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اخبار ستادی

حضور غرفه سازمان پزشکی قانونی کشور در نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس قوه قضاییه )(۰۹:۴۱-۹۹/۰۷/۰۵
خبرگزار ی میزان-مسئول غرفه سازمان پزشکی قانونی کشور گفت :سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان اصلیتر ین رکن مسائل پزشکی و آزمایشگاهی را دنبال میکند و امروزه در
سراسر کشور  370مرکز وجود دارد.

خبرگزار ی میزان  -به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس؛ نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت قوه قضاییه از دوم مهرالی نهم مهرماه در باغ
موزه دفاع مقدس برگزار شد.
در این نمایشگاه سازمانها و ارگانهای ز یرمجموعه این قوه غرفههایی برای ارائه دستاوردهای سازمان مطبوع خود در دوران دفاع مقدس و ارائه اطالعات
الزم به بازدیدکنندگان تشکیل دادند که در این مجال با مسئول غرفه سازمان پزشکی قانونی کشور گفتوگویی انجام دادیم که با هم میخوانیم.
حامد عظیمی مسئول غرفه سازمان پزشکی قانونی کشور در گفتگو با میزان بیان کرد :پزشکی قانون بیش از  150سال سابقه خدمت در ایران دارد .پزشکی
قانون به شکل جدید در سال  73تأسیس شد.
مسئول غرفه سازمان پزشکی قانونی کشور گفت :سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان اصلیتر ین رکن مسائل پزشکی و آزمایشگاهی را دنبال میکند و
امروزه در سراسر کشور  370مرکز وجود دارد.
وی گفت :این سازمان دو شهید به انقالب اسالمی تقدیم کرده است .شهید »محمود مهدویراد« عکاس سالن تشر یح پزشکی قانونی و شهید »محمد کاظمی
شهروی« مسئول قسمت پذیرش مراجعین و متولی سردخانه پزشکی قانونی که در سال  61شهید شد.
نماینده سازمان پزشکی قانونی کشور در امور مستندساز ی گفت :ما در غرفه سازمان پزشکی قانونی کشور سعی میکنیم عالوه بر معرفی شهدا و ایثارگران این
سازمان در دوران دفاع مقدس ،عملکردی از سازمان را در طول چهل سال قبل مخصوصا از سال  72به مردم بشناسیم.
مجتهدی گفت :طی  40سال گذشته سازمان پزشکی قانونی شاهد تحوالت چشمگیر ی بوده و تخصصیتر شده است و تاکنون در مرکز تحقیقات پزشکی
قانونی  44کتاب منتشر کردیم.
انتهای پیام/

اخبار اجتماعی در هفتهای که گذشت؛ کرونا در کشور شعلهور شد )(۰۹:۱۰-۹۹/۰۷/۰۳
تهران )پانا(  -با توجه به تعطیلیها و سفرهای انجام شده و کاهش میزان استفاده از ماسک و رعایت پروتکلهای بهداشتی در هفتههای گذشته ،روند ابتال و بستر ی بیماران به علت
ویروس کرونا افزایش یافته و بنا به گفته وز یر بهداشت کرونا در کشور شعلهور شده است.

