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ستادیاخبار

)۰۶:۰۴-۰۰/۰۲/۱۱(نداردقانونیپزشکیکزرمکشورشهرستان150قانونی:پزشکیسازمانرئیس

هستیم.خیرانهمراهینیازمندمراکزاینیزراهاندابرایونداردقانونیپزشکیکزرمهمچنانکشورشهرستان150گفت:قانونیپزشکیسازمانرئیس-اصفهان

ویدئ جلسه در شنبه صبح آرانی مسجدی عباس ، مهر خبرنگار گزارش مدیوبه با قانونیکلرکنفرانسی خیرانپزشکی از تجلیل منظور به که اصفهان استان

قانونیپشتیبان سازمانربپزشکی اینکه بیان با شد، قانونیگزار نیازمندزپزشکی سالمت نظام حوزه در آنچه هر داشت: اظهار دارد، فعالیت قضائیه قوه یرنظر

شد.خواهدرسیدگیسازمانایندرباشدقضائییرپیگی

میشودارجاعقانونیپزشکیبهقضائیپروندههایسومیک

به قضائی پروندههای سوم یک از بیش اینکه بیان با قانونیوی کارشناسانپزشکی و پزشکان داد: ادامه میشود، قانونیارجاع عادالنهپزشکی دیدگاهی با

میکنند.اقدامپروندههااینبررسیبهنسبت

سازمان قانونیرئیس وپزشکی میلیون دو حدود اینکه بیان با بخشها500کشور دیگر و پزشکی کمیسیونهای آزمایشگاهی، معاینات، بخش در پرونده هزار

میشود.ارائهقانونیپزشکیخدماتکشوردرکزرم385درحاضرحالدرداشت:ابرازمیشود،بررسی

در حاضر حال در اینکه بیان با م150وی وجود رغم علی کشور مرشهرستان همچنان قضائی قانونیکزرکز بایدپزشکی مردم شرایط این با کرد: اضافه ندارد،

است.خیرانتوجهوهمراهینیازمندامراینوبرسندقانونیپزشکیکزرمبهتاکنندطیرامسیرکیلومتر80حداقل

استتصادفاتبهمربوطقانونیپزشکیپروندههایازدرصد33

اینکه بیان با فعالیتهای85مسجدی از قانونیدرصد تصپزشکی است، معاینات به کرد:رمربوط پروندههای33یح از قانونیدرصد بهپزشکی مربوط

باشند.قانونیپزشکیبهمراجعهبهمجبورافرادازخیلیاستممکنرواینازواستتصادفات

حدود اینکه بیان با پروندههای33وی از قانونیدرصد حدودپزشکی داشت: ابراز است، نزاع به مربوط نیز تش70کشور به مربوط نیز پرونده جسدرهزار یح

است.بودهقانونیپزشکیآزمایشگاهیاموربهمربوطنیزپروندههزار500وپزشکیکمیسیونهایبهمربوطپروندههزار30است،فوتعلتتعیینو

سازمان قانونیرئیس کامپزشکی سازمان این اینکه بر تاکید با داشت:کشور ابراز میدهد، ارائه خدمات مردم به قضائی نظام در و است تخصصی و فنی اًل

دهیم.ارائهرایربهتخدماتبتوانیمتاهستیمخیرانپشتیبانینیازمندروایناز

نقشملی،آرمانسایه،ما،پیامتعادل،روزنامهایرنا/ایسکانیوز،یا،رآدانشجو،موج،پانا،شبستان،فارس،ایسنا،ایلنا،خبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع
داناداغ،خبرنیوز،مرورنیوز،بهارایران،رویدادایمنا،خبر،ایرانانتخاب،ایران،عصریرخبپایگاهجوان/اقتصاد،
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)۰۸:۲۶-۰۰/۰۲/۱۱(ینرخیهوشمندینشانهقانونی،پزشکیسازمانانتخاب

خی سوی از کمک برای قانونی پزشکی انتخاب سازمان، این خاص خدمات و مراجعات نوع به اشاره با کشور قانونی پزشکی سازمان کارررییس اهمیت از آنان هوشمندی نشانه را ین
دانست.قانونیپزشکی

خب گزارش سازمانرگزاربه بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به سیما و صدا قانونیی شنبهپزشکی امروز صبح مسجدی عباس دکتر 11کشور،

