پزشکی قانونی در رسانهها

۱۳۹۹/۰۴/۱۴
اداره کل روابط عمومی و امور بینا لملل

اخبار ستادی
برگزار ی اولین جلسه تبادل علمی میان پزشکی قانونی ایران و بالروس
۳

خبرگزار ی ایلنا ،ایرنا /پایگاه خبر ی خبر داغ

مرگ تابستانی در کمین مشتاقان شنا در رودخانهها و آبها /چگونه مطمئن شنا کنیم؟
۳

۳

۳

روزنامه هفت صبح /پایگاه خبر ی شر یان ،اخبار نو

کاهش  23.4درصدی تلفات تصادفات در دو ماهه نخست امسال

۷

قزوین :آشنایی با وظایف پزشکی قانونی +فیلم

۷

اخبار استانی
ارجاع اجساد جانباختگان حادثه انفجار کلینیک به پزشکی قانونی
۴۲

۹

خبرگزار ی میزان ،ایلنا ،ایرنا ،دانشجو ،فارس ،ایسکانیوز ،موج ،پانا /پایگاه خبر ی مشر ق ،نسیم آنالین ،خبرآنالین ،ا لف ،صراط نیوز ،آفتاب نیوز،

جام جم آنالین ،اطالع نیوز ،نما ،فردا نیوز ،تین نیوز ،ایران ا کونومیست ،نبض بازار ،اقتصاد گردان ،شفقنا ،شهردار ی نیوز ،ساعت  ،24خلیج فارس ،اصفهان
امروز ،اتحاد خبر ،عصر اقتصاد -آنالین ،روز پالس ،دیدهبان ایران ،بهار نیوز ،تابنا ک باتو ،اعتماد آنالین ،وانا ،مرور نیوز ،شروع آنالین ،تصویر روز ،عصر
ایران ،افق تازه ،گذار نیوز ،توسعه ایرانی-آنالین

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران :تعیین هویت پیکرهای حادثه انفجار کلینیک در حال انجام است
۵

پایگاه خبر ی تابنا ک ،ر یحان ،سور پرس ،عصر ایران ،گذار نیوز

شناسایی اجساد قربانیان انفجار کلینیک سینا اطهر /تحویل  14جسد به خانوادهها
۹۷

۹

۱۰

خبرگزار ی آنا ،باشگاه خبرنگاران ،صدا و سیما ،میزان ،فارس ،ایرنا ،ایلنا ،مهر ،آر یا ،ایسکانیوز ،ایکنا /روزنامه صبح اقتصاد ،حمایت ،همشهر ی،

تعادل ،سپهر ایرانیان /پایگاه خبر ی همشهر ی آنالین ،ایران آنالین ،قدس آنالین ،صراط نیوز ،نبض بازار ،شیعه نیوز ،مطبوعات فارس ،ستاره ،صدای ایران،
وانا ،رویداد ،24روزنو ،تابنا ک ،با اقتصاد ،پول نیوز ،خبرآنالین ،شما نیوز ،ایران پزشک ،سر پوش ،سالم نو ،ناطقان ،راهبرد معاصر ،نامه نیوز ،فرارو ،شفاف،
مشر ق ،تجارت نیوز ،گسترش ،بانکی ،تیک ،تیتر شهر ،دیار میرزا ،خلیج فارس ،بویر نیوز ،منجیل نیوز ،عصر شهروند ،خبر داغ ،اعتدال نیوز ،خط بازار ،مردم
سا الر ی آنالین 55 ،598 ،آنالین ،اقتصادنیوز ،افق تازه ،برتر ین ها ،روز پالس ،انتخاب ،عصرخبر ،تدبیر و امید ،پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر ،فردا نیوز،
نما ،شبکه ایرانیان ،شهدای ایران ،تیرداد نیوز ،شهر ،شروع آنالین ،مرور نیوز ،عصر ایران ،پایگاه خبر ی قلم نیوز ،نسیم آنالین ،میهن صنعت ،اقتصاد
تهران ،شفقنا ،شفا آنالین ،جهان صنعت آنالین ،راه امروز ،فرتا ک نیوز ،تین نیوز ،بانک و صنعت ،شهر فردا ،اتحاد خبر ،سور پرس ،اعتماد آنالین ،ا لف،
خبرخودرو ،بهداشت نیوز ،ایران ا کونومیست ،فرهیختگانآنالین ،دیدهبان ایران /مجله هفته نامه رویکرد

از مجموع  19جسد تحویل شده به پزشکی قانونی17 ،نفرکادردرمان و  2نفر مراجعه کننده بودند
۲۱

۱۱

خبرگزار ی میزان ،ایرنا /روزنامه هفت صبح ،کیهان ،همشهر ی ،جام جم /پایگاه خبر ی انتخاب ،جام جم آنالین ،تابنا ک ،ایران آنالین ،اقتصادنیوز،

ایران خبر ،منجیل نیوز ،وانا ،شهر ،وقایع اتفاقیه  -آنالین ،اعتماد آنالین ،نبض بازار ،همشهر ی آنالین ،پارسینه ،رکنا

اجساد جانباختگان کلینیک »سینا اطهر« چه زمانی تحویل خانوادهها میشود؟

۱۱

 ۲۳خبرگزار ی باشگاه خبرنگاران ،تسنیم /روزنامه تعادل /پایگاه خبر ی خبرآنالین ،نسیم آنالین ،دانا ،پارسینه ،صبا ایران ،ایران ا کونومیست ،ساعت
 ،24شفا آنالین ،اصفهان امروز ،منجیل نیوز ،برتر ین ها ،اعتماد آنالین ،حوزه ،خبر روزانه ،روزنامه آنالین ،598 ،صبح تهران ،اطلس ،صبح اقتصاد  -آنالین،
اخبار نوین

۴

۲۲

کمپ ماده  16پردیس مستقل میشود /تجهیز پزشکی قانونی به سا لن تشر یح )تهران(

۱۲

مرگ  ۲نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در گلستان

۱۳

کاهش  30درصدی جانباختگان حوادث ترافیکی گلستان

۱۳

نزاع و درگیر ی بیشتر ین فراوانی پرونده های پزشکی قانونی استان مرکز ی

۱۴

خبرگزار ی ایرنا ،ایسنا /پایگاه خبر ی خبرآنالین ،اقتصاد آینده

افزایش  14درصدی حوادث ناشی از کار در کردستان

۱۴

مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه :علت فوت آسیه پناهی بیمار ی حاد قلبی بود )کرمانشاه(

۱۵

رئیس پزشک قانونی دشتستان بر اثر کرونا جان باخت )بوشهر(

۱۵

خبرگزار ی ایسنا ،ایرنا ،فارس ،باشگاه خبرنگاران ،صدا و سیما ،پانا ،دفاعمقدس /روزنامه کیهان /پایگاه خبر ی تابنا ک ،سوک ،منجیل نیوز ،اتحاد

خبر ،شهر یار یها ،را ک نیوز ،سالم نو ،رکنا ،خبر فور ی ،فاش نیوز ،بسیج ،حوزه نیوز ،پزشکی ورزشی ایران ،سر پوش

۲

پیگیر ی و بازدیدهای فرماندار یزد جهت رعایت فاصله گذار ی اجتماعی ادامه دارد )یزد(

۱۶

درخواست کمک باز پرس جنایی/این لباسها بر تن جسد بدون هویت بود! +عکس )خراسان رضوی(

۱۶

پایگاه خبر ی رکنا ،تابنا ک باتو

ماجرای جسد مرد جوان در دل چاه متروکه! )خراسان رضوی(
۶

۱

۱

۱۷

روزنامه خراسان /پایگاه خبر ی آفتاب نیوز ،فرارو ،ایران آنالین ،خلیج فارس ،اصفهان امروز

کشف تنها یک تصادف ساختگی در خراسان شما لی

۱۸

نجات دختر  ۱۵سا له بجنوردی از مرگ )خراسان شما لی(

۱۹

پایگاه خبر ی همشهر ی آنالین

تابستان را با پویش "غر ق نشویم" بگذرانیم )چهارمحال و بختیار ی(

۲۰

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان :در تعیین ژنتیک زندانیان ،خطای انسانی بسیار اندک است )لرستان(

۲۱

 2همدانی بر اثر مصرف قرص برنج جان باختند

۲۱

خبرگزار ی باشگاه خبرنگاران

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۴/۱۴

اخبار ستادی
۳

برگزار ی اولین جلسه تبادل علمی میان پزشکی قانونی ایران و بالروس )(۱۰:۳۶-۹۹/۰۴/۱۱
اولین جلسه تبادل علمی مشترک با موضوع نحوه مستندساز ی در آزمایشگاههای سم شناسی ،به صورت ویدئوکنفرانس میان پزشکی قانونی ایران و بالروس ،صبح امروز چهارشنبه 11
تیرماه برگزار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور ،در پی امضای تفاهمنامه مشترک میان پزشکی قانونی ایران و کشور بالروس که همزمان با سفر دکتر
مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور )آبان ماه سال گذشته( به این کشور صورت گرفت ،امروز اولین جلسه آموزشی مشترک با حضور کارشناسان دو
کشور برگزار شد.
در این جلسه ویدئوکنفرانسی مسعود قادی پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور و یور ی اوسیوک ) ( Yury Ovsiyuk
معاون پزشکی قانونی بالروس حضور داشتند .روسا وکارشناسان حوزه آزمایشگاه های سم شناسی دو کشور نیز در این نشست آموزشی شرکت کردند.
در این جلسه دو کشور توضیحاتی در خصوص نحوه عملکرد آزمایشگاه های سم شناسی کشور خود ،نمونههای مورد بررسی ،پاسخدهی به استعالمات و ...
ارائه کردند.
انتهای پیام
منابع دیگر :خبرگزار ی ایلنا ،ایرنا /پایگاه خبر ی خبر داغ

۳

مرگ تابستانی در کمین مشتاقان شنا در رودخانهها و آبها /چگونه مطمئن شنا کنیم؟ )(۰۵:۵۹-۹۹/۰۴/۱۱
تابناک/آ گاهی و رعایت اصول صحیح شنا کردن میتواند تابستان امسال را بهتر از سالهای گذشته کند.