در نخستین روزهای مهرماه اخبار متعددی در حوزه اجتماعی منتشر شد که بیشتر این اخبار تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفت .در ادامه مرور ی بر
مهمتر ین رویدادهای این حوزه آمده است:
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ادامه خبر | پانا :کرونا در کشور شعلهور شد
آمار کرونا در ایران
بر اساس اعالم وزارت بهداشت از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا کنون تعداد  432هزار و  798نفر به این بیمار ی مبتال شدهاند که از این تعداد  24هزار و 840
نفر جان خود را از دست دادهاند.
افزایش روند ابتال به کرونا در کشور
ویروس کرونا از ابتدای شیوع تاکنون نشان داده که کامال خود را با رفتار جامعه هماهنگ میکند و هرچه میزان استفاده از ماسک و رعایت پروتکلهای
بهداشتی کم باشد ،میزان ابتال و بستر ی به این ویروس افزایش خواهد داشت .این موضوع را سخنگوی وزارت بهداشت نیز تاکید کرده است .سیماسادات
الر ی در هفتهای که گذشت از افزایش روند ابتال و بستر ی ناشی از کرونا در کشور خبر داد و اعالم کرد که استفاده از ماسک از سوی مردم و شاغالن صنوف
و صنایع کاهش محسوس یافته است .الر ی با اشاره به کاهش محسوس رعایت پروتکلهای بهداشتی و استفاده از ماسک از سوی مردم ،تاکید کرد که بر
اساس آخر ین بررسیها و آمارهای به روز شده در حوزه بهداشت محیط ،میزان استفاده از ماسک توسط مردم در مراکز و اماکن عمومی  59.12درصد گزارش
شده که با کمال تاسف شاهد کاهش  16.45درصدی میزان استفاده از ماسک نسبت به هفته قبل از آن هستیم .همچنین میزان استفاده از ماسک در وسایل
نقلیه عمومی  64.2درصد گزارش شده که کاهش  8.3درصدی را نشان میدهد .به گفته او ،آخر ین آمارها نشان میدهد که میزان استفاده از ماسک توسط
شاغالن صنوف و صنایع  63.25درصد و توسط کارمندان ادارهها و بانکها  82.16درصد است که متاسفانه شاهد روند کاهشی محسوس در میزان استفاده از
ماسک در این گروهها نیز هستیم.
کرونا در کشور شعلهور شد
سعید نمکی ،وز یر بهداشت با اشاره آغاز موج سوم بیمار ی کرونا در کشور گفت موج دوم بیمار ی مهار و تا حد ز یادی کنتر ل شد ،اما متاسفانه به دلیل عدم
رعایتها ،شعلههای جدیدی از بیمار ی را مشاهده شده است .در حالی که ممکن است  90درصد افراد نکات بهداشتی را رعایت کنند با عدم رعایت همان
 10درصد ،حداقلها میتوانند حداکثرهارا ز یر سوال ببرند .مردم بدانند که همکاران من بیش از این نیازمند حمایت همگانی هستند و نیک میدانیم که این
روزهای سخت هم میگذرد.
خطر 600تایی شدن مرگ و میر روزانه کرونا
بحران کرونا به حدی رسیده است که موج سوم آن زودتر از پیشبینیها در کشور آغاز شده است .پیام طبرسی ،رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح
دانشور ی با اشاره به پیک سوم کرونا و با بیان اینکه این روزها چیز ی به اسم سرماخوردگی ندار یم و هر عالمت تنفسی مطمئنا کروناست ،گفت موج سوم
کرونا شروع شده ،حداقل تا چهار ماه آینده باید برای جلوگیر ی از فاجعه جدید پروتکلهای بهداشتی را رعایت کرده و حواس خود را سرگرم اخبار واکسن و
دارو نکنیم .او همچنین از مسئوالن خواست که بحران کرونا را جدیتر بگیرند و تاکید کرد :نباید صبر کنیم که شرایط بحرانی شود و بعد به دنبال حل آن
بحران باشیم .شیوع موج سوم از اواخر هفته گذشته آغاز شده و اگر به همین منوال پیش برویم ،طبق تخمین دکتر حر یرچی در نمودار ی که نشان دادند ،در
آبان ماه مرگ و میر ناشی از کرونا به  600نفر در روز میرسد ،البته امیدوار یم که این تخمین هیچ وقت محقق نشود ،ولی اگر برنامه ر یز ی درستی نداشته
باشیم و این تخمین واقعی شود ،واقع ًا یک فاجعه در کشور ر خ میدهد.
درخواست بازگشت محدودیتها
کالنشهر تهران از ابتدای شیوع ویروس کرونا جزو استانهای قرمز بیمار ی بوده است .در هفتهای که سپر ی شد نیز علیرضا زالی ،فرمانده مقابله با کرونا
در کالنشهر تهران با بیان اینکه تهران وارد موج سوم کرونا شده و اگر مداخالت جدی صورت نگیرد هفتههای سختی پیش رو است ،گفت نامهای از طرف
ستاد کرونای استان تهران برای بازگشت محدودیتهای کرونایی به ویژه بحث دورکار ی در استان تهران به وز یر بهداشت ارسال شده است و طی این نامه
درخواست کردهایم که مجموعه محدودیتهای کمیته امنیتی و انتظامی ستاد ملی در گروههای  3و  ،4به خصوص بحث دورکار ی در سطح استان تهران
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مجددًا بازگردانده شود.
آمار تصادفات رانندگی در نیمه نخست امسال
سازمان پزشکی قانونی از مرگ  6332نفر در حوادث رانندگی ابتدای سال جار ی تا پایان مردادماه در کشور خبر داد و اعالم کرد که در پنج ماهه نخست سال
جار ی شش هزار و  332نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند ،این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات هفت هزار و  560نفر
بود 16.2 ،درصد کاهش یافته است.طی این مدت از کل تلفات تصادفات ،پنج هزار و  186نفر مرد و یکهزار و  146نفر ز ن بودند .در این مدت چهار هزار و 171
نفر در مسیرهای برون شهر ی ،یکهزار و  713نفر در مسیرهای درون شهر ی 415 ،نفر در مسیرهای روستایی ،پنج نفر در راه های اختصاصی و  28نفر نیز در
سایر مسیرها جان خود را از دست دادند .همچنین در پنج ماهه نخست امسال استان های تهران با  ،487فارس با  454و اصفهان با  400فوتی بیشتر ین و
استان های ایالم با  ،43چهارمحال و بختیار ی با  94و یزد با  98فوتی کمتر ین آمار تلفات حوادث رانندگی را داشته اند .در حوادث رانندگی مرداد امسال یکهزار
و  474نفر در تصادفات جان باختند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  14.7درصد کاهش یافته است .آمار مصدومان ارجاعی به پزشکی قانونی نیز در
مرداد ماه با  21درصد کاهش نسبت به مرداد سال قبل ،به  27هزار و  428نفر رسیده است.
سیر کاهشی مهاجرت نخبگان
مهاجرت نخبگان از کشور یکی از دغدغهها و نگرانیها در کشور است که طی دو دهه گذشته شدت بیشتر ی داشته است .سورنا ستار ی ،معاون علمی و فناور ی
رئیسجمهور ی از سیر کاهشی مهاجرت نخبگان در سالهای اخیر خبر داده و گفته است که برخالف بسیار ی نقل و حدیث ها آمارهای به دست آمده نشان
میدهد که مهاجرت نخبگان کشور نسبت به نرم های بین المللی اعداد بزرگ و باالیی نیست .به گفته او ،طی چند سال اخیر موفق شده ایم بیش از 1800
نخبه را از  100دانشگاه برتر دنیا به کشور برگردانیم.
درخواست برای در ج شدن نام مادر در کارت ملی
ثبت نام مادر در شناسنامه الزامی است اما کارت ملی افراد بیبهره از نام مادران است .در هفتهای که سپر ی شد معصومه ابتکار ،معاون امور زنان و خانواده
ر یاست جمهور ی از درخواستش از وز یر کشور برای در ج شدن نام مادر در کارت ملی خبر داده و گفت که طی مکاتبهای حدود دو هفته قبل ،از وز یر کشور
درخواست کردم همانطور که در شناسنامه نام مادر کنار نام #پدر امده ،در کارت ملی هم از این به بعد نام مادر در ج شود تا هر ایرانی بنام پدر و مادر ،هر دو،
شناخته شود.
ماجرای جلوگیر ی از نامگذار ی خیابانی به نام »شجر یان«
 27فروردین ماه سال گذشته اعضای شورای شهر تهران با نامگذار ی بلوار فالمک جنوبی و شمالی در منطقه  2به نام »محمدرضا شجر یان« موافقت کردند.
حاال پس از گذشت یک سال و نیم از مصوبه شورا نامهای محرمانه افشا شده که نشان میدهد در همان مقطع محسن هاشمی ،رئیس شورا از شهردار تهران
خواسته که مصوبه را اجرا نکند .محسن هاشمی در هفتهای که سپر ی شد در واکنش به انتشار نامه جلوگیر ی از نامگذار ی خیابانی به نام استاد شجر یان
گفت که این موضوع بسیار قدیمی و مربوط به یک سال پیش است .در شورا درباره آن صحبت شد و به این دلیل که کار جنبه تخر یبی داشت به این نتیجه
رسیدیم که سخنگوی شورای شهر با قاطعیت به این موصوع پاسخ دهند و روشنگر ی کنند .هاشمی تاکید کرد :هدف این کار روشنگر ی نبود و تخر یبی بود.
در نامه نوشته نشده که موضوع منتفی است ،بلکه نوشته شده برای اینکه این موضوع حل شود صبر کنید و فکر نمی کنم نگرانی درباره این موضوع وجود
داشته باشد و نگران نشوید.
توافق »پادگان  «06منتفی نشده است
پروژه تعیین تکلیف پادگان  06سالهای قبل کلید خورد و قرار بود بر ج های سربه فلک کشیده ز یادی در این  50هکتار ساخته شود؛ اما با روی کار آمدن پیروز
حناچی به عنوان شهردار تهران ،ماجرا تغییر کرد .وی زمانی که به عنوان کاندیدای صندلی سبز شهردار ی تهران به بیان برنامههای خود میپرداخت اعالم کرد
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ادامه خبر | پانا :کرونا در کشور شعلهور شد
میخواهد درهای پادگان  06را به عنوان یک بوستان عمومی به روی مردم تهران باز کند .پیش از تابستان امسال آیین آغاز عملیات احداث بوستان ارتش و
تبدیل پادگان  06به فضای سبز شهر ی برگزار شد تا مفاد تفاهمنامه ارتش و شهردار ی تهران اجرا شود .پیروز حناچی ،شهردار تهران نیز از تالش برای بازگشایی
بوستان ارتش در هفته دفاع مقدس خبر داده بود اما اواخر تیرماه محسن هاشمی ،رئیس شورای شهر تهران از منتفی شدن تفاهمنامه ارتش و شهردار ی
درخصوص پادگان  06به دلیل اعتراض اعضای شورا خبر داد .البته پس از اظهارات محسن هاشمی ،رئیس مرکز ارتباطات شهردار ی تهران اعالم کرد که منتفی
شدن توافق پادگان 06صحت ندارد .علی اعطا ،سخنگوی شورای شهر تهران اخیرا در مصاحبهای درباره آخر ین وضعیت پادگان  06و برنامههای شهردار ی
تهران در همکار ی با ارتش گفت» :من به شخصه اطالع جدیدی از اینکه ارتش خواسته جدیدی را در رابطه با این پروژه مطر ح کرده باشد ،نشنیدم و به نظر
میرسد که کل پروژه فعال متوقف است ،اما چرایی این مساله براى ما مشخص نیست «.عبدالرضا گلپایگانی درباره اظهارات سخنگوی شورای شهر تهران مبنی
بر متوقف شدن پروژه پادگان  06اظهار کرد» :موضوع پادگان  06فرایندی طوالنی مدت بوده است .توافق صورت گرفته با ارتش ،پس و پیشهایی داشته
است و اکنون در جایی قرار گرفتیم که از منظر حقوقی ،قانونی و شهرساز ی ،توافق  06توافق محکمی است و اصال موضوع اینکه گفته شود ،توافق منتفی شده
مطر ح نیست«.