خی از تجلیل منظور به که مراسمی در ماه حوزهراردیبهشت یک شماره سالن در سازمان برین مراجعینریاست گفت: شد، قانونیگزار افرادیپزشکی عمدتا

کند.فراهمآنانبرایراآرامشحفظبابهترخدمتارائهزمینهمیتوانداستانداردومناسبفضایبودنفراهمکههستنددیدهآسیبودردمند

اینکه بر تاکید با قانونیوی وپزشکی مستقل داشت:زسازمانی اظهار است، قضاییه قوه نظر قانونییر کهپزشکی سالمت نظام با مرتبط موضوعات تمام در

میشود.ارجاعسازماناینبهنظراظهاربرایقضاییپروندههایسومیکازبیشساالنهومیکندکارشناسینظراظهارداردقانونیوقضاییجنبه

تص مسجدی تعدادردکتر که میکنند نظر اظهار پروندهها در قضات عادالنه رأی صدور و عدالت اجرای راستای در سازمان خدوم کارشناسان و پزشکان کرد: یح

میرسد.و.یحرتشکمیسیون،آزمایشگاه،معاینات،بخشهایدرپروندهمیلیون2.5حدودبهسالطولدرسازمانارجاعیپروندههای

ت با سازمان ازأرییس بیش افزود: سازمان مراجعات نوع بر مجدد تعداد85کید این از که میشود مربوط بالینی معاینات حوزه به سازمان خدمات درصد

و33حدود کمیسیون بخشهای بر عالوه همچنین است؛ نزاع مراجعین به مربوط هم میزان همین و رانندگی حوادث و تصادفات به مربوط پروندهها درصد

میشود.فوتعلتتعیینسازماندرساالنهنیزجسدهزار70آزمایشگاه،

افراد داشت: اظهار و دانست آن اهمیت دهنده نشان را سازمان مراجعات نوع بهزوی مختلف حوزههای در خدمت گرفتن برای قانونییادی مراجعهپزشکی

میدهد.خدمتمردمبهقضاییسالمتنظامدرتخصصیوفنیکامالسازمانیعنوانبهنیزقانونیپزشکیومیکنند

هستندقانونیپزشکیبدونشهرستان150

سازمان قانونیرییس فعالپزشکی ساختمانهای و عمرانی فضاهای وضعیت به اشاره با قانونیکشور اکنونپزشکی هم گفت: کشور پزشکیکزرم385در

هستند.قانونیپزشکیفاقدقضاییکزرمداشتنوجودباشهرستان150کهاستدرحالیاینمیکنندخدمتارائهمردمبهکشوردرقانونی

اندا راه به موفق هنوز سازمان بسیار تالشهای وجود با کرد: خاطرنشان مزوی دری برای ناچارند شهرها این اهالی و نشده شهرستانها این در یافترکز

کنند.طیقانونیپزشکیکزرماولینبهرسیدنتاکیلومتر80حداقلقانونیپزشکیخدمات

خی سوی از سازمان انتخاب مسجدی خیردکتر افزود: و برشمرد هوشمندانه اقدامی را دررین سازمان به توجهی قابل کمکهای استانها برخی در گرانقدر ین

در عدالت و مردم به بهتر رسانی خدمت منظور به همچنین و موجود کمبودهای و مالی مشکالت دلیل به سازمان اما اند، داشته تجهیزات و فضا تأمین بحث

است.کشورسراسردریززعینرخیحمایتوکمکنیازمندکماکانخدمت،بهدسترسی

دندارقانونیشکیپزکزمرکشورستانشهر150قانونی:شکیپزمانسازرئیسمهر:|خبرخبرادامهادامه
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خی ویژه جایگاه و خیر کار اهمیت به اشاره با دارایروی را خیر کار به پرداختن (ع)، اطهار ائمه و (ص) اسالم مکرم نبی از شده نقل سخنان و احادیث و ین

رهب معظم مقام سخن به بنابه گفت: و کرد توصیف جسمانی سالمت و روانی معنوی، ماندگار ظرفیتهایرآثار از که بحرانی و مشکل هر در و جا هر در ی

