کرمانشاه وراستان آموزش بحث در اجساد، معاینات و پایی

دارد.جدیفعالیتژنتیکآزمایشات

ساخت مجوز سفر این در گفت: کرمانشاه، استان به قضائیه قوه رئیس سفر به اشاره با قانونیکزرم2خانی سپزشکی شهرستانهای جوانرودردر و ذهاب پل

میرسد.پایانبهآیندهماهچندطیآنهاساختوشدهاخذ

نیوزبالغآنالین،یرهمشهآنالین،قدسیرخبپایگاهیا/رآسیما،وصداایرنا،خبرنگاران،باشگاهایسنا،برنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۰:۱۰-۰۰/۰۲/۰۹(گرفتراکرمانشاهی۲جانگازکپسولانفجار

مدی و بیمارستانی پیش اورژانس عمومی روابط مسوول ایرنا- - (پنجشنبرکرمانشاه امروز ظهر گاز کپسول انفجار گفت: کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه حوادث جعفرآبادهیت محله در (
شد.تن۲فوتبهمنجرکرمانشاهشهر

کردند.فوتاورژانسآمبوالنسرسیدنازقبلنیزتن۲اینافزود:نداشت،مصدومحادثهایناینکهبیانباایرناباگووگفتدرپنجشنبهروزآزادی»«اکبر

رعایت باید را ایمنی نکات حتما گاز های کپسول از استفاده در که کرد توصیه و دانست شهروندان سوی از احتیاطی بی را گاز کپسول انفجار دالیل از یکی وی

کرد.

هستندژنتیکیپروفایلایدارمانشاهکردردارسابقهممجر10000مانشاه:کرقانونیشکیپزکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه

۱

۱۴۰۰/۰۲/۱۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۹
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/MIM6QV8B


برخیاو اینکه بیان بزبا کپسولهای رانندگان پراز جهت را بایدرگ گفت: است، خطرناک امر این که کنند می سروته خودرو گاز پرتابکردن و غلطاندن از

کرد.یرخودداگازهایکپسولکردن

که کرد تاکید و ندهید قرار افقی صورت به را آن گاز کپسول شدن ور شعله صورت در که است این اورژانس کارشناس این دیگر محلتوصیه موقع هیچ

نکنید.چربرانژاکسیهایکپسولاتصاالت

یادآو با اکسیرآزادی کپسول گرفتن آتش صورت در اینکه افزود:ژی کنید، مرطوب خیس گونی و آب با را آنرا سن اتصاالت بودن معیوب صورت نسبتردر یعا

کنید.اقدامکپسولنقصرفعوتعویضبه

مدی و بیمارستانی پیش اورژانس عمومی روابط نگهدارمسوول محل که کرد تاکید ادامه در کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه حوادث بایستیریت ها سیلندر ی

باشد.پلکانراهروفاقدمناسب،تهویهدارایخشک،شعله،یاجرقهمنبعنوعهرازدوربه

نمود.انبارداردوجودیزسوآتشخطرکهاماکنیدرودیگرگرمجاهایوهایربخا،هاکورهمجاورتدرنبایدرافشارتحتگازسیلندرهایافزود:آزادی

گیرد.قرارسانتیگراددرجه۵۱ازباالترحرارتیدرجهبرابردرنبایدسیلندرازقسمتیهیچوندهیدقرارباالحرارتدرجهدرراسیلندرهاگزرهگفت:او

مدی اعالم قانونیکلربراساس کرمانشاهپزشکی سوختگی،۶۳استان دلیل به گذشته سال غنفر۳۷نفر اثر وربر شدگی بنفر۱۸ق دلیل گرفتگی،ربه نفر۳۹ق

دادند.دستازراخودجاناستاندرکربنکسیدومنگازبامسمومیتدلیلبهنفر۲۲وتصادفدلیلبهنفر۴۴۶کار،حوادثدلیلبه

انتخابیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۳:۰۳-۰۰/۰۲/۰۸(شدتهیهکرمانشاهردمجرمهزاردهژنیتیکیاطالعاتبانک

ا پرسون گزارش کلزبه مدیر خانی سلیم دکتر قانونیکرمانشاه خبپزشکی نشست در کرمانشاه مجاراستان امروززی اردیبهش(ی تشتهشتم در فعالیتر) یح

گذشته سال قانونیهای ثبتپزشکی و16از و400هزار نزاع همچنین8100ادعای گذشته سال وافزود: داد خبر مدت این طی تصاف مصدوم604ادعای مورد