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ،هر ساله با گرم شدن هوا برای افرادی که به دنبال تفر یح و یا ورزش هستند،
شنا یکی از بهتر ین گز ینهها است ،اما رعایت نکردن برخی مسائل ایمنی موجب میشود که تعدادی از هموطنانمان جان خود را از دست بدهند.
با اعالم سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر کشور ،در تعطیالت آخر هفته  5مورد غر ق شدگی ر خ داده که  3مورد از آنها در استان گیالن بوده و اغلب
کسانی که دچار حادثه شدند افراد جوان بودند .این حوادث روز پنجم و ششم تیر ماه ر خ داد که  4نفر فوت کردند و یک نفر نیز نجات پیدا کرد.

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۳

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۴/۱۴

ادامه خبر | تابنا ک :مرگ تابستانی در کمین مشتاقان شنا در رودخانهها و آبها /چگونه مطمئن شنا کنیم؟
در سال  98طبق اعالم سازمان پزشکی قانونی کشور  1275نفر به دلیل غر ق شدگی فوت شدند که  1074نفر از فوتیها مرد و  201نفر ز ن بودند ،همچنین
براساس این آمار استانهای خوزستان ،گیالن و مازندران در صدر بیشتر ین تلفات بودهاند.
هر ساله در ماههای تیر ،مرداد و شهر یور بیشتر ین حوادث غر ق شدگی ر خ میدهد که میتوان با کسب آ گاهی بیشتر و نیز انجام اقدامات مناسب باعث
کاهش آمار فوتیها در کشور شد.
برخالف تصور ی که وجود دارد عموم مردم شنا کردن در در یا را خطرناکتر از شنا در رودخانه میدانند ،اما آمار کشتهها همیشه در رودخانهها ،تاالبها،
استخرها ،کانالها و  ...بیشتر از در یا است.
طبق آمارها  90درصد موارد غر ق شدگی در آبهای شیر ین )رودخانه ،تاالب و استخرهاو (...اتفاق میافتد.
در آب شیر ین برخالف آب شور ،حجم ز یادی از آب وارد بدن میشود و به دلیل جذب از معده و رودهها وارد خون میشود و در نهایت باعث نارسایی قلبی و
کلیوی در فرد میشود.
محمد نصیر ی سخنگوی جمعیت هالل احمر نیز به دلیل پر آب شدن رودخانهها و تاالبهایی که مدتها خشک بودند خبر از افزایش غر ق شدگی داد و گفت:
به همین دلیل درخواست برای کمک به افرادی که دچار غر ق شدگی شدهاند افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد :برای جلوگیر ی از حادثه غر ق شدگی در رودخانهها و تاالبها کمپینی راه افتاده است .در این کمپین  32هزار نفر از چهرههای کشور برای فرهنگ
ساز ی و همچنین تذکر در این باره فعال شده اند.
نصیر ی افزود:در  3ماه ابتدایی امسال  69مورد عملیات در حوزه غر ق شدگی داشتیم که  20مورد نجات پیدا کردند و  7مورد نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی افزود :غر یق نجاتهای جمعیت هالل احمر در سواحل حضور دارند ،اما این حوادث در مکانهایی اتفاق افتاده که امکان خدمت رسانی وجود ندارد و
خلوت هستند .جمعیت هالل احمر از مردم درخواست شنا نکردن در رودخانهها و تاالبها را دارد.
توصیههای مهم برای جلوگیر ی از بروز حادثهاولین اقدامی که افراد باید در نظر داشته باشند آشنایی با فنون اولیه شنا کردن است.
آشنایی با محدودیتها و توجه به آنها از دیگر الزامات قبل از شنا محسوب میشود.
از دیگر مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد اطالع از عمق آب و همچنین شیرجه نزدن در آبهای کم عمق است.
شوخی کردن در آب از مواردی است که افراد آن را جدی نمیگیرند و بسیار خطرناک است.
همچنین شنا کردن باید در مکانهای مشخص شده و ایمن ،که در آنها غر یق نجات وجود دارد انجام گیرد.
باید این را هم اضافه کرد ،هنگامی که قرص خواب آور و یا قرص شل کننده عضالت مصرف میشود نباید وارد آب شد.
در رودخانههایی که فرد آشنایی الزم با آنجا را ندارد یا مکانهایی که ظاهرا آرام و کم عمق هستند ،خطر درگیر شدن در گرداب ز یاد است.
بررسی دمای آب قبل از شنا هم بسیار اهمیت دارد ،چون برخی مواقع تفاوت هوای بیرون آب و داخل آن بسیار ز یاد است و موجب شوک دمایی در فرد
میشود.
عالئم غر ق شدگیتشخیص اینکه یک فرد درون آب در حال غر ق شدن است ،میتواند کمکی باشد برای نجات به موقع او توسط افرادی که توانایی کمک به
فرد را دارند.
شخصی که به طور غیر طبیعی در حال دست و پا زدن است ،سرش مدام به ز یر آب میرود و باال میآید و یا کسی که مدت ز یادی صورتش در داخل آب قرار
دارد ،از نشانههای این است که به کمک نیاز دارد.
شدت عالئم در فردی که در حال غر ق شدن است بر اثر سن و جنس ،وضعیت جسمانی ،دمای آب و همچنین مدت قرار داشتن در ز یر آب متفاوت است ،اما
در حالت کلی ابتدا فرد به دلیل کمبود اکسیژ ن دچار استرس شده و برای نجات دست و پا میزند 3 ،دقیقه پس از ماندن ز یر آب کاهش هوشیار ی و بعد از