است.شدهبرداشتهماندهزمینبهباراندآمدهکارپایینرخیوشدهاستفادهمردمی

سازمان قانونیرییس خیپزشکی از قدردانی و تشکر با ورکشور بهتر رسانی خدمت زمینه و مرتفع را سازمان مشکالت از بخشی خود کمکهای با که ینی

باشیم.قانونیپزشکیازاندیشنیکینرخیحمایتهایادامهشاهدکهکردیرامیدوااظهاراند،ساختهفراهمرایزمانزعهموطنانبهبیشتر

خی و کل مدیران حضور با که مراسم این طردر از و کشور مختلف استانهای ویدئرین ارتباط بویق خیرکنفرانسی از نمایندگانی شد، سخنانیرگزار در گرانقدر ین

کردند.بیانمطالبیکمکهااینتداوملزوموقانونیپزشکیبهکمکبرایخودانگیزههایوشهرستانواستانینرخیاقداماتخصوصدر

کنارنیوز،فرتاکیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۹:۰۳-۰۰/۰۲/۱۱(میشوندفوتعلتتعیینجسدهزار۷۰ساالنهقانونی:پزشکیسازمانرییس

از بیش گفت: قانونی پزشکی سازمان رییس -ایرنا- حدود۸۵تهران تعداد این از که میشود مربوط بالینی معاینات حوزه به سازمان این خدمات به۳۳درصد مربوط پروندهها درصد
میشوند.فوتعلتتعییننیزجسدهزار۷۰واستنزاعمراجعانبهمربوطهممیزانهمینورانندگیحوادث

سازمان از ایرنا شنبه روز گزارش قانونیبه خیپزشکی از تجلیل منظور به که مراسمی در مسجدی عباس دکتر برکشور، سازمان این افزود:رین شد، گزار

قانونیمراجعان حفظپزشکی با بهتر خدمت ارائه زمینه تواند می استاندارد و مناسب فضای بودن فراهم که هستند دیده آسیب و دردمند افرادی عمدتا

کند.فراهمآنانبرایراآرامش

اینکه بر تاکید با قانونیوی وپزشکی مستقل گفت:زسازمانی است، قضاییه قوه قانونییرنظر جنبهپزشکی که سالمت نظام با مرتبط موضوعات تمام در

شود.میارجاعسازماناینبهاظهارنظربرایقضاییهایپروندهسومیکازبیشساالنهوکندمیکارشناسینظراظهارداردقانونیوقضایی

تص کارشناسانرمسجدی و پزشکان کرد: پروندهیح تعداد که کنند می اظهارنظر ها پرونده در قضات عادالنه رأی صدور و عدالت اجرای راستای در سازمان این

رسد.مییحرتشکمیسیون،آزمایشگاه،معاینات،هایبخشدرپروندهمیلیون۲.۵حدودبهسالطولدرسازمانارجاعیهای

افراد گفت: و دانست آن اهمیت دهنده نشان را سازمان مراجعات نوع بهزوی مختلف های حوزه در خدمت گرفتن برای قانونییادی میپزشکی مراجعه

دهد.میخدمتمردمبهقضاییسالمتنظامدرتخصصیوفنیکامالسازمانیعنوانبهنیزقانونیپزشکیوکنند

هستندقانونیپزشکیفاقدشهرستان۱۵۰

سازمان قانونیرییس فعالپزشکی های ساختمان و عمرانی فضاهای وضعیت به اشاره با ادامه در قانونیکشور اکنونپزشکی هم گفت: کشور ۳۸۵در

ینخیرهوشمندینشانهقانونی،شکیپزمانسازانتخابسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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هستند.قانونیپزشکیفاقدقضاییکزرمداشتنوجودباشهرستان۱۵۰کهاستدرحالیاینکنندمیخدمتارائهمردمبهکشوردرقانونیپزشکیکزرم

اندا راه به موفق هنوز سازمان بسیار های تالش وجود با کرد: خاطرنشان مزوی دری برای ناچارند شهرها این اهالی و نشده ها شهرستان این در یافترکز

کنند.طیقانونیپزشکیکزرماولینبهرسیدنتاکیلومتر۸۰حداقلقانونیپزشکیخدمات

خی سوی از سازمان انتخاب خیرمسجدی افزود: و برشمرد هوشمندانه اقدامی را تأمینینرین بحث در سازمان به توجهی قابل های کمک ها استان برخی در