داشتیم.کارحوادث

است.رسیدهثبتبهاستانقانونیپزشکیدرکارحوادثازناشیفوتیمورد39وتصادففوتیمورد446گذشتهسالافزود:وی

من از ناشی فوت راوخانی گذشته سال در تص22کسیدکربن و اعالم مدترنفر این طی همچنین کرد: و63یح سوختگی اثر بر ب18نفر اثر بر گرفتگیرنفر ق

دادند.دستازراخودجان

دادند.دستازراخودجاناستانهایرودخانهوآبهادرنفر37همچنینگذشتهسالدرکرد:خاطرنشانکرمانشاهاستانقانونیپزشکیکلرمدی

ط اجرای به ادامه در طروی این افزود: و کرد اشاره دادپزشک ورح شد اجرایی طبیعی عوامل اثر بر شده فوت اجساد ساماندهی هدف با پیش سال پنج از ح

فتگرارمانشاهیکر۲جانگازکپسولانفجارایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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دهد.میانجامرااجسادنوعاینمعاینهکارکرمانشاهآرامستاندراستقرارباآندفتر

همکاران گفت: قانونیخانی مشکپزشکی مورد اگر و کنند می معاینه را اجساد و هستند فعال دفتر این بهودر را اجساد شد مشاهده قانونیکی ارجاعپزشکی

کنند.میصادررادفنجوازغیراینصورتدروداده

است.کردهکمقانونیپزشکیبهمراجعاتازیادیزحدتاوبودهموثربسیارمردماسترسکاهشدرحرطاینافزود:وی

اندا راه از اینزخانی در تروما از ناشی مصدومین ساماندهی خصوص در دفتر این افزود: و داد خبر هم کرمانشاه طالقانی بیمارستان در دادپزشک دفتر ی

به مراجعه برای توانی که مصدومینی طرفی از و شود کوتاه بسیار دادرسی اطاله شده موجب امر این و کند می فعالیت قانونیبیمارستان بهپزشکی ندارند

شود.میانجامکارشانسرعت

قانونیکلرمدی طپزشکی به ادامه در کرمانشاه سالراستان از بانک این وافزود: کرد اشاره هم " مجرمین ژنتیک اطالعات "بانک اندا1396ح راه کشور یزدر

شود.میآنتحویلاستانمجرمینژنتیکنمونههزاردوتا1500حدودساالنهوشده

است.شدهبانکاینتحویلوشدهتهیهاستاندرمجرمهزار10حدودژنتیکیفایلتاکنونافزود:وی

قانونیکلرمدی تشپزشکی سالن بحث در حاضر حال در افزود: و داشت دستگاه این عمرانی های پروژه به هم ای اشاره ادامه در کرمانشاه وضعیتراستان یح

ایم.کردهاحداثیحرتشسالنشهرستاندوبجزاستانتمامدریبارتقویمرداخوبی

اندا راه با افزود: نیازوی عمال ها سالن این مزی به ها شهرستان از جسد ارجاع به حدری تا شده موجب امر این و نیست استان روانیزکز و روحی بار از یادی

شود.کاستههاشهرستانمردم

شود.میشروعزودیبههمکزرمدواینساختکارکهگرفتیمراجوانرودوذهابپلرسکزرمدویزانداراهمجوزهمقضاییهقوهرییسسفردرافزود:وی

رسد.مییربردابهرهبههمصحنهقانونیپزشکیکزرمآیندهماهچنددرهمچنینگفت:خانی

ایسنا«منبع

)۰۷:۵۶-۰۰/۰۲/۰۸(لرستاندرشدگیقرغازناشیمتوفیاندرصدی14کاهشداد:خبراستانقانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبراستاندرشدگیقرغازناشیمتوفیاندرصدی14کاهشازلرستانقانونیپزشکیکلرمدیلرستانایسنا/

بودند.مردنفر14کهدادنددستازراخودجانقگرفتگیرباثربرنفر16گذشتهسالدرکرد:اظهارایسناباگووگفتدرنظیفیحمیدرضادکتر

ب از ناشی متوفیان میزان اینکه بیان با سالروی مشابه مدت به نسبت گذشته سال در لرستان در داد:98،20قگرفتگی میدهد.ادامه نشان را کاهش درصد

بودند.مردهمگیکهکردندفوتگرفتگیقرباثربرنفر98،20سالدرکهدرحالیستاین

قانونیکلرمدی غپزشکی از ناشی متوفیان آمار به اشاره با گذشتهرلرستان سال گفت: استان در شدگی غ40ق اثر بر کهرنفر کردند فوت لرستان در شدگی ق

بودند.نزمورد9تعدادایناز

غ از ناشی متوفیان میزان که درحالیست این کرد: بیان سالرنظیفی مشابه مدت به نسبت گذشته سال در لرستان در شدگی نشان98،14ق را کاهش درصد

میدهد.