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۴

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۴/۱۴

ادامه خبر | تابنا ک :مرگ تابستانی در کمین مشتاقان شنا در رودخانهها و آبها /چگونه مطمئن شنا کنیم؟
 6دقیقه آسیبهای مغز ی در شخص نمایان میشود.
پس از گذشت چند دقیقه ضربان قلب نامنظم میشود و پمپاژ خون نیز مختل خواهد شد.
غر ق شدگی حتی در بیرون آبلبها و پوست رنگ پر یده یا آبی رنگ ،سرفه همراه با خلط ،کاهش هوشیار ی ،قطع تنفس و یا دشوار ی تنفس و ضربان قلب
نامنظم برای فردی که در خار ج از آب و در کنار ساحل قرار دارد هم میتواند عالمت غر ق شدگی باشد.
کمکهای اولیه در غر ق شدگیابتدا کمک کنید تا فرد از آب بیرون بیاید.
او را در حالت دراز کشیده قرار دهید و با پتو یا لباس بپوشانید تا گرم شود.
نخستین اعمال حیاتی فرد یعنی سطح هوشیار ی ،تنفس و گردش خون را کنتر ل کنید.
اگر فرد حال مساعدی نداشت سر یع با اورژانس تماس بگیر ید.
اگر فرد هوشیار ی نداشت ،اما نفس میکشید ،تا زمان رسیدن نیروهای امداد او را به پهلو بخوابانید.
اگر تنفس قطع شده بود ،فور ی تنفس دهان به دهان و ماساژ قلب را برای احیای قلبی_ر یوی انجام دهید ،البته این اقدامات توسط افرادی که اصول آن را
میدانند باید انجام شود.
به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ،هر ساله با گرم شدن هوا برای افرادی که به دنبال تفر یح و یا ورزش هستند،
شنا یکی از بهتر ین گز ینهها است ،اما رعایت نکردن برخی مسائل ایمنی موجب میشود که تعدادی از هموطنانمان جان خود را از دست بدهند.
با اعالم سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر کشور ،در تعطیالت آخر هفته  5مورد غر ق شدگی ر خ داده که  3مورد از آنها در استان گیالن بوده و اغلب
کسانی که دچار حادثه شدند افراد جوان بودند .این حوادث روز پنجم و ششم تیر ماه ر خ داد که  4نفر فوت کردند و یک نفر نیز نجات پیدا کرد.
در سال  98طبق اعالم سازمان پزشکی قانونی کشور  1275نفر به دلیل غر ق شدگی فوت شدند که  1074نفر از فوتیها مرد و  201نفر ز ن بودند ،همچنین
براساس این آمار استانهای خوزستان ،گیالن و مازندران در صدر بیشتر ین تلفات بودهاند.
هر ساله در ماههای تیر ،مرداد و شهر یور بیشتر ین حوادث غر ق شدگی ر خ میدهد که میتوان با کسب آ گاهی بیشتر و نیز انجام اقدامات مناسب باعث
کاهش آمار فوتیها در کشور شد.
برخالف تصور ی که وجود دارد عموم مردم شنا کردن در در یا را خطرناکتر از شنا در رودخانه میدانند ،اما آمار کشتهها همیشه در رودخانهها ،تاالبها،
استخرها ،کانالها و  ...بیشتر از در یا است.
طبق آمارها  90درصد موارد غر ق شدگی در آبهای شیر ین )رودخانه ،تاالب و استخرهاو (...اتفاق میافتد.
در آب شیر ین برخالف آب شور ،حجم ز یادی از آب وارد بدن میشود و به دلیل جذب از معده و رودهها وارد خون میشود و در نهایت باعث نارسایی قلبی و
کلیوی در فرد میشود.
محمد نصیر ی سخنگوی جمعیت هالل احمر نیز به دلیل پر آب شدن رودخانهها و تاالبهایی که مدتها خشک بودند خبر از افزایش غر ق شدگی داد و گفت:
به همین دلیل درخواست برای کمک به افرادی که دچار غر ق شدگی شدهاند افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد :برای جلوگیر ی از حادثه غر ق شدگی در رودخانهها و تاالبها کمپینی راه افتاده است .در این کمپین  32هزار نفر از چهرههای کشور برای فرهنگ
ساز ی و همچنین تذکر در این باره فعال شده اند.
نصیر ی افزود:در  3ماه ابتدایی امسال  69مورد عملیات در حوزه غر ق شدگی داشتیم که  20مورد نجات پیدا کردند و  7مورد نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی افزود :غر یق نجاتهای جمعیت هالل احمر در سواحل حضور دارند ،اما این حوادث در مکانهایی اتفاق افتاده که امکان خدمت رسانی وجود ندارد و
خلوت هستند .جمعیت هالل احمر از مردم درخواست شنا نکردن در رودخانهها و تاالبها را دارد.
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ادامه خبر | تابنا ک :مرگ تابستانی در کمین مشتاقان شنا در رودخانهها و آبها /چگونه مطمئن شنا کنیم؟
توصیههای مهم برای جلوگیر ی از بروز حادثهاولین اقدامی که افراد باید در نظر داشته باشند آشنایی با فنون اولیه شنا کردن است.
آشنایی با محدودیتها و توجه به آنها از دیگر الزامات قبل از شنا محسوب میشود.
از دیگر مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد اطالع از عمق آب و همچنین شیرجه نزدن در آبهای کم عمق است.
شوخی کردن در آب از مواردی است که افراد آن را جدی نمیگیرند و بسیار خطرناک است.
همچنین شنا کردن باید در مکانهای مشخص شده و ایمن ،که در آنها غر یق نجات وجود دارد انجام گیرد.
باید این را هم اضافه کرد ،هنگامی که قرص خواب آور و یا قرص شل کننده عضالت مصرف میشود نباید وارد آب شد.
در رودخانههایی که فرد آشنایی الزم با آنجا را ندارد یا مکانهایی که ظاهرا آرام و کم عمق هستند ،خطر درگیر شدن در گرداب ز یاد است.
بررسی دمای آب قبل از شنا هم بسیار اهمیت دارد ،چون برخی مواقع تفاوت هوای بیرون آب و داخل آن بسیار ز یاد است و موجب شوک دمایی در فرد
میشود.
عالئم غر ق شدگیتشخیص اینکه یک فرد درون آب در حال غر ق شدن است ،میتواند کمکی باشد برای نجات به موقع او توسط افرادی که توانایی کمک به
فرد را دارند.
شخصی که به طور غیر طبیعی در حال دست و پا زدن است ،سرش مدام به ز یر آب میرود و باال میآید و یا کسی که مدت ز یادی صورتش در داخل آب قرار
دارد ،از نشانههای این است که به کمک نیاز دارد.
شدت عالئم در فردی که در حال غر ق شدن است بر اثر سن و جنس ،وضعیت جسمانی ،دمای آب و همچنین مدت قرار داشتن در ز یر آب متفاوت است ،اما
در حالت کلی ابتدا فرد به دلیل کمبود اکسیژ ن دچار استرس شده و برای نجات دست و پا میزند 3 ،دقیقه پس از ماندن ز یر آب کاهش هوشیار ی و بعد از
 6دقیقه آسیبهای مغز ی در شخص نمایان میشود.
پس از گذشت چند دقیقه ضربان قلب نامنظم میشود و پمپاژ خون نیز مختل خواهد شد.
غر ق شدگی حتی در بیرون آبلبها و پوست رنگ پر یده یا آبی رنگ ،سرفه همراه با خلط ،کاهش هوشیار ی ،قطع تنفس و یا دشوار ی تنفس و ضربان قلب
نامنظم برای فردی که در خار ج از آب و در کنار ساحل قرار دارد هم میتواند عالمت غر ق شدگی باشد.
کمکهای اولیه در غر ق شدگیابتدا کمک کنید تا فرد از آب بیرون بیاید.
او را در حالت دراز کشیده قرار دهید و با پتو یا لباس بپوشانید تا گرم شود.
نخستین اعمال حیاتی فرد یعنی سطح هوشیار ی ،تنفس و گردش خون را کنتر ل کنید.
اگر فرد حال مساعدی نداشت سر یع با اورژانس تماس بگیر ید.
اگر فرد هوشیار ی نداشت ،اما نفس میکشید ،تا زمان رسیدن نیروهای امداد او را به پهلو بخوابانید.
اگر تنفس قطع شده بود ،فور ی تنفس دهان به دهان و ماساژ قلب را برای احیای قلبی_ر یوی انجام دهید ،البته این اقدامات توسط افرادی که اصول آن را
میدانند باید انجام شود.
منابع دیگر :روزنامه هفت صبح /پایگاه خبر ی شر یان ،اخبار نو
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کاهش  23.4درصدی تلفات تصادفات در دو ماهه نخست امسال )(۱۲:۱۸-۹۹/۰۴/۱۱
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور ،از کل تلفات حوادث رانندگی در دو ماهه نخست سال جار ی یکهزار و 636
نفر مرد و  337نفر ز ن بودند.
در این مدت استان های تهران با  ،163فارس با  149و کرمان با  148فوتی بیشتر ین و استان های چهارمحال و بختیار ی و ایالم هر کدام با ،19کهگیلویه و
بویراحمد با  21و اردبیل با  24کمتر ین آمار تلفات تصادفات را داشته اند.
همچنین در این مدت از کل تلفات تصادفات یکهزار و  274نفر در جاده های برون شهر ی 568 ،نفر در مسیرهای درون شهر ی 118 ،نفر در جاده های روستایی
و  13نفر در سایر مسیرها جان خود را از دست داده اند.
بیش از  35هزار مورد مراجعه مصدومان
در دو ماهه نخست امسال  35هزار و  869مصدوم حوادث رانندگی نیز به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد  27هزار و  291نفر مرد و هشت
هزار و  578نفر ز ن بودند.
آمار مراجعات مصدومان حوادث رانندگی نیز در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش  38.6درصدی مواجه بوده است.
کاهش تلفات در اردیبهشت ماه
آمار تلفات حوادث رانندگی در اردیبهشت امسال با یکهزار و  141متوفی ،کاهش  14.4درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
در این ماه  22هزار و  968مصدوم حوادث رانندگی نیز به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل  25.3درصد کاهش یافته
است.

قزوین :آشنایی با وظایف پزشکی قانونی +فیلم )(۱۵:۳۵-۹۹/۰۴/۱۳
یکی از وظایف پزشکی قانونی تعیین علت مرگ انسانهایی است که به دالیل مختلف جان خود را از دست دادهاند.

به گزارش خبرگزار ی صداوسیما مرکز قزوین  ،سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی تخصصی ومستقل در قوه قضاییه ،با بهرهگیر ی از کارشناسانی
کارآمد و متخصص و با استفاده از فناور یهای نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه ،نظرات کارشناسی خود را در امور پزشکی
قانونی با رعایت صحت ،دقت و سرعت و بر اساس اصول علمی ،قانونی و شرعی به مراجع ذیصالح ارایه مینماید.
پزشکی قانونی و ز یرشاخههای تخصصی و فوقتخصصی آن همچون سایر رشتههای پزشکی در دهههای اخیر دچار تحوالت عظیمی شده است و هر روز ابعاد

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۷

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۴/۱۴

ادامه خبر | صدا و سیما :قزوین :آشنایی با وظایف پزشکی قانونی +فیلم
تازهای در آن ظهور مینماید .امروزه با وجود پیچیدگیها و تنوع ابعاد جرم و جنایت ،بدون بهرهبردار ی از منابع علمی جدید و تکنولوژ یهای نوین پزشکی
قانونی و همچنین بدون استفاده از نظرات کارشناسی نیروهای متبحر و متخصص این سازمان کشف حقیقت کار ی بسیار دشوار و اغلب غیرممکن است.
اولین شکل رسمی پزشکی قانونی در ایران در سال  1301به صورت اداره پزشکی قانونی مستقر در دادگستر ی توسط دکتر فیلسوف االطباء بنا نهاده شد .اما
تا سال  1321معاینات بالینی قانونی معموًال در مطب پزشکان صورت میگرفته که بعد از بهره بردار ی از اداره پزشکی قانونی واقع در کاخ دادگستر ی معاینات
بالینی در محل این اداره انجام میشد ،ولی تشر یح قانونی اجساد در محل بیمارستان راز ی و سینا و آزمایشهای سم شناسی در دانشگاه تهران صورت
میگرفت .در واقع پزشکی قانونی به شکل نوین آن در ایران از حدود نه دهه پیش به صورت ادارهای وابسته به وزارت دادگستر ی فعالیت خود را آغاز کرد و با
توسعه روشهای کشف جرم و افزایش نیاز مجامع قضایی به خدمات پزشکی قانونی به ادارهکل تبدیل و در سال  1372با عنایت به توسعه کمی و تخصصیتر
شدن این خدمات با تصویب مجلس شورای اسالمی ،سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و ز یر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس شد.
در حال حاضر سازمان پزشکی قانونی کشور یک سازمان تخصصی است که گامهای بلندی برای نیل به استانداردهای بینالمللی برداشته است و نقش تعیین
کنندهای جهت اجرای هرچه صحیح تر ،موثرتر ،صر یحتر و سر یعتر قانون به عهده دارد.
بر اساس آمار سال  ،1395این سازمان با نزدیک به  336مرکز به بیش از یک میلیون و  760هزار و  853مراجعه کننده در سطح کشور ارائه خدمت میکند که
از این میزان کارشناسی حدود  90.6درصد مربوط به حوزه معاینات بالینی 1.3 ،درصدکمیسیونهای تخصصی 4.9 ،درصد مربوط به امور آزمایشگاهی و حدود
 3.3درصد در رابطه با معاینه و کالبدگشایی اجساد است.
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اخبار استانی
۴۲

ارجاع اجساد جانباختگان حادثه انفجار کلینیک به پزشکی قانونی )(۰۴:۵۹-۹۹/۰۴/۱۱
اجساد جانباختگان حادثه آتش سوز ی خیابان شر یعتی تهران به پزشکی قانونی استان تهران ارجاع داده شدند.