دسترسی در عدالت و مردم به بهتر رسانی خدمت منظور به همچنین و موجود کمبودهای و مالی مشکالت دلیل به سازمان این اما اند، داشته تجهیزات و فضا

است.کشورسراسردریززعینرخیحمایتوکمکنیازمندکماکانخدمت،به

خی ویژه جایگاه و خیر کار اهمیت به اشاره با همچنین راروی خیر کار به پرداختن اطهار(ع)، ائمه و اسالم(ص) مکرم نبی از شده نقل سخنان و احادیث و ین

رهب معظم مقام سخن به بنابه گفت: و کرد توصیف جسمانی سالمت و روانی معنوی، ماندگار آثار ظرفیتردارای از که بحرانی و مشکل هر در و هرجا در ی

است.شدهبرداشتهماندهزمینبهباراندآمدهکارپایینرخیوشدهاستفادهمردمیهای

سازمان قانونیرییس خیپزشکی از قدردانی و تشکر با ورکشور بهتر رسانی خدمت زمینه و مرتفع را سازمان مشکالت از بخشی خود های کمک با که ینی

باشیم.قانونیپزشکیازاندیشنیکینرخیهایحمایتادامهشاهدکهکردیرامیدوااظهاراند،ساختهفراهمراهموطنانبهبیشتر

قانونیسازمان بهرهگیپزشکی با قضاییه، قوه در ومستقل تخصصی سازمانی عنوان به فنآورکشور از استفاده با و متخصص و کارآمد کارشناسانی از یهایری

امور در را خود کارشناسی نظرات جامعه، در عدالت استقرار به کمک و حقیقت کشف راستای در قانونینوین برپزشکی و سرعت و دقت صحت، رعایت با

مینماید.ارایهذیصالحمراجعبهشرعیوقانونیعلمی،اصولاساس

آنالینیرهمشهیرخبپایگاهروز/سیاستامروز،تماشاگرانروزان،روزنامهدیگر:منابع

)۰۹:۳۸-۰۰/۰۲/۱۱(قانونیپزشکیدرپروندههزار500ومیلیون2ساالنهبررسی

حدود به سال طول در اینکه به اشاره با کشور قانونی پزشکی سازمان تش2.5رئیس و کمیسیون آزمایشگاه، معاینات، بخشهای در پرونده ازرمیلیون بیش گفت: میرسد درصد85یح
میشود.مربوطبالینیمعایناتحوزهبهسازمانخدمات

سازمانرگزارخب رئیس مسجدی عباس - میزان قانونیی شنبهپزشکی امروز صبح خی11کشور از تجلیل منظور به که مراسمی در ماه سازمانراردیبهشت ین

حوزه یک شماره سالن بردر مراجعینریاست گفت: شد، قانونیگزار وپزشکی مناسب فضای بودن فراهم که هستند دیده آسیب و دردمند افرادی عمدتا

کند.فراهمآنانبرایراآرامشحفظبابهترخدمتارائهزمینهمیتوانداستاندارد

اینکه بر تاکید با قانونیوی وپزشکی مستقل داشت:زسازمانی اظهار است، قضاییه قوه نظر قانونییر کهپزشکی سالمت نظام با مرتبط موضوعات تمام در

میشوندفوتعلتتعیینجسدارهز۷۰النهساقانونی:شکیپزمانسازییسرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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میشود.ارجاعسازماناینبهنظراظهاربرایقضاییپروندههایسومیکازبیشساالنهومیکندکارشناسینظراظهارداردقانونیوقضاییجنبه

تص تعدادرمسجدی که میکنند نظر اظهار پروندهها در قضات عادالنه رأی صدور و عدالت اجرای راستای در سازمان خدوم کارشناسان و پزشکان کرد: یح

میرسد.یحرتشوکمیسیونآزمایشگاه،معاینات،بخشهایدرپروندهمیلیون2.5حدودبهسالطولدرسازمانارجاعیپروندههای

سازمان قانونیرئیس تپزشکی ازأبا بیش افزود: سازمان مراجعات نوع بر مجدد از85کید که میشود مربوط بالینی معاینات حوزه به سازمان خدمات درصد

حدود تعداد بخشهای33این بر عالوه همچنین است؛ نزاع مراجعین به مربوط هم میزان همین و رانندگی حوادث و تصادفات به مربوط پروندهها درصد