باردار یهای ناخواسته و آمار تکان دهنده سقط جنین )(۱۰:۱۹-۹۹/۰۷/۰۳
بخش ز یادی از متقاضیان سقط جنین غیرقانونی ،ز ن و شوهر نیستند ،دختران و پسران بعضا بسیار جوانی هستند که به دلیل داشتن روابط پر خطر جنسی به باردار ی ناخواسته دچار
شدهاند .پزشکی که در کر ج مشغول به کار است میگوید» :سن رابطه جنسی پایین آمده و همچنین اشکال مختلفی از خانواده شکل گرفته...

» تابناک باتو « ـ یک متخصص زنان میگوید :مدام به ما توصیه می کنند به زوجین بگوییم باردار شوید .این توصیه در حالی است که ز نها به این اینجا
میآیند و التماس میکنند که مثل گذشته به آنها قرص و کاندوم بدهیم و یا دستگاه »ای یو دی« بگذار یم .دولت از سال  93به این سو توز یع این وسایل
ضدباردار ی در خانههای بهداشت را ممنوع کرده است.
ساالنه  700هزار جنین توسط والدینشان کشته میشوند!  /نگاهی به آمار تکان دهنده سقط جنین در ایران /باردار یهای نخواسته و روزانه  1000سقط جنین
در ایران
آمار تکاندهندهای که در خصوص سقط جنین غیرقانونی منتشر میشود ،نشان از روندی افزایشی در خصوص این پدیده دارد .در جدیدتر ین گزارشها آمده
ساالنه  700هزار جنین در کشور سقط میشوند که تنها  10درصد آن قانونی است .نگاهی به آمار سقط جنین از دهه  70به این سو نشان دهنده روند فزاینده
این مساله است .سال  74وزارت بهداشت تعداد سقط جنین را  80هزار سقط در سال ،یعنی حدود  220جنین در روز اعالم کرد .تا سال  92آمار دیگر ی در این
خصوص منتشر نشد ،در این سال وزارت بهداشت گفت ساالنه  250هزار سقط جنین انجام میشود .این عدد یعنی حدود  700سقط در هر روز .در سال 96
محمدباقر الر یجانی معاون آموزشی وز یر بهداشت اعالم کرد :ساالنه بین  300تا  500هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام میگیرد ،یعنی هر روز 1000
جنین در کشور کشته میشود که کمتر از  10مورد آن قانونی است .وی اضافه کرد :این آمار تقر یبی و بر اساس شواهد است ،آمار واقعی بسیار بزرگتر از این
عدد است .اگر همان عدد  1000سقط جنین در هر روز را بپذیر یم ،به این معنا است که آمار سقط حدود یک سوم آمار تولد و  20برابر تلفات سوانح جادهای
است.
دشوار یهای سقط جنین قانونی
طبق قوانین ،سقط قانونی جنین تا قبل از چهارماهگی و به تشخیص پزشک معالج مبنی بر اینکه ادامه باردار ی برای مادر خطر جانی دارد و یا جنین عقب
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ادامه خبر | تابنا ک باتو :باردار یهای ناخواسته و آمار تکان دهنده سقط جنین
افتاده و ناقص الخلقه به دنیا میآید .این تشخیص باید به تایید سه پزشک دیگر و همچنین پزشکی قانونی رسیده و مجوزهای الزم اخذ شود .در سال ،98
12هزار و  280مراجعهکننده به پزشکی قانونی برای سقط درمانی وجود داشت که از این تعداد ،برای 8هزار و  361مورد بهدلیل ناهنجار یهای جنینی و 649
مورد هم برای دالیل مادر ی مجوز سقط درمانی صادر شد.
مراحل و زمانی که قانون برای صدور مجوز سقط قانونی در نظر گرفته به گونهایست که در بسیار ی از موارد مادران در میانه راه و به دلیل اتمام زمان سقط
قانونی به ناچار اقدام به سقط غیرقانونی میکنند ،نمونههایی از این دست کم نیست .زنی که  2سال پیش جنین  4ماهه خود را در خانه و به وسیله قرص
سقط کرده میگوید» :توی هفته چهاردهم باردار ی بودم که پزشکم گفت سونوگرافیت مشکوکه ظاهرا مشکلی وجود دارده که روی شکل پای بچه اثر میذاره،
بعدشم گفت من اجازه ندارم بگم سقط کن ،اما اگر میخوای این کارو انجام بدی باید بیفتی دنبال کارهاش ،چون مراحلش طول میکشه ،برای درخواست
سقط مراجعه کردم گفتند باید تایید سه پزشک و همچنین پزشکی قانونی مبنی بر اینکه بچه مشکل العالج داره باشه ،گرفتن نوبت از سه تا دکتر و مراجعه
به پزشکی قانونی و انجام سونوگرافیهای جدید بسیار زمان بر و هز ینه بردار بود در حالی که من فقط دو هفته برای سقط قانونی وقت داشتم ،چون طبق
قانون ،سقط فقط تا قبل از هفته نوزدهم انجام میگیره یعنی از زمان تشخیص سالمت جنین که بین هفته سیزدهم تا شانزدهم هست تا زمان سقط قانونی
فقط سه هفته زمان وجود داره ،این سه هفته برای مایی که از شهرستان میآییم و باید زمانی برای پیدا کردن سه تا دکتر و مراجعه و تکرار آزمایشها و
ویز یت مجدد و تازه رفتن به پزشکی قانونی و موندن توی نوبت ویز یت در یافت مجوز داشته باشیم خیلی کمه حاال هز ینههاش هم به کنار ،واقعا نمیدونم
چرا این کار سپردن به پزشکی قانونی که هم خیلی شلوغه هم تشخیصهاش دقیق نیست ،آدم فکر میکنه طبیعتا باید این کار ز یر نظر وزارت بهداشت باشه.
خالصه پزشک دومی گفت متوجه وجود حفره نمیشه تازه اگر هم پای بچه دچار مشکل بشه امکان عمل در کودکی وجود داره ،با این نظر دکتر به من مجوز
سقط نمیدان ،چون طبق قانون حتی اگر تشخیص داده بشه بچه مشکل داره ،اما مشکلش بعد از به دنیا آمدن و مراحل رشد هر چند سخت ،اما قابل حله
مجوز سقط نمیدن.
مجور شدیم بیفتیم دنبال پیدا کردن دکتر ی که میگفتند توی تهران تشخیصش عالیه 10 ،روز طول کشید تا با گر یه و التماس ساعت  11شب نوبت داد،
تشخیصش این بود که باید سقط کنم؛ اما زمان سقط قانونی رو از دست داده بودم .مجبور شدم با قرص سقط واژ ینال تو خونه این کار را انجام بدم .خیلی
وحشتناک بود ،وحشتناکتر ین شب زندگیم ،بچه  4ماهه شده بود و سقطش کشنده بود ،از ساعت  3بعد ظهر که قرص گذاشتم تا  3صبح که سقط شد
درد وحشتناک ،افت فشار شدید و خونر یز ی داشتم ،خونر یز یم به حدی بود که بعد از اون کار دچار مشکل سرگیجه و کم خونی شدم و تا االن ادامه داره.
اون مدت زمانی که دنبال گرفتن مجوز سقط بودم ز نهای ز یادی مثل من بودند یعنی نه امکانات پزشکی برای تشخیص به موقع در اختیارشون بود نه هیچ