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران ،تاکنون اجساد هیجده تن از جانباختگان حادثه شب گذشته آتش
سوز ی در کلینیک سینااطهر خیابان شر یعتی تهران جهت تعیین علت فوت به مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شدند .که
پس از بررسی و احراز هویت با دستور مقام قضائی اجساد تحویل بستگان درجه اول خواهد شد.
منابع دیگر :خبرگزار ی میزان ،ایلنا ،ایرنا ،دانشجو ،فارس ،ایسکانیوز ،موج ،پانا /پایگاه خبر ی مشر ق ،نسیم آنالین ،خبرآنالین ،الف ،صراط نیوز ،آفتاب نیوز ،جام جم
آنالین ،اطالع نیوز ،نما ،فردا نیوز ،تین نیوز ،ایران اکونومیست ،نبض بازار ،اقتصاد گردان ،شفقنا ،شهردار ی نیوز ،ساعت  ،24خلیج فارس ،اصفهان امروز ،اتحاد خبر،
عصر اقتصاد -آنالین ،روز پالس ،دیدهبان ایران ،بهار نیوز ،تابناک باتو ،اعتماد آنالین ،وانا ،مرور نیوز ،شروع آنالین ،تصویر روز ،عصر ایران ،افق تازه ،گذار نیوز ،توسعه
ایرانی-آنالین

۵

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران :تعیین هویت پیکرهای حادثه انفجار کلینیک در حال انجام است )(۰۵:۱۰-۹۹/۰۴/۱۱
تهران -مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت :تعیین هویت پیکرهای حادثه انفجار کلینیک در حال انجام است.

مهدی فروزش در گفتگو با خبرنگار مهر ،در خصوص تعیین هویت پیکرهای حادثه انفجار و آتش سوز ی شب گذشته در کلینیک سینا اطهر تهران اظهار داشت:
با وقوع حادثه همکاران پزشکی قانونی در محل حضور پیدا کردند و در امر جمع آور ی و انتقال پیکرها نظارتهای الزم صورت گرفت.
فروزش با اشاره به اینکه تا کنون  ۱۸پیکر شامل  ۱۵ز ن و  ۳مرد به پزشکی قانونی انتقال داده شده است افزود :یک نفر نیز مصدوم به بیمارستان منتقل شده
که مطلع شدیم این مصدوم نیز فوت شده و هماهنگیهای الزم برای انتقال این فرد فوت شده نیز به پزشکی قانونی صورت گرفته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت :از ساعاتی قبل با حضور بستگان متوفیان در مرکز تشخیصی آزمایشگاهی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران
واقع در کهر یزک شناسایی و تعیین هویت پیکرها در حال انجام است که انشااهلل بالفاصله تعیین علت فوت انجام و اجساد تحویل بستگان میشود.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی تابناک ،ر یحان ،سور پرس ،عصر ایران ،گذار نیوز
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۹۷

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران خبر داد؛ شناسایی اجساد قربانیان انفجار کلینیک سینا اطهر /تحویل  14جسد به خانوادهها )۹۹/
(۱۰:۲۴-۰۴/۱۱
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از اتمام کار تعیین علت مرگ قربانیان حادثه انفجار و حر یق و در کلینیک سینا اطهر خبر داد و گفت :تا کنون اجساد  14نفر از  19جانباخته به
خانوادههایشان تحویل داده شده است.

دکتر مهدی فروزش در گفتوگو با ایسنا ،درباره اقدامات پزشکی قانونی استان تهران در مورد اجساد حادثه انفجار و حر یق در کلینیک سینا اطهر اظهارکرد:
بامداد امروز اجساد تحویل پزشکی قانونی شد و از همان زمان اقدامات برای شناسایی ،تعیین علت فوت و صدور جواز دفن انجام شد.
وی با بیان اینکه تمامی  19جسد ارجاعی به پزشکی قانونی شامل  15ز ن و چهارمرد شناسایی و علت فوتشان مشخص شد ،گفت :جواز دفن برای این افراد
صادر و تا کنون اجساد  14تن با دستور مقام قضایی به بستگان درجه اول آنان تحویل داده شده است.
فروزش از خانواده پنج قربانی دیگر نیز خواست که برای تحویل اجساد به پزشکی قانونی مراجعه کنند و گفت :این موضوع به خانوادهها اطالع داده شده
است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در مورد اینکه آیا اجساد دیگر عالوه بر  19نفر به این مرکز ارجاع شده یا خیر؟ گفت :اجسادی که تحویل پزشکی
قانونی شده همین  19نفر بود.
وی در باره میزان آسیبدیدگی اجساد نیز اظهارکرد :آسیبدیدگیها طور ی نبود که برای تشخیص نیاز به اقدامات تخصصیتر باشد و فرآیند شناسایی انجام
شد.
به گفته فروزش ،از  19فوتی این حادثه ،هفت تن پزشک شامل چهار متخصص بیهوشی،یک متخصص جراحی پالستیک ،یک متخصص گوش و حلق وبینی و
یک پزشک دیگر است .دو نفرهم پرستار کلینیک بودند .چهارنفر تکنسین اتاق عمل ویک نفرتکسنین رادیولوژ ی ،دونفرازکارکنان ودونفرهم از مراجعه کنندگان
بودند و حرفه یک نفر هم تاکنون مشخص نشده است.
انتهای پیام
منابع دیگر :خبرگزار ی آنا ،باشگاه خبرنگاران ،صدا و سیما ،میزان ،فارس ،ایرنا ،ایلنا ،مهر ،آر یا ،ایسکانیوز ،ایکنا /روزنامه صبح اقتصاد ،حمایت ،همشهر ی ،تعادل ،سپهر
ایرانیان /پایگاه خبر ی همشهر ی آنالین ،ایران آنالین ،قدس آنالین ،صراط نیوز ،نبض بازار ،شیعه نیوز ،مطبوعات فارس ،ستاره ،صدای ایران ،وانا ،رویداد ،24روزنو،
تابناک ،با اقتصاد ،پول نیوز ،خبرآنالین ،شما نیوز ،ایران پزشک ،سر پوش ،سالم نو ،ناطقان ،راهبرد معاصر ،نامه نیوز ،فرارو ،شفاف ،مشر ق ،تجارت نیوز ،گسترش،
بانکی ،تیک ،تیتر شهر ،دیار میرزا ،خلیج فارس ،بویر نیوز ،منجیل نیوز ،عصر شهروند ،خبر داغ ،اعتدال نیوز ،خط بازار ،مردم ساالر ی آنالین 55 ،598 ،آنالین،
اقتصادنیوز ،افق تازه ،برتر ین ها ،روز پالس ،انتخاب ،عصرخبر ،تدبیر و امید ،پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر ،فردا نیوز ،نما ،شبکه ایرانیان ،شهدای ایران ،تیرداد نیوز،
شهر ،شروع آنالین ،مرور نیوز ،عصر ایران ،پایگاه خبر ی قلم نیوز ،نسیم آنالین ،میهن صنعت ،اقتصاد تهران ،شفقنا ،شفا آنالین ،جهان صنعت آنالین ،راه امروز ،فرتاک
نیوز ،تین نیوز ،بانک و صنعت ،شهر فردا ،اتحاد خبر ،سور پرس ،اعتماد آنالین ،الف ،خبرخودرو ،بهداشت نیوز ،ایران اکونومیست ،فرهیختگانآنالین ،دیدهبان ایران/
مجله هفته نامه رویکرد
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۲۱