بودند.نزآنهانفر16کهباختندجانسوختگیبراثرنفر30گذشتهسالدرمتاسفانهکرد:اظهارلرستاندرسوختگیازناشیمتوفیانآمارمورددروی

شدتهیهمانشاهکردرممجرارهزدهژنیتیکیاطالعاتبانکسون:پر|خبرخبرادامهادامه

۲
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میدهد.نشانراکاهشدرصدسه،98سالبهنسبتگذشتهسالدرسوختگیمیزاناینکرد:بیانلرستانقضاییشورایعضو

گذشته سال کرد: عنوان لرستان در نزاع به مربوط معاینات آمار خصوص در و15نظیفی در322هزار نزاع از ناشی قانونیمعاینه کهپزشکی شده انجام استان

بودند.مردموردسهوهزار11ونزمورد4319تعدادایناز

قانونیکلرمدی سالپزشکی مشابه مدت به نسبت استان در گذشته سال در نزاع از ناشی معاینات انجام میزان شد: یادآور را98،12لرستان افزایش درصد

میدهد.نشان

پیامانتهای

لرستاننداینما،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۰:۱۳-۰۰/۰۲/۰۸(لرستانبرنج-قرصبافوتدرصدی16ازبیشکاهش

است.داشتهکاهشدرصد16.6حدوداستاندربرنجقرصباگفت:مسمومیتلرستاناستانقانونیپزشکیکلرمدی

اند.دادهدستازراخودجانبرنجقرصبامسمومیتبعلتنفر40تعداد99سالدرکرد:اظهارنظیفیحمیدرضالرستان؛آنالینجمجامگزارشبه

آما اطالعات اساس بر داد: ادامه سالروی در آمار واحد مراکز99ی در شده معاینه اجساد قانونیتعداد مپزشکی علت باتشخیص باراستان مسمومیت گ

اند.بودهمردنفر23ونزنفر17تعداداینازکهاستشدهگزارشنفر40،برنجقرص

است.داشتهکاهشدرصد16.6حدوداستبودهنفر48کهقبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکرد:یحرتصنظیفی

ستانلردرگیدشقغرازناشیمتوفیانصدیدر14کاهشداد:خبراستانقانونیشکیپزکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۹:۳۱-۰۰/۰۲/۰۸(باختندجانارتفاعازسقوطعلتبهسالگذشتههمدانی61استان:قانونیپزشکیکلرمدی

کننده61 سقوط فرد فوت علت مهم، بلکه نبوده مهم قانونی پزشکی برای اصل در ارتفاع از سقوط | دادند دست از را خود جان ارتفاع از سقوط اثر بر استان این در گذشته سال همدانی
است.سقوطهنگامدرسکتهیاسربهضربههمچونپزشکینظراز

مدی پرس؛ همدان گزارش قانونیکلربه اینکهپزشکی بیان با گفت:61همدان باختند، جان سقوط علت به وز15همدانی استان46ن این در گذشته سال مرد

دادند.دستازراخودجانارتفاعازسقوطاثربر

جوان نیز گذشته روز کرد: بیان خبر این اعالم با کمالی من28ارتین سوم طبقه از احتیاطی بی اثر بر بهار شهرستان توابع از اللجین ساکن شخصیزساله ل

باخت.جاندمدروکردسقوط

وظیفه درباره قانونیوی برپزشکی شده سقوط دچار چرا فرد که این و حادثه مکانیسم تشخیص کرد: بیان میکنند، فوت سقوط اثر در که افرادی قبال در

کند.میبررسیپزشکیمنظرازرافوتعلتقانونیپزشکیواستقضاییمراجععهده

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

ندارد.نقشیبوده،دخیلیردیگعواملیافردیانگیزهکوه،ازسقوطمثالعنوانبهشدهویگرمبهمنجرکهایحادثهوقوعدراینکهواست

سهم ارتفاع از سقوط اینکه بیان با کمالی برایزدکتر اصل در ارتفاع از سقوط گفت: است، داده اختصاص خود به را ها جراحت و ها آسیب از پزشکییادی

است.سقوطهنگامدرسکتهیاسربهضربههمچونپزشکینظرازکنندهسقوطفردفوتعلتمهم،بلکهنبودهمهمقانونی