اطالعی از جزییات قانون و فرایند مجوز سقط داشتند برای همین مثل من زمان رو از دست میدادن و مجبور به سقط غیرقانونی میشدند ،که همون سقط
هم اگر جاهای ز یرزمینی بخوای انجام بدی هم بین  2تا  5میلیون هز ینه داره و هم اینکه باید تو نوبت باشی ،چون شلوغه برای همین خیلیها از این قرصها
استفاده میکنند که اتفاقا راحت هم پیدا میشه«.
سیاستهای دولت و باردار یهای ناخواسته
در خصوص آمار باالی سقط جنین پرسش درست این که دلیل رشد فزاینده باردار یهای ناخواسته که فرد را وادار به انجام سقط غیرقانونی میکند چیست؟
پاسخ از چند زاویه قابل طر ح و همچنین به مسئله طبقات اجتماعی و البته سیاستهای افزایش جمعیت دولت که از سال  93به این سو در حال اجراست
مرتبط است.
سن رابطه جنسی پایین آمده آموزشی هم وجود ندارد
بخش ز یادی از متقاضیان سقط جنین غیرقانونی ،ز ن و شوهر نیستند ،دختران و پسران بعضا بسیار جوانی هستند که به دلیل داشتن روابط پر خطر جنسی
به وضعیت باردار ی ناخواسته دچار شدهاند .پزشک و مامایی که در کر ج مشغول به کار است میگوید» :سن رابطه جنسی پایین آمده و همچنین اشکال
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ادامه خبر | تابنا ک باتو :باردار یهای ناخواسته و آمار تکان دهنده سقط جنین
مختلفی از خانواده شکل گرفته ،رابطه جنسی دیگر تنها در قالب مناسبات ز ن و شوهر ی انجام نمیگیرد ،از آنجا که برای اشکال جدید رابطه جنسی هیچ
پیشبینی وجود نداشته ،آموزش جنسی هم درکار نیست در نتیجه دختران و پسران جوان هیچ گونه محافظتی در روابط خود ندارند ،در نتیجه دختر دچار
باردار ی ناخواسته شده و از آنجا که نمیتواند موضوع را با کسی در میان بگذارد یا به امکان بسیار غیربهداشتی و غیراصولی سقط جنین مراجعه میکند یا
خود با خر یدن قرص و آمپول دست به این کار میزند«.
وسایل ضدباردار ی از دسترس زنان خار ج شده است
نسر ین نارکی مامایی که در یکی از خانههای بهداشت یاسوج کار میکند در خصوص سقط جنین میگوید» :از سال  93به اینسو ما را مجبور کردهاند مدام به
زوجین بگویم باردار شوید .این توصیه در حالی است که ز نها به این اینجا میآیند و التماس میکنند که مثل گذشته به آنها قرص بدهیم و یا دستگاه »ای
یو دی« بگذار یم .دولت از سال  93به این سو توز یع این وسایل ضدباردار ی در خانههای بهداشت را ممنوع کرده است .مردم مجبورند برای خر ید آنها پول
ز یادی هز ینه کنند .االن کاندوم ایرانی بین  38تا  50هزار تومان قیمت دارد خر ید این کاال برای بسیار ی از خانوادهها یا حداقل مراجعین من دشوار است.
مخصوصا اگر زوجی به لحاظ جنسی فعال باشند و وضع مالی خوبی هم نداشته باشند مجبورند ماهیانه پول تقر یبا ز یادی را برای خر ید این کاال صرف کنند.
در مورد دستگاه »ای یو دی« قبال ما با یک هز ینه کم یا رایگان انجام میدادیم ،اما االن ممنوع کردند ،خانمها مجبورند با پرداخت هز ینهای بیش از  500هزار
تومان بسته به دستمزد دکتر ،در مطبهای خصوصی این کار را انجام دهند تازه برای هر بار چک دستگاه هم باید ویز یت پرداخت کنند به ویژه اینکه این
دستگاه به این دلیل که در واژ ن کار گذاشته میشود ممکن است با انجام رابطه جا به جا شده و درصد خطا باال برود«.
مقاومت در برابر کاندوم
نارکی در ادامه صحبت خود در خصوص دالیل باردار یهای ناخواسته و سقط جنین گفت» :بسیار ی از مردهای ایرانی مقاومت عجیبی در برابر استفاده از
کاندوم دارند .بر اساس تجربه میگویم که در روستاها به ندرت استفاده میکنند در شهرها هم یا از استفاده سرباز میزنند یا از رابطه جنسی با کاندوم به
حدی ابراز نارضایتی میکنند که این روش پیشگیر ی عمال متوقف میشود .من در طول مشاورههایم همواره بر استفاده از کاندوم اصرار دارم ،چون نسبت به
روشهای دیگر درصد خطای کمتر ی دارد البته کیفیت کاندومهای ایرانی و خطر پارگی نیز در باال بردن درصد خطای این روش موثر است«.
ضرر قرصهای ضدباردار ی
نارکی ادامه داد» :بار پیشگیر ی از باردار ی همواره بر دوش زنان است و تقر یبا همه روشهای ضدباردار ی برای آنها میزانی از ضرر را به همراه دارد .این
آسیبها در خصوص قرصهای ضد باردار ی خاصه قرصهای ایرانی بیشتر است .قرصهای خارجی که ایمنتر بودند مدت ز یادی است وارد نمیشوند ،همان
زمان هم بسیار گران قیمت بودند .قرصهای ایرانی در بسیار ی از زنان عوارضی چون سرگیجه و سستی بدن ،احساس تهوع ،چاقی ،لکههای پوستی و جوش
ایجاد میکنند.
با این حال در میان زنان ایرانی استفاده از این روش شایعتر است .این شیوه ،اما از آنجا که در بسیار ی از موارد ،مصرف به موقع قرص فراموش میشود یا
فرد اطالع ندارد که مصرف هم زمان بعضی از داروها اثر قرص ضدباردار ی را از بین میبرد ،باردار یهای ناخواسته ایجاد میکند .تعداد بیشتر ی از افراد از
روش جلوگیر ی طبیعی استفاده میکنند .این روش نیز همواره درصد خطای باالیی دارد به ویژه اینکه افراد از جزئیات ناایمن بودن آن آ گاه نیستند«.
مشکالت اقتصادی و اقدام به سقط جنین
سهیال حسینی ماما و پزشک زنان است او مبتنی بر تجربیات اخیر خود در خصوص سقط جنین میگوید» :مشکالت اقتصادی و حال و آینده تیره و تار یکی از
مهمتر ین دالیل سقط جنین حداقل در میان زوجین است .در گذشته ،تا همین چند سال پیش این تفکِر هر آن کس که دندان دهد نان دهد کارکرد داشت و
زوجین اقدام به سقط جنینهای ناخواسته نمیکردند ،اما االن من کم ندارم مراجعینی که مشاوره سقط میخواهند و میگویند از عهده بچه دوم بر نمیآییم،
چند زوج هفته گذشته داشتم که خانمها در زمان عقد باردار شده و عنوان کردند به این زودی قادر به ازدواج نیستند ،نگهدار ی بچه برایشان ممکن نبود .همه