میشود.فوتعلتتعیینسازماندرساالنهنیزجسدهزار70آزمایشگاه،وکمیسیون

افراد داشت: اظهار و دانست آن اهمیت نشاندهنده را سازمان مراجعات نوع بهزوی مختلف حوزههای در خدمت گرفتن برای قانونییادی مراجعهپزشکی

میدهد.خدمتمردمبهقضاییسالمتنظامدرتخصصیوفنیکامالسازمانیعنوانبهنیزقانونیپزشکیومیکنند

هستندقانونیپزشکیفاقدشهرستان150

سازمان قانونیرئیس فعالپزشکی ساختمانهای و عمرانی فضاهای وضعیت به اشاره با ادامه در قانونیکشور اکنونپزشکی هم گفت: کشور 385در

هستند.قانونیپزشکیفاقدقضاییکزرمداشتنوجودباشهرستان150کهاستدرحالیاینمیکنندخدمتارائهمردمبهکشوردرقانونیپزشکیکزرم

اندا راه به موفق هنوز سازمان بسیار تالشهای وجود با کرد: خاطرنشان مزوی دری برای ناچارند شهرها این اهالی و نشده شهرستانها این در یافترکز

کنند.طیقانونیپزشکیکزرماولینبهرسیدنتاکیلومتر80حداقلقانونیپزشکیخدمات

خی سوی از سازمان انتخاب خیرمسجدی افزود: و برشمرد هوشمندانه اقدامی را بحثرین در سازمان به توجهی قابل کمکهای استانها برخی در گرانقدر ین

در عدالت و مردم به بهتر رسانی خدمت منظور به همچنین و موجود کمبودهای و مالی مشکالت دلیل به سازمان اما اند، داشته تجهیزات و فضا تأمین

است.کشورسراسردریززعینرخیحمایتوکمکنیازمندکماکانخدمت،بهدسترسی

خی ویژه جایگاه و خیر کار اهمیت به اشاره با همچنین کارروی به پرداختن (ع)، اطهار ائمه و (ص) اسالم مکرم نبی از شده نقل سخنان و احادیث و ین

رهب معظم مقام سخن به بنابه گفت: و کرد توصیف جسمانی سالمت و روانی معنوی، ماندگار آثار دارای را ازرخیر که بحرانی و مشکل هر در و جا هر در ی

است.شدهبرداشتهماندهزمینبهباراندآمدهکارپایینرخیوشدهاستفادهمردمیظرفیتهای

قانونیرئیسسازمان خیپزشکی از قدردانی و تشکر با پایان در رسانیرکشور خدمت زمینه و مرتفع را سازمان مشکالت از بخشی خود کمکهای با که ینی

باشیم.قانونیپزشکیازاندیشنیکینرخیحمایتهایادامهشاهدکهکردیرامیدوااظهاراند،ساختهفراهمرایزمانزعهموطنانبهبیشتروبهتر

خی و کل مدیران حضور با که مراسم این در است طرگفتنی از و کشور مختلف استانهای ویدئرین ارتباط بویق خیرکنفرانسی از نمایندگانی شد، ینرگزار

خی اقدامات خصوص در سخنانی در بهرگرانقدر کمک برای خود انگیزههای و شهرستان و استان قانونیین بیانپزشکی مطالبی کمکها این تداوم لزوم و

کردند.

پیام/انتهای

قانونعصریرخبپایگاهما/گارزروحمایت،روزنامهخبرنگاران/باشگاهایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع

قانونیشکیپزدرپروندهارهز500ومیلیون2النهساسیبرران:میز|خبرخبرادامهادامه
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)۰۵:۴۸-۰۰/۰۲/۱۱(بود!کردهخودکشیهمخواهرشآبادان؛درساله20دخترخودکشی

کرد.خودکشیبهاقدامدستشگرزدنباآبادانیساله20دختر

ساعترد در خودکشی فقره یک وقوع پنجشنبه19:30پی دختر9دقیقه آبادان قدس کوی در ماه به20اردیبهشت بود کرده خودکشی به اقدام که ای ساله