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران خبر داد؛ از مجموع  19جسد تحویل شده به پزشکی قانونی17 ،نفرکادردرمان و  2نفر مراجعه کننده
بودند )(۱۲:۴۳-۹۹/۰۴/۱۱
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران،گفت :از نوزده جسد حادثه آتش سوز ی خیابان شر یعتی که جهت تعیین علت فوت به پزشکی قانونی ارجاع شده است تاکنون چهارده جسد
تحویل خانواده ها گردیده است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استان تهران دکتر مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران اعالم کرد :از نوزده جسد آتش سوز ی شب
گذشته خیابان شر یعتی تهران که جهت تعیین علت فوت به پزشکی قانونی ارجاع شده است تاکنون چهارده جسد تحویل خانواده ها گردیده است
وی درادامه افزود :کلیه نوزده جسد از جانباختگان حادثه آتش سوز ی شب گذشته در کلینیک سینا اطهر در خیابان شر یعتی تهران )15نفرز ن و4نفزمرد(که به
مرکز تشخیصی وآزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران واقع در کهر یزک ارجاع شده بود با تالش کارشناسان پزشکی قانونی شناسایی وتعیین علت فوت
شدند وجواز دفن هم صادرشد واز این تعداد تاکنون14نفربا دستور مقام قضایی تحویل بستگان درجه اول شده وپنج نفردیگرهم بستگان جانباختگان جهت
تحویل به پزشکی قانونی مراجعه نکردهاند.
ازاین تعداد 17نفراز کادر درمان ودونفراز مراجعین می باشند.
انتهای پیام
منابع دیگر :خبرگزار ی میزان ،ایرنا /روزنامه هفت صبح ،کیهان ،همشهر ی ،جام جم /پایگاه خبر ی انتخاب ،جام جم آنالین ،تابناک ،ایران آنالین ،اقتصادنیوز ،ایران خبر،
منجیل نیوز ،وانا ،شهر ،وقایع اتفاقیه  -آنالین ،اعتماد آنالین ،نبض بازار ،همشهر ی آنالین ،پارسینه ،رکنا

۲۳

اجساد جانباختگان کلینیک »سینا اطهر« چه زمانی تحویل خانوادهها میشود؟ )(۰۵:۱۱-۹۹/۰۴/۱۱
خبرگزار ی میزان -مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران ضمن تشر یح زمان تحویل اجساد به خانوادههای جانباخته حادثه آتش سوز ی کلینیک »سینا اطهر« از فوت یک مصدوم دیگر
خبر داد.

خبرگزار ی میزان  -فروزش ،مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفت :تاکنون اجساد  18تن از جانباختگان حادثه شب گذشته آتش سوز ی در کلینیک
سینااطهر خیابان شر یعتی تهران جهت تعیین علت فوت به مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شدند و پس از بررسی و احراز
هویت با دستور مقام قضایی اجساد تحویل بستگان درجه اول خواهد شد.
منابع دیگر :خبرگزار ی باشگاه خبرنگاران ،تسنیم /روزنامه تعادل /پایگاه خبر ی خبرآنالین ،نسیم آنالین ،دانا ،پارسینه ،صبا ایران ،ایران اکونومیست ،ساعت  ،24شفا
آنالین ،اصفهان امروز ،منجیل نیوز ،برتر ین ها ،اعتماد آنالین ،حوزه ،خبر روزانه ،روزنامه آنالین ،598 ،صبح تهران ،اطلس ،صبح اقتصاد  -آنالین ،اخبار نوین
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کمپ ماده  16پردیس مستقل میشود /تجهیز پزشکی قانونی به سالن تشر یح )تهران( )(۰۸:۱۳-۹۹/۰۴/۱۱
دادستان عمومی و انقالب شهرستان پردیس گفت :با توجه به عدم تحقق ساخت کمپ مشترک با لواسان به دنبال ساخت کمپ مستقل در شهرستان پردیس هستیم که اقدامات آن
انجام شده و در مرحله بروکراسی ادار ی است که امیدوار یم به زودی به نتیجه برسیم.

علیرضا آقاجار ی دادستان عمومی و انقالب شهرستان پردیس در گفتوگو با خبرنگار فارس در خصوص افتتاح دفتر پزشکی قانونی و تأثیرات آن بر بهبود
خدمات به شهروندان ،اظهار کرد :افتتاح این مرکز یکی از آرزوهای دیر ینه مردم شهرستان پردیس بود.
وی ادامه داد :فردی که میخواست از خدمات پزشک قانونی بهرهمند شود باید به شر ق شهر تهران مراجعه میکرد و این مسافت طوالنی زمان ز یادی را از
شهروندان از بین میبرد و این چهره ز یبایی برای شهرستان تازه تأسیس پردیس نداشت.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان پردیس افزود :این مرکز با کمک به پزشک قانونی استان ،مسؤوالن شهر ی و شهرستانی روز گذشته افتتاح شد و با ظرفیت
کامل وظایف خود را درست و کامل انجام میدهد.
آقاجار ی اضافه کرد :هم اکنون بیش از هشت ماه از آغاز به کار این مرکز میگذرد و به صورت میانگین ماهانه  241نفر پذیرش میشوند و برای افزایش پذیرش
نیز مشکلی وجود ندارد.
وی یادآور شد :مراکز پزشکی قانونی فقط به موضوع ضرب و جر ح اختصاص ندارد بلکه در مسائل دیگر ی نیز بازوی پرتوان دستگاه قضایی هستند.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان پردیس در خصوص اینکه برای ارتقاء درجه دادستانی شهرستان پردیس چه اقدامات دیگر ی باید انجام شود ،گفت :ما
دنبال این هستیم تا سالن تشر یح این مرکز نیز راه انداز ی و مستقر شود و اگر این اتفاق ر خ بدهد خدمت بسیار بزرگی به شر ق استان صورت خواهد گرفت.
آقاجار ی تصر یح کرد :این پزشکی قانونی اگر به سالن تشر یح تجهیز شود ،میتوانیم از شهرهای دیگر نیز پذیرش داشته باشیم.
وی در خصوص افزایش تعداد معتادان متجاهر و کارتنخوابها در پردیس و سرانجام احداث کمپ ماده  16گفت :با هماهنگی که سال گذشته با استاندار ی
تهران صورت گرفت و طی بازدید سال گذشته استاندار از این منطقه مقرر شد کمپی مشترک با لواسان ساخته شود اما به ظاهر به نتیجه نرسیده است.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان پردیس در پایان بیان کرد :با توجه به عدم تحقق ساخت کمپ مشترک با لواسان به دنبال ساخت کمپ مستقل در
شهرستان پردیس هستیم که اقدامات آن انجام شده و در مرحله بروکراسی ادار ی است که امیدوار یم به زودی به نتیجه برسیم.
انتهای پیام/67016/م/س
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مرگ  ۲نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در گلستان )(۰۴:۳۹-۹۹/۰۴/۱۲
مدیر کل پزشکی قانونی گلستان از مرگ 2نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در دو ماهه نخست سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان ،حسین زارعی مدیر کل پزشکی قانونی گلستان گفت :طی دو ماهه نخست سال ۲ ،نفر
بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در گلستان جان خود را از دست دادند که این تعداد ،نسبت مدت مشابه سال قبل  ۳۳درصد کاهش یافته است.
او با بیان اینکه از این تعداد ،یک نفر مرد و یک نفر ز ن بودند افزود :این آمار ،بر اساس تعداد پروندههای ارجاعی و تعیین علت فوت ،در مدت مذکور است.
سال گذشته ،تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن  ۳نفر بودند.

کاهش  30درصدی جانباختگان حوادث ترافیکی گلستان )(۰۵:۱۸-۹۹/۰۴/۱۱
ایسنا/گلستان طی دو ماهه ابتدایی سال  ،99تعداد  36نفر در حوادث رانندگی استان گلستان جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل30 ،
درصد کاهش داشته است.

بر اساس اعالم پزشکی قانونی گلستان ،در دو ماهه ابتدایی امسال  36نفر بر اثر حوادث رانندگی در استان جانباختند که از این تعداد  31نفر مرد و  5نفر ز ن
بودند.
بیشتر ین تلفات حوادث ترافیکی با  30مورد در جادههای برونشهر ی و پس از آن با  6مورد در مسیرهای درونشهر ی بوده است.
همچنین طی دو ماهه اول امسال  798نفر به دلیل صدمات ناشی از تصادف به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل که یک هزار و  341نفر بوده ،حدود  40درصد کاهش داشته است.
از کل مراجعین تصادف طی دو ماهه اول سال  ،99تعداد  617نفر مرد و  181نفر ز ن بودهاند.
انتهای پیام
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۴

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکز ی خبرداد؛ نزاع و درگیر ی بیشتر ین فراوانی پرونده های پزشکی قانونی استان مرکز ی )۹۹/۰۴/
(۱۵:۰۳-۱۱
اراک -مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکز ی گفت :بیشتر ین فراوانی پرونده های پزشکی قانونی استان مرکز ی مربوط به نزاع و درگیر ی است.

به گزارش خبرنگار مهر ،علی رضایی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد :نزاع و درگیر ی ،تصادفات رانندگی و غر ق شدگی در سدها و بندهای خاکی
بیشتر ین حجم پروندههای پزشکی قانونی استان مرکز ی را تشکیل میدهد.
وی با اشاره به بررسی  ۱۰هزار و  ۵۹۴پرونده نزاع و درگیر ی در سال گذشته عنوان کرد :متأسفانه در هنگام نزاع و درگیر ی آثار جراحات وارده بیشتر از درگیر ی
است و بایستی برای جلوگیر ی از هرگونه نزاع برای باالبردن آستانه تحمل افراد تالش کرد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکز ی خودرو ،جاده و انسان را در بروز تصادفات مؤثر دانست و افزود :سال گذشته هشت هزار و  ۳۹۹پرونده تصادفات
رانندگی در پزشکی قانونی استان مرکز ی بررسی شد.
رضایی گفت :در فصل گرم با وجود تابلوهای هشدار دهنده و ممنوعیت شنا در سدها و بندهای خاکی با بی توجهی و اهمال خانوادهها نسبت به این قصیه
شاهد غر ق شدگی افراد در این اماکن هستیم به طور ی که میتوان گفت غر ق شدگی در سدها و بندهای خاکی استان در سال گذشته به نسبت سال ۱۹ ،۹۷
نفر افزایش داشته است که نیاز است مردم به ممنوعیتهای این حوزه توجه ویژه داشته باشند.
وی افزود :همزمان با گرامیداشت هفته قوه قضائیه ساختمان جدید پزشکی قانونی استان افتتاح شد که میتوان گفت اقدام خوبی در این حوزه انجام شده
است.
منابع دیگر :خبرگزار ی ایرنا ،ایسنا /پایگاه خبر ی خبرآنالین ،اقتصاد آینده

۶

افزایش  14درصدی حوادث ناشی از کار در کردستان )(۰۴:۲۳-۹۹/۰۴/۱۲

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۱۴

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۴/۱۴

۸

مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه :علت فوت آسیه پناهی بیمار ی حاد قلبی بود )کرمانشاه( )(۰۴:۳۱-۹۹/۰۴/۱۲

۲۲

مدافع سالمت آسمانی شد؛ رئیس پزشک قانونی دشتستان بر اثر کرونا جان باخت )بوشهر ( )(۲۳:۳۲-۹۹/۰۴/۱۲
بوشهر  -رئیس پزشک قانونی شهرستان دشتستان پس از چند روز مبارزه با بیمار ی کرونا دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر ،دکتر خضر خلیلی رئیس پزشک قانونی شهرستان دشتستان ،پزشک مدافع سالمت پس از چند روز مبارزه با کرونا ساعاتی قبل در
بیمارستان علی اصغر شیراز به دیدار حق شتافت.