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۸

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۷/۰۵

ادامه خبر | تابنا ک باتو :باردار یهای ناخواسته و آمار تکان دهنده سقط جنین
این موارد طبیعتا به سقط غیرقانونی روی میآوردند ،عملی که شدیدا به بدنشان آسیب میرساند.
سقط غیرقانونی خطر مرگ ،باقی ماندن تکهای از جنین و عفونت شدید ،ابتال به کم خونی شدید ،آسیب به رحم و تخلیه آن و همچنین نابارور شدن زنان را به
همراه دارد این در حالی است که این عمل اگر به شکل قانونی انجام شود یکی از سادهتر ین و بیخطرتر ین عملها در دنیاست .سیاست و تبلیغات دولت در
خصوص تشویق به فرزندآور ی در شرایطی که مردم واقعا به نان شب محتاج شدهاند برایم عجیب است ،یعنی چطور آدمهایی که خود مسبب این وضعیت
هستند با خودشان فکر نمیکنند یک زوج چطور از پس تربیت و هز ینههای بچه برمیآیند.
اصال مگر بچه آوردن و نیاوردن آدمها را میتوان با بخشنامه و قانون و سیاست گذار ی تعیین تکلیف کرد! شرایط به حدی وخیم است که حتی زنانی که به
خواست خود باردار شدهاند نیز در بسیار ی از موارد فرزند کامال سالمی به دنیا نمیآورند ،ز یرا نه تغذیه خوبی دارند و نه میتوانند مراقبتهای دوران باردار ی
را به دلیل هز ینههای باال انجام دهند در نتیجه هم بدن خودشان در طول این  9ماه که جنین از بدن مادر تغذیه میکند به تحلیل میرود هم جنین ضعیف به
دنیا میآید .دولت با هدف مجبور کردن زوجین به فرزندآور ی وسایل پیشگیر ی از باردار ی را از دسترس خار ج کرده حتی اجازه عمل وازکتومی را هم نمیدهد،
با این سیاستهای غلط و گرفتن اختیار از انسانها برای تصمیم درباره شخصیتر ین مسئله زندگی شان ،تنها اتفاقی که میافتد بیمار شدن بدن زنان به دلیل
سقطهای غیربهداشتی و غیراصولی است ،با این کارها مشکل پیر شدن جمعیت حل نمیشود«.
دیدارنیوز

برخورد خودروی کشنده با پل عابر پیاده در زنجان یک کشته و  ۶مصدوم برجا گذاشت )(۱۱:۰۴-۹۹/۰۷/۰۳
زنجان  -ایرنا  -سر پرست رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت :برخورد یک دستگاه خودروی کشنده با پل هوایی عابر پیاده در آزادراه زنجان  -قزوین ،یک کشته برجا
گذاشت و  ۶نفر را نیز راهی بیمارستان کرد.

سرهنگ محمدعلی عظیمی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :این حادثه رانندگی ،چهارشنبه شب در کیلومتر  ۷۵باند شمالی این مسیر ارتباطی
اتفاق افتاد و متاسفانه راننده خودروی کشنده به اشتباه جک را آزاد و اتاق بار آن با پل عابر پیاده برخورد کرده و موجب سقوط پل فلز ی شد.
وی اظهار داشت :این پل فلز ی در الین جنوبی بر روی کامیون درحال عبور از محل سقوط کرد و راننده این خودرو که مردی  ۵۵ساله بود به علت شدت
صدمات و جراحات وارده در صحنه حادثه کشته شد و سرنشین آن نیز مصدوم می شود و سپس یک دستگاه خودروی سوار ی پراید به یکباره بر محل حادثه
رسیده و با کامیون و قطعات پل فلز ی برخورد می کند.
عظیمی ،با بیان اینکه این اتفاق تلخ و ناگوار در مقابل مجتمع رفاهی غزال ،افتاده است ،تصر یح کرد :سرنشین کامیون و همچنین راننده و سرنشینان خودروی
سوار ی نیز که  ۲مرد و سه ز ن بودند پس از مصدومیت به منظور درمان به بیمارستان بوعلی خرمده انتقال یافتند.
به گزارش ایرنا ،طی پنج ماهه امسال  ۵۳فقره تصادف فوتی در مسیرهای ارتباطی این استان اتفاق افتاد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ) (۹۸به میزان
هشت درصد افزایش نشان می دهد و بر اساس آمار پزشکی قانونی در طی مدت یاد شده تعداد متوفیان ناشی از حوادث رانندگی  ۱۰۸نفر بود که متاسفانه
این تعداد کشته در مقایسه با مدت مشابه پارسال نیز  ۸درصد رشد داشت.
تعداد  ۲۷۰نفر در سال  ۹۷و  ۲۵۸نفر نیز در سال  ۹۸بر اثر تصادفهای رانندگی در مسیرهای ارتباطی برون شهر ی استان زنجان جان باختند.
استان زنجان پنج هزارو  ۸۴۰کیلومتر راه ارتباطی دارد که از این میزان ۲۰۰ ،کیلومتر آزاد راه ۱۱۳ ،کیلومتر بزرگراه ۳۴۲ ،کیلومتر راه اصلی و  ۹۷۴کیلومتر راه
فرعی است.
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ادامه خبر | ایرنا :برخورد خودروی کشنده با پل عابر پیاده در زنجان یک کشته و  ۶مصدوم برجا گذاشت