یافت.انتقالشهرستاناینخمینیامامبیمارستان

یافت.نجاتفردایندرمانکادرباتالشکهکردهخودکشیبهاقدامدستشگریدنرببابهدختراینشدمشخص

.نیستمشخصهنوزساله20دختراینخودکشیبهاقدامعلت

بودیافتهنجاتگرمازنیزاوکهبودکردهخودکشیبهاقدامدختراینخواهرگذشتهسالاستگفتنی

است.شدهاعالمدرصد7ازبیشقانونیپزشکیسازمانسویازساالنههایخودکشیازایرانینوجوانانسهماستگفتنی

نیوزتهرانشهرخوان،ایران،دیدهباناخبارمحرمانه،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۸:۲۸-۰۰/۰۲/۱۱(فوتییاجرحیتصادفهنگامدرالزماقدامات

هزار سه از بیش کشور قانونی پزشکی سازمان آمار بهار400طبق تصادفات در این99نفر باشد. می کشورمان در تصادفات باالی تعداد از نشان این و دادند دست از را خود جان
ت رایج از یکی تا است شده سعی است شده تهیه فنی معاونت در صفویان خانم همت به که شود.ریادداشت رسانی اطالع شویم می مواجه اجتماع در آن با روزانه که هایی مسئله ین

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

قانونیشکیپزدرپروندهارهز500ومیلیون2النهساسیبرران:میز|خبرخبرادامهادامه
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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

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

فوتییاحیجرتصادفهنگامدرمالزاقداماتاقتصاد:وشما|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۶:۰۹-۰۰/۰۲/۱۱(باختندجانهمداناستاندرقشدگیرغاثربرگذشتهسالنفر۱۲

مدی ایرنا- هوارهمدان- شدن گرم و بهار فصل شروع به توجه با اینکه بیان با همدان استان قانونی پزشکی بایدکل ها خانواده و یابد می افزایش نیز خانگی استخرهای از استفاده
دادند.دستازراخودجانشدگیقرغاثربراستاندرمرد۱۲گذشتهسالگفت:باشندمراقب

پیشگی برای رود می انتظار ها خانواده از کرد: تاکید خبرنگار با گو و گفت در شنبه روز کمالی غرارتین حادثه از شدگیری اینق و کنند رعایت را ایمنی نکات

دهند.آموزشنیزخودفرزندانبهرانکات

داد.دستازراخودجانوافتاداستخرداخلبهکانرتویسشهاب»«سیدروستایدرباغاستخرکناریزباهنگامساله۱۰بچهپسرگیزتابهافزود:وی

براد و خواهر داد: توضیح حادثه این مورد در بارکمالی حال در کردندزی سقوط استخر داخل آنها دو هر احتیاطی بی اثر بر که بودند باغ خانه یک داخل در ی

داد.دستازراخودجانپسرفرزندولیشدهبچهدخترجاننجاتبهموفقموضوعاینشدنمتوجهازپسخانوادهاعضایکه

قانونیکلرمدی همدانپزشکی غاستان مجارگفت: که میافتد اتفاق زمانی شدگی داخلرق به مایعی یا شود مسدود مایعی نوع هر وسیله به تنفسی یهری

است.قشدگیرغاثردرگرمعلتینراصلیتنژاکسیکمبودوتنفسقطعهمچنینکندپیداراهآنحبابچههایو

با یا کردن شنا هنگام فزود: توقفزکمالی و تشنج شنا، در نداشتن مهارت عمیق، آبهای و محیط به نبودن آشنا ضعف، و خستگی مانند عواملی آب در ی

بیفتد.اتفاقشدگیقرغونیایدآبسطحبهراحتیبهتنفسبرایفردکهمیشودباعثآبیرزدرمجازحدازبیش

غوی هنگام اینکه بیان اکسیربا کمبود علت به فرد شدگی ادامهژق میکند تقال خود جان نجات برای غیرطبیعی طور به و میشود هراس و استرس دچار ن

است.آبازاویعتررسچههرکردنجرخاق،رغحالدرفردیکنجاتبرایکارینرحیاتیتونخستینداد:

تنفس، و قلب ضربان افزایش همچنین شود منتقل اورژانس به باید باشد داشته عادی شرایط نظر به فرد اگر حتی کار این از پس ادامه در کرد: اضافه کمالی

کرد.لرکنتراآنهابایدکهمیآیدوجودبهفردنجاتازپساغلبکهاستعالئمیجملهازیرهوشیاکاهشواضطراب