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۱۵

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۴/۱۴

ادامه خبر | مهر :رئیس پزشک قانونی دشتستان بر اثر کرونا جان باخت )بوشهر(
دکتر خلیلی از اهالی روستای بوالخیر بخش ساحلی دلوار بعد از دکتر غالمرضا فخر ی ،دومین مدافع سالمت استان بوشهر است که در جبهه مبارزه با کرونا و
خدمت به مردم به جان خود را از دست داد.
منابع دیگر :خبرگزار ی ایسنا ،ایرنا ،فارس ،باشگاه خبرنگاران ،صدا و سیما ،پانا ،دفاعمقدس /روزنامه کیهان /پایگاه خبر ی تابناک ،سوک ،منجیل نیوز ،اتحاد خبر،
شهر یار یها ،راک نیوز ،سالم نو ،رکنا ،خبر فور ی ،فاش نیوز ،بسیج ،حوزه نیوز ،پزشکی ورزشی ایران ،سر پوش

پیگیر ی و بازدیدهای فرماندار یزد جهت رعایت فاصله گذار ی اجتماعی ادامه دارد )یزد( )(۱۹:۲۱-۹۹/۰۴/۱۱
پیگیر ی و بازدیدهای فرماندار یزد جهت رعایت فاصله گذار ی اجتماعی از داروخانه ها ،باشگاه های ورزشی ،قهوه خانه و پزشکی قانونی یزد انجام شد.

به گزارش خبرگزار ی موج یزد ،سید محمد رستگار ی فرماندار یزد با حضور در مرکز پزشکی قانونی استان یزد ،ضمن دیدار با فر یبرز آیتی مدیر کل پزشکی
قانونی استان یزد و کارکنان این مجموعه از بخشهای مختلف سالن تشر یح ،آزمایشگاه و واحدهای ادار ی و ...بازدید کرد و در جر یان مشکالت موجود این
مرکز قرار گرفت.
گفتنی است :آیتی ضمن عرض خیرمقدم و قدردانی از توجه ویژه فرماندار ،گزارشی از روند اقدامات و خدمات صورت گرفته ارائه و مشکالت موجود را اعالم
کرد.
سید محمد رستگار ی در این بازدید ضمن قدردانی از تالش مدیر یت و کارکنان پزشکی قانونی بیان کرد :ایثار و تالش مضاعف مدیر یت و کارکنان پزشکی
قانونی با توجه به کمبود فضا و امکانات کافی ستودنی است.
فرماندار یزد همچنین بر اجرای طر ح فاصله گذار ی هوشمند اجتماعی و اقدامات پیشگیرانه به جهت جلوگیر ی از شیوع کرونا تاکید ودرخصوص پیگیر ی و حل
مسائل مطروحه قول مساعد داد.
همچنین فرماندار یزد در ️گشت وبازدید شبانه از مطب پزشکان ،داروخانه ها ،باشگاه های ورزشی ،قهوه خانه ها و غیره بر فاصله گذار ی اجتماعی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی فرماندار ی یزد ،دراین بازدید به متصدیان در خصوص مسائل بهداشتی تذکرات الزم داده و یک باشگاه ورزشی و یک قهوه خانه بدلیل
رعایت نکردن طر ح فاصله گذار ی اجتماعی پلمپ شدند.

۲

درخواست کمک باز پرس جنایی/این لباسها بر تن جسد بدون هویت بود! +عکس )خراسان رضوی( )(۰۲:۵۲-۹۹/۰۴/۱۲
پس از انجام بررسیهای دقیق پزشکی درباره بقایای کشف شده جسد یک انسان در دل چاه متروکه کورههای آجر پز ی مشهد ،روند تحقیقات این پرونده جنایی در حالی تغییر کرد که
مشخص شد استخوانهای مذکور متعلق به یک مرد جوان است.

روزنامه خراسان :هفدهم اردیبهشت گذشته ،زمانی که چند مقنی مشغول الی روبی یک چاه متروکه در کورههای آجر پز ی اطراف روستای فارمد بودند ،ناگهان
با بقایای نیمی از پیکر جسد یک انسان رو به رو شدند که هنوز به عمق چاه سقوط نکرده بود و بخشی از بقایای جسد کنار حصارهای درون چاه قرار داشت.
چند دقیقه بعد مقنیها با نگرانی موضوع کشف جسد را به پلیس گزارش دادند.

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۱۶

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۴/۱۴

ادامه خبر | فردا نیوز :درخواست کمک باز پرس جنایی/این لباسها بر تن جسد بدون هویت بود! +عکس )خراسان رضوی(
بدین ترتیب با حضور قاضی علی اکبر احمدی نژاد )قاضی ویژه قتل عمد مشهد( در کورههای آجر پز ی اطراف روستای مذکور ،تحقیقات در این باره آغاز شد .با
پیدا شدن دمپایی و برخی پوششهای زنانه درون چاه و همچنین پیراهنی با آرم پپسی و با عنوان تبلیغی »کانون والیبال آینده سازان خاوران« این احتمال
قوت گرفت که جسد مربوط به زنی درشت اندام است.
به همین دلیل و با صدور دستورات ویژهای از سوی قاضی شعبه  208دادسرای عمومی و انقالب مشهد ،تحقیقات گستردهای با شناسایی این کانونهای
تبلیغاتی آغاز شد ،اما نتیجه مهمی از بررسیهای تخصصی به دست نیامد.
گزارش خراسان حاکی است ،از سوی دیگر ،مقام قضایی از پزشکان قانونی خواست با انجام آزمایشهای دی انای و دیگر معاینات و بررسیهای تخصصی
پزشکی ،درباره جنسیت و سن وسال بقایای جسد کشف شده اعالم نظر کنند .این گونه بود که به دستور دکترآر یا حجاز ی )مدیرکل پزشکی قانونی خراسان
رضوی( آزمایشهای گوناگون پزشکی با همکار ی پزشکی قانونی مرکز کشور در این باره ادامه یافت و در نهایت مشخص شد که جسد مربوط به مرد جوانی
بین  22تا  40ساله است که کمتر از یک سال از مرگ وی میگذرد .همچنین نتیجه بررسیهای پزشکی بیانگر آن بود که مقتول فردی درشت اندام بود که
بقایای اسکلت وی توسط آتش نشانان از عمق چاه آب بیرون کشیده شد .قاضی احمدی نژاد با بیان این که نظر پزشکی قانونی روند تحقیقات در این
پرونده جنایی را تغییر داد ،از شهروندان خواست چنان چه کسانی افراد گمشده دارند یا از هویت مقتول اطالعاتی به دست آورده اند ،با تلفنهای  110یا
 09370099571اطالع بدهند.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی رکنا ،تابناک باتو

۶

ماجرای جسد مرد جوان در دل چاه متروکه! )خراسان رضوی( )(۱۳:۰۳-۹۹/۰۴/۱۲
پس از انجام بررسی های دقیق پزشکی درباره بقایای کشف شده جسد یک انسان در دل چاه متروکه کوره های آجر پز ی مشهد ،روند تحقیقات این پرونده
جنایی در حالی تغییر کرد که مشخص شد استخوان های مذکور متعلق به یک مرد جوان است.
به گزارش خراسان ،هفدهم اردیبهشت گذشته ،زمانی که چند مقنی مشغول الی روبی یک چاه متروکه در کوره های آجر پز ی اطراف روستای فارمد بودند،
ناگهان با بقایای نیمی از پیکر جسد یک انسان رو به رو شدند که هنوز به عمق چاه سقوط نکرده بود و بخشی از بقایای جسد کنار حصارهای درون چاه قرار
داشت .چند دقیقه بعد مقنی ها با نگرانی موضوع کشف جسد را به پلیس گزارش دادند.
بدین ترتیب با حضور قاضی علی اکبر احمدی نژاد )قاضی ویژه قتل عمد مشهد( در کوره های آجر پز ی اطراف روستای مذکور ،تحقیقات در این باره آغاز شد .با
پیدا شدن دمپایی و برخی پوشش های زنانه درون چاه و همچنین پیراهنی با آرم پپسی و با عنوان تبلیغی »کانون والیبال آینده سازان خاوران« این احتمال
قوت گرفت که جسد مربوط به زنی درشت اندام است.