چرا حال دانشجویان پزشکی در ایران خوب نیست؟ )(۱۲:۴۹-۹۹/۰۷/۰۴
دوران پولدار شدن از راه درس خواندن خیلی وقت است که به سر آمده .تقر یبا تمام دکترها ،مهندسها و وکالیی که الگوی دانش آموزان ما برای پولدار شدن هستند ،از قدیمیهای
اینکاره اند .درس خواندن در ایران ،لزوما تضمین زندگی و ثروت در آینده نیست ،نه پزشکی و نه هیچ رشته دیگر ی!

فروغ موحدزاده؛ »چند سال تالش بی وقفه ،هز ینه ،هوش باال و خانوادهای ضعیف «.اینها خالصه نوشتههای یک جوان  21ساله در سایت  redditبود که
مدعی است در رشته پزشکی تحصیل میکند و میخواهد خودکشی کند .پسر جوانی که داستانی شبیه به داستان زندگی تعداد بی شمار ی از ما دارد.
مهارت نگارش انگلیسی باالیی دارد و معلوم است که میداند چه میگوید .اون جوان است جوانتر از خیلیهای ما .فقط  21سال دارد ،اما از همه چیز نا امید
شده است و به خود کشی فکر میکند.
حرفهایی که میزند مثل یک فیلم سیاه و سفید با آهنگی کشدار و تعلیقی تمام دوران نوجوانی و جوانی ات را پیش چشمت میکشد .این روایت زندگی
جوانهای فیلم »مرثیه برای یک رویا« نیست ،اما حال و هوا و موسیقی آن فیلم عجیب بر آن خوش مینشیند.
داستان جوانهایی که خواستند درست زندگی کنند .تالش کردند ،درس خواندند ،باهوش و استعداد بودند .سختتر ین آزمونها را پشت سر گذاشتند به
امید زندگی بهتر ،فردایی بهتر .اما شاید آنچه پیش روی خود میبینند هیچ است ،یک هیچ سیاه و بزرگ که تا بی نهایت ادامه دارد و در آن هز ینههای
سرسام آور ی که لحظه به لحظه باالتر میرود با اندک دارایی ته جیب و حقوق ناچیز ،سیاه چالهای وهمناک میسازد.
بیشتر بخوانید:
وز یر بهداشت ،پزشکان متخصص و چگونه "خون ملت در شیشه" شد؟
پرستاران و دموکراتیک کردن بیمارستانها
بحران پزشکی در ایران و نفس نولیبرال
رشته پزشکی و حرفهای درگوشیهمه چیز از دور عالی است .به قول معروف آواز دهل شنیدن از دور خوش است .حاال که بازار رشتههای مهندسی و علوم
انسانی خوابیده است و لشکر ی از بیکاران پشیمان از تحصیالت دارد ،خانوادهها پزشکی را راه پولدار شدن بچههای خود میبینند .چه چیز بهتر از یکم خانم/
آقای دکتر پولدار! خانواده تمام سالهای دبیرستان و حتی قبل از آن دانش آموز را تحت فشار قرار میدهند تا در رشته پزشکی پذیرفته شود .اما پشت درهای
دانشکدههای پزشکی و وزارت بهداشت چه خبر است؟
مدت ز یادی از مرگ  2دانشجوی پزشکی در دانشگاه جندی شاپوراهواز نمیگذرد .قبل از آن هم عین همین خبر در مورد یک دانشجوی دختر پزشکی از سبزوار
رسیده بود .با این وجود ،اما آمار درست و دقیقی از نر خ خودکشی بین دانشجویان رشته پزشکی در دست نیست .تنها دو پژوهش هستند که افکار خودکشی
را در دانشجویان پزشکی بررسی کرده اند .اولین پژوهش متعلق به دانشگاه رفسنجان و در دانشجویان پزشکی ورودی سالهای  1386تا  1392است.
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ادامه خبر | فرارو :چرا حال دانشجویان پزشکی در ایران خوب نیست؟
از بین  300نفر شرکت کننده ،بیش از  11درصد افراد افکار خودکشی داشتند 15.4 ،درصد برای خودکشی آمادگی داشتند و نزدیک به  2درصد افراد هم قصد
اقدام به خودکشی داشتند .در پژوهش بعد که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال  94-93انجام شده هم نتایج مشابهی بدست آمده است.
نکته دیگر ی که شاید در بسیار ی از تحقیقات مغفول مانده است گرایش دانشجویان پزشکی به استفاده از دارو و بعضا مواد مخدر برای دوام آوردن در
شیفهای طاقت فرسا و شرایط غیر انسانی است .یک پزشک متخصص داخلی میگوید که مشغول گذراندن »طر ح« در یکی از بیمارستانهای تهران است
در رابطه با مصرف در بین دانشجویان به ایسنا گفت» :دانشجویان پزشکی فکر میکنند میدانند با بدن خودشان چه کار میکنند .این طبعیت پزشک بودن
است .از جایی به بعد شما بدن را مثل یک دستگاه میبینید و به چیزهایی مثل عوارض طوالنیمدت یا اینکه کار ی که با بدنتان میکنید چه تاثیر ی روی
دیگران دارد فکر نمیکنید .فقط به این فکر میکنید که کار ی که از شما خواسته شده را طور ی انجام دهید که دردسر بعدی نداشته باشد؛ برای این هم باید
روی پا باشید ،حاال به هر روشی«.
این را فراموش نکنیم که همین دانشجویان پزشکی برای یک سال آخر تحصیل خود که شیفهای  24و گاها  48دارند عالوه بر آن هر روز در بیمارستان
هستند و ماهانه حقوقی حدودا  600هزار تومانی در یافت میکنند.
حقیقتی که بسیار ی از عالقمندان به رشته پزشکی از آن غافل هستند این نکته است که پزشکی دیگر رشتهای پولساز محسوب نمیشود و این را باید کنار تمام
فاکتورهای دیگر مانند دروس سنگین ،طوالنی بودن مدت تحصیل و انتظارات جامعه و خانواده و حتی خود فرد گذاشت.
آنچه میدانیم این است که دوران پولدار شدن از راه درس خواندن خیلی وقت است که به سر آمده .تقر یبا تمام دکترها ،مهندسها و وکالیی که الگوی دانش
آموزان ما برای پولدار شدن هستند ،از قدیمیهای اینکاره اند .درس خواندن در ایران ،لزوما تضمین زندگی و ثروت در آینده نیست ،نه پزشکی و نه هیچ
رشته دیگر ی!
هیاهو برای هیچبه نظر میرسد که عاقبت فار غ التحصیالن رشتههای علوم پزشکی هم پس از اتمام تحصیل و حتی حین دوران تحصیل چندان روشنتر
سایر رشتهها نیست .حاال بچههای پزشکی هم دوشادوش فار غ التحصیالن مهندسی و وکالت با مدرکی دهن پر کن ،اما کم فایده ایستاده اند و جسد سرد و
خاموش همکالسیهای نا امید خود را تماشا میکنند.
اینکه تحمل این همه فشار و شب بیدار ی و استرس در نهایت تبدیل به هیچ یا نزدیک به هیچ شود در طر ح و نقشه هیچ یک از والدین یا حتی خود
دانش آموز پشت کنکور ی نبوده و نیست .با اینکه ایران ،آمار خودکشی نسبتا پایینی نسبت به سایر کشورها دارد ،اما آمار سازمان پزشکی قانونی ایران نشان
میدهد که  54درصد خودکشیهای منجر به مرگ در میان جوانان ز یر  30سال روی دادهاست.
واژه »جوانان« کمی گنگ است .بیایید بگوییم یکی از ما .این جوان  21ساله ناشناس ما هستیم .همه ما که باید با وام  160میلیونی در شهر ی که متوسط بهای
مسکن در آن  23میلیون تومان است خانه بخر یم .ما هستیم ،مایی که باید با حقوق وزارت کار نتیجه  10 ،7 ،6 ،4سال درس خواندن و حتی بیشتر را ببینیم
و بچشیم.
عدهای هم هستند که میگویند خب اگر کسی از شرایط ناراضی است میتواند جمع کند و از اینجا برود .دوست ناشناس ما جواب این سوال را هم داده
است ،با کدام پول؟ با کدام پشتوانه؟ جوانک ما خیال خودکشی دارد و دردهایش را برای همه جهانیان نوشته است .میگوید تا درسش تمام شود باید پوتین
خدمت اجبار ی را به پا کند و همانجا تا دستش به ماشه برسد خودش را خالص میکند.
شاید خبر ندارد که آن فشنگ که قرار است توی گلویش خالی کند هم پولیست ،بهتر است از همین حاال برایش پس انداز کند!
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ادامه خبر | فرارو :چرا حال دانشجویان پزشکی در ایران خوب نیست؟