نافعپرس،همدانآنالین،ایرانیرخبپایگاهسیما/وصداایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع
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)۰۷:۰۶-۰۰/۰۲/۱۱(اصفهانمیشود-یربردابهره1400سالپایانتاگورتقانونیپزشکیکزرماصفهان:استانقانونیپزشکیکلرمدی

رسید.خواهدیربردابهرهبهیرجاسالپایانتااصفهانگورتقانونیپزشکیکزرمپروژهگفت:اصفهاناستانقانونیپزشکیکلرمدی-اصفهان

ویدئ جلسه در شنبه صبح سلیمانیپور علی ، مهر خبرنگار گزارش سازمانوبه رئیس آرانی، مسجدی عباس با قانونیکنفرانسی ازپزشکی تجلیل منظور به

حامی قانونیخیران اینکهربپزشکی بیان با شد قانونیگزار خدماتپزشکی کم بضاعت با اصفهان داشت:زاستان اظهار میدهند، ارائه شهروندان به را یادی

فعالیتهای قانونیتأثیر کاپزشکی فعالیت برای مناسب محلی تأمین رو این از و دارد بسزایی تأثیر مردم حقوق احقاق امردر مراکز این ضرورکنان است.ری ی

مراکز توسعه برای سازمان در موجود بضاعت به توجه با و رو این از بیان با قانونیوی ابرازپزشکی دادیم، قرار کار دستور در را خیران ظرفیت از استفاده

دادیم.انجاماصفهاناستانقانونیپزشکیمراکزتوسعهزمینهدررارایزنیهاییوگزاررباستانخیرانمجمعباراجلساتیرواینازداشت:

قانونیکلرمدی داد:پزشکی ادامه است، شده انجام خیران کمک با گورت پروژه برقی تجهیزات از بخشی گذشته سال دو طی اینکه بیان با اصفهان استان

رسید.خواهدیربردابهرهبهیرجاسالدرپروژهاینخیرانومسئوالنیرهمکابهتوجهباگفتمیتوان

بردا بهره زمینه در خیران و صنعتی مختلف بخشهای اینکه بیان با همکاروی گورت پروژه از خیرانری نیز بیدگل و آران و سمیرم در کرد: اضافه داشتهاند، ی

باشیم.افراداینزحماتقدردانبایدوداشتهاندویژهاییرهمکاقانونیپزشکیمراکزساختزمینهدر

ایمنایرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۹:۰۴-۰۰/۰۲/۱۱(غربیآذربایجاندرگرفتگیزگاازناشیمیروگرمافزایشکرد؛اعالماستانقانونیپزشکیکلمدیر

است.یافتهافزایشاستاندرسوختگیازناشیفوتیمواردتعدادگفت:غربیآذربایجانقانونیپزشکیکلمدیرغربیآذربایجانایسنا/

گفت در روشنی استانورسول در سوختگی از ناشی متوفیان تعداد گذشته سال در افزود: ایسنا با خود57گو قبل سال مشابه مدت به نسبت که بوده مورد

است.یافتهافزایشنفربوده52که

میان از اینکه به تاکید با بیشت57وی ارومیه سوختگی، از ناشی فوتی تصرمورد داشته را مورد فوتیرین تعداد ازاین کرد: وزمورد33یح مرد34ن مورد

هستند.

بودند.مردهمگیکهشدندقرغاستاندرنفر28تعدادگذشتهسالدرشد:آوریادنیزاستاندرشدگیقرغمتوفیانآمارخصوصدرروشنی

قانونیکلرمدی گاپزشکی براثر که افرادی تعداد گذشته سال در کرد: خاطرنشان غربی مونزآذربایجان گاز از ناشی شدندوگرفتگی فوت کربن بود30کسید نفر

۱

۱

۱۴۰۰/۰۲/۱۲ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۰
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
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است.بودهبیشترنفر14خودقبلسالمشابهمدتبهنسبتکهاندبودهنزمابقیمردمورد27که

است.شدهثبت99ماهبهمندرمورد10باگرفتگیگازازناشیفوتیمیزانبیشترکرد:راظهاوی

ب آمار خصوص در سالرروشنی گرفتگی گذشته99ق سال در افزود: نیز استان ب12در از ناشی فوتی کهرمورد شده ثبت استان در گرفتگی و8ق مرد 4مورد