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۱۷

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۴/۱۴

ادامه خبر | تابنا ک :ماجرای جسد مرد جوان در دل چاه متروکه! )خراسان رضوی(
به همین دلیل و با صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی شعبه  208دادسرای عمومی و انقالب مشهد ،تحقیقات گسترده ای با شناسایی این کانون های
تبلیغاتی آغاز شد اما نتیجه مهمی از بررسی های تخصصی به دست نیامد.
گزارش خراسان حاکی است ،از سوی دیگر ،مقام قضایی از پزشکان قانونی خواست با انجام آزمایش های دی ان ای و دیگر معاینات و بررسی های تخصصی
پزشکی ،درباره جنسیت و سن وسال بقایای جسد کشف شده اعالم نظر کنند.
این گونه بود که به دستور دکترآر یا حجاز ی )مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی( آزمایش های گوناگون پزشکی با همکار ی پزشکی قانونی مرکز کشور در
این باره ادامه یافت و در نهایت مشخص شد که جسد مربوط به مرد جوانی بین  22تا 40ساله است که کمتر از یک سال از مرگ وی می گذرد .همچنین
نتیجه بررسی های پزشکی بیانگر آن بود که مقتول فردی درشت اندام بود که بقایای اسکلت وی توسط آتش نشانان از عمق چاه آب بیرون کشیده شد.
قاضی احمدی نژاد با بیان این که نظر پزشکی قانونی روند تحقیقات در این پرونده جنایی را تغییر داد ،از شهروندان خواست چنان چه کسانی افراد گمشده
دارند یا از هویت مقتول اطالعاتی به دست آورده اند ،با تلفن های  110یا  09370099571اطالع بدهند.
منابع دیگر :روزنامه خراسان /پایگاه خبر ی آفتاب نیوز ،فرارو ،ایران آنالین ،خلیج فارس ،اصفهان امروز

کشف تنها یک تصادف ساختگی در خراسان شمالی )(۱۶:۰۱-۹۹/۰۴/۱۳
بجنورد -ایرنا -مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی گفت :بهار امسال تنها یک تصادف ساختگی در این استان کشف شد که البته این رقم در بهار پارسال نیز بیش از یک فقره نبود.

دکتر حسن محمدزاده روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :در تصادف ساختگی امسال یک نفر هم به عنوان کشته گزارش شده بود و حال
آنکه در تصادفات ساختگی پارسال چنین وانمود شده بود که  ۸مرد و یک ز ن کشته شده اند.
وی روند گزارش تصادفات ساختگی و صحنهساز ی برای فر یب بیمه ها در این استان را رو به کاهش دانست و افزود :در کل سال گذشته  ۹فقره تصادف
ساختگی در این استان کشف شده بود که این رقم در مقایسه با سال پیش از آن  ۲۵درصد کاهش داشت.
نوع صدماتُ ،مشت تصادفسازان را وامیکند
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی با بیان اینکه پزشکی قانونی بر اساس نوع صدمات وارده به افراد ،می تواند به واقعی و یا ساختگی بودن تصادفات
پی ببرد ،گفت :صدمات طبیعی ناشی از تصادفات از نوع صحنه ساز ی و کارگردانی شده آن قابل شناسایی است.
دکتر محمدزاده افزود :در تصادفهای ساختگی ،افراد با استفاده از خودروهای فرسوده و یا تصادفی ،به نوعی صحنه ساز ی می کنند تا با فر یب بیمهها از آنان
مبالغ هنگفتی را به عنوان غرامت در یافت کنند.
بیشتر تصادفات ساختگی وارداتی است
وی خواستار توجه بیشتر مسووالن شرکتهای بیمه و نیز پلیس به نقطه نظرات کارشناسان پزشکی قانونی برای تشخیص تصادفهای مشکوک شد و گفت:
بیشتر تصادفات ساختگی مربوط به شهروندان دیگر استانها است که در این استان اقدام به صحنه ساز ی میکنند و با توجه به اینکه روند ادار ی تصادفات
جادهای آسان ساز ی شده تا افرادی که دچار حادثه میشوند در استانهای دیگر با مشکالت مختلف از جمله روند سخت ادار ی مواجه نشوند ،برخی از این
ماجرا سوء استفاده میکنند.
محمدزاده افزود :این افراد با نامهای که از پزشکی قانونی در یافت کردهاند در شهر خود برای در یافت غرامت بیمه اقدام میکنند که در این شرایط چون تصادف

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۱۸

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۴/۱۴

ادامه خبر | ایرنا :کشف تنها یک تصادف ساختگی در خراسان شما لی
در منطقهای دیگر روی داده است ،سخت گیر ی ز یادی نسبت به بررسی صحنه تصادف انجام نمیشود.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی با بیان اینکه تصادف ساختگی برای برخی سودجویان به شغل تبدیل شده است ،اظهار داشت :تیم های خاصی برای
این کار پردرآمد ایجاد شده اند و بیشتر در استان ها و حتی شهرهایی که از نظر پزشکی قانونی ضعیف تر هستند فعالیت می کنند و گاه حتی برای پیگیر ی
روند در یافت غرامت وکیل می گیرند.
خراسان شمالی برای تصادفسازان ناامن شده است
دکتر محمدزاده افزود :با تالش نیروها و کارشناسان پزشکی قانونی خراسان شمالی ،این استان برای عوامل تصادفات ساختگی ناامن شده است و این تیم ها
کمتر اقدام به سوء استفاده از فضای این استان می کنند.
وی اظهار داشت :در  ۲ماه نخست امسال در مجموع  ۶۰۰نفر بر اثر تصادفات رانندگی در خراسان شمالی صدمه دیده اند که  ۵۹۹مورد آن حقیقی و یک نفر
ساختگی بوده است.
وی با بیان اینکه صدمات ناشی از تصادفات در سال  ۹۸نسبت به سال پیش از آن  ۳۳.۹درصد کاهش یافته است ،گفت :در  ۲ماه نخست سال  ۹۷نیز ۹۰۷
نفر بر اثر حوادث ترافیکی صدمه دیده بودند که از مجموع آنها  ۹۰۶نفر به صورت حقیقی صدمه دیده بودند.
وی اظهار داشت :بر اثر تصادفات در سال گذشته  ۲۲۷نفر از هموطنان در جاده های این استان درگذشته اند.

۱

نجات دختر  ۱۵ساله بجنوردی از مرگ )خراسان شمالی( )(۰۵:۳۱-۹۹/۰۴/۱۲
بجنورد -ایرنا -معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بجنورد گفت :امدادگران سازمان با کمک مردم مانع پرت شدن دختر  ۱۵ساله از طبقه ششم یک ساختمان شهر شدند
و بدین ترتیب این نوجوان را از مرگ نجات دادند.

مجید خوشرفتار روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :ماموران امداد و نجات از دو ایستگاه به موقعیت اعزام شدند ،که خوشبختانه اقدام
دختر نوجوان با دخالت به موقع اهالی و امدادگران به سرانجام نرسید و وی به عوامل اورژانس اجتماعی تحویل داده شد.
وی اظهار داشت :یک ز ن همسایه با گر یه و زار ی از دختر نوجوان می خواست خودش را پرت نکند که ما نیز از این خانم خواستیم با دختر بیشتر صحبت کند
و سرگرمش کند.
وی گفت :از یک پسر جوان نیز که توانسته بود به پشت بام راه پیدا کند خواستیم در زمانی که دختر نوجوان با همسایه صحبت می کند به سرعت کمکش
کند و این جوان نیز خوشبختانه بدون اینکه دختر متوجه حضورش شود آن را نجات داد.
معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بجنورد گفت :این دختر نوجوان علت اقدام به خودکشی را مشکالت خانوادگی ،سخت گیر ی پدر و مادر
و سرخوردگی عنوان کرد.
به گفته مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی ،این استان در خودکشی رتبه  ۱۸را دارد.
همچنین اقدام به خودکشی زنان نسبت به مردان بیشتر است اما مردان بیشتر خودکشی های موفق دارند.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی همشهر ی آنالین
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گزارش| سنار یوی تلخ شیرجههای بیبازگشت؛ تابستان را با پویش "غر ق نشویم" بگذرانیم )چهارمحال و بختیار ی( )(۰۷:۴۹-۹۹/۰۴/۱۳
هر ساله به ویژه در فصل تابستان شاهد غر ق شدگی هموطنانمان در رودخانهها و سدها هستیم اما امسال را با عضویت در پویش غر ق نشویم بگذارنیم تا شاهد حوادث تلخی از این
دست نباشیم.