۳

جنجالی که سر یال »دل« در سکانس پایانی به پا کرد )(۰۸:۴۸-۹۹/۰۷/۰۵
خبرگزار ی میزان-سر یال پرحاشیه »دل« باالخره به ایستگاه پایانی رسید ،اما پایان بندی جنجالی این سر یال باعث شد تا حاشیههای آن پس از آخر ین قسمت نیز ادامه پیدا کند.

خبرگزار ی میزان  -روزنامه خراسان نوشت :باالخره قطار سر یال »دل« که در شبکه نمایش خانگی توز یع میشد به ایستگاه پایانیاش رسید .ایستگاه پرحاشیهای
که نقدهای ز یادی از منظر روانشناسی به آن وارد است ،آن چه در ادامه این مطلب به آن اشاره میشود ،مربوط به پخش سکانسهای متعددی از رفتارهای
آسیب زننده در یکی دو قسمت پایانی آن است.
آبو تاب دادن به خودکشی خط قرمز است
انتشار اخبار مربوط به خودکشی ،مثل راه رفتن روی لبه یک تیغ برنده است؛ به همین دلیل مالحظات مختلفی برایش در نظر گرفتهمی شود .تا حدی که
کارشناسان حوزه بهداشت روانی ،برای فعاالن رسانه کارگاههای آموزشی برگزار میکنند .مثًال گفته میشود از کلمه خودکشی در تیتر استفاده نشود ،از عبارت
»خودکشی منجر به مرگ« بهجای عبارت »خودکشی موفق« استفاده شود ،از هرگونه جذابیت در پردازش خبر خودکشی و القای حس کنجکاوی مخاطب پرهیز
شود .آبوتاب دادنها و شر ح جزئیات آنهم ،جزو خط قرمزها بهحساب میآید .با این حال در سر یال دل ،صحنههایی مثل خودزنی با قیچی ،شکستن آینه
با دست )نوعی خودزنی( ،خودکشی منجر به مرگ بهوسیله قرص ،پر یدن از ارتفاع با قصد خودکشی ،نمایش داده شد که همگی نمونههایی از صحنههای
خشونتآمیز هستند .مات کردن تصویر ،تکنیکی است که به کارگردان کمک میکند منظورش را برساند ،اما صحنه را نمایش ندهد؛ اما آیا این به تنهایی کافی
است؟ )هرچند فقط صحنه پر یدن از پشتبام تار شد و بقیه صحنهها در قسمت پایانی نمایش داده شدند(.
نقش آثار نمایشی در ترویج و بازدار ی
خودکشی ،پدیدهای است که چند عامل در آن نقش دارند .یک سر یال هرگز به تنهایی باعث یک رفتار خاص نمیشود ،اما »اثر ورتر« یا »خودکشی تقلیدی«
را فراموش نکنیم .رمانی به نام »رنجهای ورتر جوان« که سال  1774نوشته شد و بعد از خودکشی شخصیت داستان با تپانچه ،عدهای به تقلید از او خودکشی
کردند! تولید محتوا از هر جنسی که باشد ،بر مخاطبش تأثیر میگذارد .گاهی این تأثیر باعث ترویج یک رفتار میشود و گاهی هم شرایط بازدار ی را فراهم
میکند .آن چه در این مجموعه ر خ داد ،بازدار یزدایی از رفتارهایی مثل خودزنی ،تهدید به خودکشی برای رسیدن به اهداف شخصی )بخوانید باجخواهی( و
درنهایت خودکشی منجر به مرگ بود .گویی اشکالی ندارد وقتی به بنبست رسیدیم ،بهجای حل مسئله سالم ،اعضای خانوادهمان را با خودکشی تهدید کنیم!
دقیقا کار ی که آوا بعد از آن همه اشتباهات انجام داد .اینکه کار ما چه صدمهای به دیگران میزند مهم نیست و هدف ما میتواند هر کار ی را توجیه کند.
درست مثل اقدام به تجاوز نکیسا و گفتن این توجیه که من برای عشقم چنین کار ی کردم نه هوس! حاال انگار هرکسی بتواند توجیه بهتر ی پیدا کند برنده
است!
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ادامه خبر | میزان :جنجا لی که سر یال »دل« در سکانس پایانی به پا کرد
مسئولیت اجتماعی فیلمساز چیست؟
امروز به سرعت پلک زدن ،سکانسهای یک مجموعه بر یده و منتشر میشوند و تا سالها باقی میمانند .آیا با بستن چشمها ،میتوان پالن خوردن قرصهای
سمی )توسط آوا( را از فضای مجاز ی پاک کرد؟ آیا نویسندگان و کارگردان سر یال ،موقع نوشتن و نمایش این قصه به گروههای آسیبپذیر جامعه و نوجوانها
فکر کرده بودند؟ جواب ناگفته پیداست و خود اثر با ما حرف میزند! درحالیکه چند وقت پیش به گفته عباس مسجدی ،رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور،
»خودکشی در سال  98به تعداد  5143بوده و نسبت به سال  8/0 ،97درصد رشد داشته است )منبع :رکنا(« ،ولی بازهم در آثار نمایشی شاهد ترویج خودکشی
هستیم.
شاید عوامل سر یال بگویند »برای پیشبرد قصه به چنین سرنوشتی نیاز داشتیم« ،اما تکلیف مسئولیت اجتماعی فیلمساز چه میشود؟ چرا وقتی مادر آوا
میداند دخترش قصد خودکشی دارد و قبًال هم او را تهدید کرده است ،به هیچ متخصصی خبر نمیدهد تا در محل حاضر شود و به بدتر ین شکل ممکن به
سراغ دخترش میرود؟ )مادرش با رستا که زندگیاش به خاطر رفتارهای آوا نابود شده و حضورش فشار روانی ز یادی به آوا وارد خواهد کرد به خانهای میرود
که آوا در آن جاست(.
صحنههای رواندرمانی سر یال هم مشکل داشت
بسیار ی از صحنههای رواندرمانی که در سر یال دیدیم به لحاظ حرفهای ،مشکالت بزرگی داشت .متأسفانه حتی با وجود اسم روان شناس در تیتراژ ،اما سر یال
از نظر روان شناسی ،نقایص بسیار جدی داشت و این نشان میدهد که مهمتر از کارشناسانی که اسمشان در تیتراژ میآید ،نتیجه و اثر ی است که در سر یال
نمایش داده میشود .همیشه به ما گفتهاند نیمه پر لیوان را ببینید ،اما نگفتند دقت کنید که لیوانتان با چه محتوایی پر شده است! سر یال دل نشان داد که
تولید محتوا آسان است و این خطر همیشگی وجود دارد که کیفیت فدای کمیت شود .کاش اگر برای ارتقای بهداشت روانی مردم فیلمی نمیساز ید ،دستکم
سطح آن را در جامعه پایین نیاور ید.
انتهای پیام/
منابع دیگر :روزنامه خراسان /پایگاه خبر ی آر یا جوان ،راه ترقی
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اخبار استانی