بودند.نزمورد

پیامانتهای

یرآذپیامیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۰:۱۱-۰۰/۰۲/۱۱(یزباهنگامهمدانیساله10کودکتلخگرم

داد.دستازراخودجانهمداندریزباهنگامهمدانیساله10پسربچه:کنارحوادث

دادند.دستازراخودجانشدگیقرغاثربراستانایندرنفر12گذشتهسالگفت:همداناستانقانونیپزشکیکلرمدی

پیشگی برای میرود انتظار خانوادهها از افزود: کمالی غرارتین حادثه از آموزشری نیز خود فرزندان به را نکات این و کنند رعایت را ایمنی نکات شدگی ق

دهند.

پسربچهرم دلخراش گزارش10گ همدانبه در تصرساله وی گذشتهرکنا، روز کرد: بچهتاردیبهش10جمعه(یح پسر با10) هنگام درزسالهای باغ استخر کنار ی

داد.دستازراخودجانوافتاداستخرداخلبهکانرتویسشهاب»«سیدروستای

قانونیکلرمدی غپزشکی گفت: همدان مجاراستان که میافتد اتفاق زمانی شدگی داخلرق به مایعی یا شود مسدود مایعی نوع هر وسیله به تنفسی یهری

است.قشدگیرغاثردرگرمعلتینراصلیتنژاکسیکمبودوتنفسقطعهمچنینکندپیداراهآنحبابچههایو

غ هنگام اینکه بیان با کمالی اکسیرارتین کمبود علت به فرد شدگی میکند،ژق تقال خود جان نجات برای غیرطبیعی طور به و میشود هراس و استرس دچار ن

است.آبازاویعتررسچههرکردنجرخاق،رغحالدرفردیکنجاتبرایکارینرحیاتیتونخستینافزود:

تص تنفس،روی و قلب ضربان افزایش همچنین شود منتقل اورژانس به باید باشد داشته عادی شرایط نظر به فرد اگر حتی کار این از پس ادامه در کرد: یح

هوشیا کاهش و کنتراضطراب را آنها باید که میآید وجود به فرد نجات از پس اغلب که است عالئمی جمله از آخری کرد. رارل ایران بازار های قیمت ین

کنید.کلیکاینجا

غربیآذربایجاندرفتگیگرگازازناشیمیروگمرایشافزایسنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰/۰۲/۱۲ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۱
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/MIMDGUXN


)۱۱:۳۸-۰۰/۰۲/۱۱(گلستاندرقانونیپزشکیبخشینرخیازتجلیل

شد.گزارربکشوراستانهایازتعدادیدرکنفرانسیویدئوصورتبهامروزقانونیپزشکیبخشینرخیازتجلیلمراسمنخستینگلستانایسنا/

سازمان رئیس مسجدی، عباس حضور با که مراسم این قانونیدر مشاپزشکی معاون طباطبایی، محمد سید و خیرکشور مجمع مردمی سالمترکتهای ین

آمد.عملبهتجلیلنیزگلستاندرقانونیپزشکیبخشینرخیازشد،گزارربکشور

کل قانونیمدیر توسعهپزشکی امر در گذشته سنوات طی که خیرانی از امروز گفت: مراسم این در قانونیگلستان مشاپزشکی تجلیلراستان داشتند، کت

شد.خواهد

ساختمان احداث در استان در تاکنون خیران کرد: بیان زارعی قانونیحسین زمینپزشکی اهدای و قانونیکالله بندپزشکی و گنبدکاووس مشاردر ما با کترگز

داشتند.

باشند.داشتهویژهتوجهحوزهاینبهدارد،وجوداستاندرقانونیپزشکیهاییرساختزبحثدرکهنیازهاییبهتوجهباخواستینرخیازوی

میشود.انجاممراکزایندرکارشناسیهزار50حدودساالنهوداردوجودگلستاندرقانونیپزشکیکزرم8حاضرحالدرایسنا،گزارشبه

پیامانتهای

۱۴۰۰/۰۲/۱۲ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۲
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/JIMDLK4Q


)۰۴:۵۹-۰۰/۰۲/۱۲(کرمانشاهآمد-عملبهتجلیلساختمانسازخیرسابقیدکترمرحومخانوادهازمراسمیطی

۵
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۱۳
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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