)۰۴:۵۶-۰۰/۰۲/۰۹(آذربایجانشرقیدردرمانیسقطمجوزصدورمتقاضیانآمارکاهش

کردند.مراجعهشرقیآذربایجاناستانقانونیپزشکیاداراتبهدرمانیسقطمجوزاخذجهتنفر365گذشتهسالدرگفت:شرقیآذربایجانقانونیپزشکیکلرمدی

گفت در امروز صفاییفرد تبوعلی در فارس خبرنگار با گذشتهرگو سال در داشت: اظهار ادارات365یز به درمانی سقط مجوز اخذ جهت قانونینفر استانپزشکی

برای تعداد این از که کردند مراجعه شرقی سال262آذربایجان در مشابه مدت به آمارنسبت این که است شده صادر درمانی سقط مجوز برای1398نفر که

است.داشتهکاهشدرصد5حدودبودشدهصادرمجوزسقطنفر277

از نیز پارسال ماه اسفند در افزود: به33وی زمینه این در شده تشکیل مشابه31پرونده مدت به نسبت آمار این که است شده صادر درمانی سقط مجوز نفر

است.یافتهافزایشدرصد6حدود98سالدر

گذشته سال در گفت: ادارات390صفاییفرد به درمانی سقط مجوز اخذ قانونینفربرای برایپزشکی که کردند مراجعه شده277استان صادر سقط مجوز نفر

۳

۱۴۰۰/۰۲/۱۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/JIM0LOQI
http://www.newswire.ir/JIM0LFPL


است.

60001پیام/انتهای

یزرتبعصریرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۸:۵۳-۰۰/۰۲/۰۹(یزداستانرسانهوعدلیهجشنوارهاولینیرسیاستگذاشورایاعضایمعرفی

کرد.منصوبرایزداستانرسانهوعدلیهجشنوارهاولینیرسیاستگذاشورایاعضایجداگانهاحکامیدریزداستانیردادگستکلرئیس

خب گزارش ررگزاربه یزد؛ در خبرآنالین دادگستی کل مریٔیس انقالب و عمومی دادستان جداگانه احکامی در یزد استان پیشگیری و اجتماعی معاون استان، یرکز

دادگست جرم وقوع دادگستراز پشتیبانی و عمرانی مالی، معاون استان، رری استان، مدیری استان، امالک و اسناد ثبت کل مدیر استان، بازرسی سازمان یٔیس

کل مدیر استان، تربیتی و تامینی اقدامات و ها زندان قانونیکل رپزشکی استان، اسالمی ارشاد و فرهنگ کل مدیر واستان، فرهنگی،اجتماعی سازمان یٔیس

کرد.منصوباستانرسانهوعدلیهجشنوارهاولینیرسیاستگذاشورایاعضایعنوانبهرااستانیردادگستعمومیروابطمدیرویزدیرشهرداورزشی

مس عنوان به استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل مدیر زاده جوادیان مجید احکام این اساس مالبر عباس اصلی، بخش رزٔیول سازمانینلی یٔیس

شهردا ورزشی و مسرفرهنگی،اجتماعی عنوان به یزد دادگستی عمومی روابط مدیر زاده عباس حسین و ویژه بخش مسرٔیول عنوان به استان کل بخشی ٔیول

شدندمعرفیجشنوارهاینرسانه

ت عالی قضارهمچنین مقام مقام دادگستین عمومی روابط مدیر زاده عباس حسین احکامی در استان مجیدرٔیی و جشنواره دبیر عنوان به را استان کل ی

کرد.منصوبجشنوارهاجراییٔیولمسعنوانبهرااستانیردادگستپشتیبانیوعمرانیمالی،معاوندهقان

شد.خواهدگزاررببرترنفراتمعرفیباهمراهیرجاسالماهتیریزداستانرسانهوعدلیهجشنوارهاختتامیهاستگفتنی

)۱۱:۵۲-۰۰/۰۲/۱۰(تهراناسالمی-شورایمجلسدرپاکدشتنمایندهباپاکدشتقانونیپزشکیادارهرییسدیدار

پنجشنبه ، سالمت صبای خبرنگار گزارش ماه9به اداره1400اردیبهشت رییس کیانی قانونیدکتر بشیپزشکی فرهاد حاج مجلسربا در پاکدشت نماینده ی

.کردگفتگوودیدارقانونیپزشکیمشکالتومسائلخصوصدراسالمیشورای

آذربایجانشرقیدرمانیدرسقطمجوزصدورمتقاضیانآمارکاهشس:فار|خبرخبرادامهادامه
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انتهراسالمی-ایشورمجلسدرکدشتپانمایندهباکدشتپاقانونیشکیپزهادارییسردیدارسالمت:صبای|خبرخبرادامهادامه
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