به گزارش خبرگزار ی تسنیم از شهرکرد ،هرسال با شروع شدن فصل تابستان و تعطیلی مدارس تعداد ز یادی از مردم با خانوادههای خود راهی سفر میشوند،
سفر ی که هدف از آن کنار گذاشتن موقت کسب و کار و زندگی روزمره است تا پس از آن مسافران با گذراندن تعطیالتی به یاد ماندنی و با انرژ ی و انگیزه به
خانه و کاشانه خود برگردند و کار و فعالیت خود را مجددًا از سر گیرند اما بیاحتیاطی و عدم رعایت موارد ایمنی باعث میشود تا بسیار ی از این سفرها با
صدمات جبرانناپذیر ی مانند از دست رفتن عز یزان همراه شود.
آبوهوای معتدل چهارمحال و بختیار ی و داشتن تالب و رودخانه فراوان مسافران را ترغیب میکند تا در گرمای تابستان در آبهای عمیق سدها ،تاالبها و
در یاچه بدون توجه به موارد ایمنی و اینکه شنا کردن در این آبراههها کارهرکسی نیست شیرجههای بیبازگشتی بزنند.
نداشتن مهارت کافی ،گرفتن عضله ،شیرجه رفتن و برخورد با کف رودخانه ،حمله قلبی ،ز یرآب رفتن طوالنی و کمبود تنفس و تشنج از جمله عوامل غر ق
شدن افراد در آب رودخانه و سدها است هرچند در صورت بروز این شرایط اگر در محدوده در یا باشد که ناجیان غر یق در آن حضور دارند امکان نجات
و کمکرسانی توسط آنها وجود دارد اما چیز ی که باعث باال رفتن آمار افراد غر ق شده این است که بسیار ی در مناطق شنا ممنوع مبادرت به شنا میکنند که
هیچ نجات غر یقی در آنجا حضور ندارد.
بیتفاوتی یا بیتوجهی شهروندان به عالیم هشداردهنده جایی نمایان است که در سال گذشته شاهد از دست دادن  38نفر از مردم استانمان در رودخانه و
سدها بودهایم.
اجازه شنا به کودکان و نوجوانان را در رودخانهها ندهید
سیداحمد مرتضویفر مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیار ی در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت :امسال جهت جلوگیر ی از غر ق شدگی افراد در
آب رودخانهها جمعیت هالل احمر پویش "غر ق نشویم" را به راه انداخته است امیدوار یم که مردم با حضور در پویش بتوانند از جان عز یران خود محافظت
کنند.
وی افزود :توصیه میشود خانوادهها در این شرایط کرونا در خانه بمانند اما در صورت خروج از منز ل و در صورت اینکه قصد داشتند در مناطق تفر یحی حضور
داشته باشند در کنار رودخانهها ،در یاچهها و اطراف سدها اطراق نکنند و اجازه شنا به کودکان و نوجوانان را در این آبها ندهند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیار ی بیان کرد :معموًال نقاط خطرناک و مرگآفر ین اطراف سدها و آبگیرها با تابلوهای خطر مشخص و یا
حفاظبندی شده است ،بیتوجهی به این عالئم ،خطرات جانی به همراه خواهد داشت.
 38نفر در استان غر ق شدند
علی ساسانپور مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال وبختیار ی در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت :در سال گذشته مجموع افراد غر ق شده در رودخانهها و
سدهای استان  38نفر بوده که  31نفر مرد و  7نفر ز ن بودند.
وی افزود :بیشتر ین تعداد غر ق شدگی در مردادماه سال گذشته با  11نفر و کمتر ین آمار در دی ماه با یک نفر بوده است.

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۲۰

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۴/۱۴

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان :در تعیین ژنتیک زندانیان ،خطای انسانی بسیار اندک است )لرستان( )(۰۳:۴۶-۹۹/۰۴/۱۴
ایسنا/لرستان مدیرکل پزشکی قانونی لرستان گفت :در بحث تعیین ژنتیک خطای انسانی اندک است و دستگاههای بسیار دقیق و ظر یفی در پزشکی قانونی وجود دارد.

دکتر حمیدرضا نظیفی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به آمار ژنتیک زندانیان در سال  ،96اظهار کرد :این آمار  100نفر بوده که پروفایل ژنتیکی آنها را تعیین و
به بانک ژنتیک پزشکی قانونی کشور ارسال کردیم.
وی افزود :در سال  1500 ،97نفر و در سال  98نیز  1200نمونه قرار بوده انجام شود که به خاطر بیمار ی کرونا ویروس به تأخیر افتاده و ظرف دوماه آینده با
رعایت تمام پروتکلهای بهداشتی این مهم انجام خواهد شد.
مدیرکل پزشکی قانونی لرستان بیان کرد :در مجموع از ابتدای اجرای طر ح غربالگر ی ژنتیک زندانیان لرستان  3300نمونه در این سه سال گرفتهایم.
وی با اشاره به اهمیت پروفایل ژنتیکی زندانیان عنوان کرد :زندانیانی که جرمی را مرتب ًا تکرار کرده و یک تار مو ،آب دهان و لکه خون او در صحنه جرم
باقیبماند نمونه را با بانک ژنتیکی مطابقت میدهیم و نهایت ًا به مراجع قضایی اعالم میشود که این نمونه مربوط به کدام مجرم است.
نظیفی اضافه کرد :چنانچه کشور بتواند تمام پروفایل ژنتیکی تمام مردم ایران را داشته باشد نه تنها در بحثهای جرم و جنایت بلکه در وضعیت بحرانها
برای تعیین هویت افراد مشکالتی را که پزشکی قانونی به آن دچار میشود را نخواهد داشت.
عضو شورای قضایی لرستان یادآور شد :در بحث تعیین ژنتیک زندانیان خطای انسانی بسیار اندک است چراکه دستگاههای بسیار دقیق و ظر یفی در این
مقوله دار یم.
انتهای پیام

۱

در  2ماهه نخست امسال؛  2همدانی بر اثر مصرف قرص برنج جان باختند )(۰۳:۵۳-۹۹/۰۴/۱۴
ایسنا/همدان مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان گفت :در دو ماهه نخست امسال یک ز ن و یک مرد در استان بر اثر مسمومیت با قرص برنج جان خود را از دست داده اند.

دکتر ارتین کمالی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه در سال  15 ،97نفر شامل هفت ز ن و هشت مرد بر اثر مسمومیت با قرص برنج جان باختند ،افزود :سال
 98نیز  13نفر شامل شش ز ن و هفت مرد بر اثر مسمومیت با قرص برنج جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال  ،97کاهش 13.3
درصدی داشته است.
وی در ادامه با بیان اینکه مسمومیت با آلومینیوم فسفید معضلی بزرگ و کمپرداخته در سراسر جهان بهویژه در شبهقاره هندوستان است ،مطر ح کرد :آلومینیوم
فسفید که از آن برای ضدعفونی و حفاظت از دانههای غالتی همچون برنج استفاده میشود با نامهای تجار ی همچون کویکفوس ،سلفوس و در ایران با نام
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ادامه خبر | ایسنا 2 :همدانی بر اثر مصرف قرص برنج جان باختند
قرص برنج میتوان آن را یافت ،سمی بسیار مهلک است بهویژه هنگامی که آن را از ظرف تازه باز شده آن مصرف کنند و مرگ آن بر اثر شوک عمیق ،آماس
قلب و از کار افتادن بعضی عناصر داخلی بدن است.
کمالی ادامه داد :طبق دستهبندی انواع مرگ به دو دسته کلی »سوماتیک« و »سلولی« تقسیم می شود؛ در مرگ از نوع سلولی هر یک از بافتها و سلولها
که عناصر تشکیل دهنده جسم هستند ،می میرند .در این حالت تمام نسوج و سلولهای بدن مردهاند و دارای عملکرد ،فعالیت متابولیکی و تنفس هواز ی
نیستند .بر خالف مرگ سوماتیک که در آن توقف کامل و بدون بازگشت اعمال اعضای حیاتی بدن شامل مغز ،قلب و … .ر خ میدهد که حیات در جسم
متوقف میشود اما در عناصر تشکیل دهنده جسم مثل بافت و سلولها ادامه دارد .مرگ مغز ی از نوع مرگ سوماتیک است
به طور یکه این قرص ظرف سه تا چهار ساعت سیستم تنفسی و مغز را دچار مشکل میکند و فرد در اثر مرگی دردناک و زجرآور خواهد مرد
وی با اشاره به اینکه فردی که قرص برنج را بخورد یا بوی آن را استشمام کند دچار مسمومیت خواهد شد و سم از بدن وی خار ج نمی شود و مرگ در پی
خواهد داشت ،خاطرنشان کرد :خاصیت سمی آلومینیوم فسفید به علت گاز فسفین است که ویژگی سیتوتوکسیتی دارد و باعث جراحات رادیکال آزاد میشود
که از فعالیت آنز یمهای سلولهای حیاتی جلوگیر ی و بافتها را نابود میکند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان یادآور شد :معموًال پس از چند دقیقه از ورود قرص به معده ویژگیهای سمی آغاز به کار میکنند .پیامد کشنده اصلی
آن معموًال از کار ایستادن سیستم گردش خون است و به غده فوق کلیه آسیب میرساند .عالئم آن با میزان دوز مصرفی و زمان متفاوت است ،ویژگی بارز
کلینیکی دیده شده مقاومت در برابر درمان با دوپامین است و نشانههای دیگر عبارتند از سرگیجه ،خستگی ،فشار قفسه سینه ،سردرد ،حال به همخوردگی،
تهوع ،بیحسی ،اسهال ،آتاکسی ،لرز ،خواب رفتگی ،ضعف ماهیچهها ،دید دوگانه و یرقان .اگر نفس کشیدن بیمار به سختی امکانپذیر بود ممکن است او
به ترتیب دچار  ،ARDSنارسایی قلب ،آر یتمی قلب و تشنج شده سپس به کما برود ،نشانههای بعدی که نمایان میشود در اثر سم بر کبد و کلیه است.
وی در پایان بیان کرد :تشخیص مسمومیت با قرص برنج ،معموًال با گمان پزشکی یا گزارش خود شخص یا شاهدان صورت میپذیرد .در جاهایی که از سم
قرص برنج استفاده میشود و سابقه خورده شدن آن وجود دارد باید با این مسمومیت همانند مسمومیت با قرصهای برنج ساخته شده از گیاهان رفتار
نشود در موارد مسمومیت ،تست نقره نیترات با بخار رقیق شده معده میتواند مثبت باشد.
انتهای پیام
منابع دیگر :خبرگزار ی باشگاه خبرنگاران
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