کاهش  18درصدی فوتیهای ناشی از سوء مصرف موادمخدر در گلستان )(۱۰:۳۱-۹۹/۰۷/۰۲
مدیرکل پزشکی قانونی گلستان از کاهش  18درصدی فوتیهای ناشی از سوء مصرف موادمخدر طی  5ماهه نخست سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان  ،حسین زارعی مدیرکل پزشکی قانونی گلستان گفت :بر اساس تعداد پروندههای ارجاعی
و تعیین علت فوت شده به پزشکی قانونی 13 ،نفر بر اثر سوء مصرف موادمخدردر استان جان خود را از دست دادند.
او با بیان اینکه این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل  18درصد کاهش داشته است افزود :از این تعداد  10نفر مرد و  3نفر ز ن بودند.
زارعی همچنین از افزایش  4برابر ی تلفات ناشی از بر ق گرفتگی طی این مدت خبر داد و گفت 10 :نفرمرد ،بر اثر بر ق گرفتگی جان خود را از دست دادند این
در حالی است که مدت مشابه سال گذشته  2نفر فوت شدند.
انتهای پیام/م

تلفات ترافیکی در اصفهان  18.1درصد کاهش یافته است )(۱۰:۳۴-۹۹/۰۷/۰۲
گروه استانها -مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به کاهش  ۱۸.۱درصدی تلفات حوادث ترافیکی گفت :بیشتر ین تلفات حوادث ترافیکی با  ۲۴۷نفر در جادههای برون
شهر ی ۱۴۶ ،نفر در مسیرهای درون شهر ی و  ۵نفر سایر گزارش شده است.

به گزارش خبرگزار ی تسنیم از اصفهان ،علی سلیمانپور در جمع خبرنگاران اظهار داشت :در پنج ماهه نخست امسال تعداد  37نفر )همگی مرد( به دلیل فوت
ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفتد که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با تعداد  38نفر کاهش
داشته است .بیشتر ین علل فوت در حوادث کار مربوط به برخورد جسم سخت و سقوط از بلندی بوده است.
وی افزود :در این مدت آمار مصدومین ناشی از حوادث کار با  994نفر شامل  46ز ن و  948مرد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با  1039نفر شامل
 82ز ن و  957مرد  4.3درصد کاهش داشته است .این در حالی است که در مردادماه امسال تعداد  9نفر همگی مرد به دلیل فوت ناشی از حوادث کار در
مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفتند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ) 5نفر مرد( افزایش داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خاطرنشان کرد :آمار مصدومین ناشی از حوادث کار در مردادماه امسال  248مورد شامل ) 16ز ن و  232مرد( بوده که
نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد  244مورد شامل ) 37ز ن و  207مرد(  1.6درصد افزایش داشته است.
کاهش آمار معاینات سر پایی پزشکی قانونی استان اصفهان
وی همچنین در مورد تعداد معاینات سر پایی پزشکی قانونی گفت :در پنج ماهه نخست امسال تعداد  49هزار و  225نفر در حوزه معاینات سر پایی در اداره
کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفتهاند که از این تعداد  14هزار و  905نفر ز ن و  34هزار و  320نفر مرد بوده که این آمار نسبت به
مدت مشابه سال قبل معادل  14.3درصد کاهش داشته است.
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ادامه خبر | تسنیم :تلفات ترافیکی در اصفهان  18.1درصد کاهش یافته است
سلیمانپور با اشاره به آمار مربوطه در مردادماه امسال ادامه داد :در مردادماه امسال  11هزار و  544نفر در حوزه معاینات سر پایی در اداره کل پزشکی
قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفتهاند که نسبت به مدت مشابه سال قبل  8.2درصد کاهش داشته است .اجساد معاینه شده در اداره
کل پزشکی قانونی استان اصفهان و مراکز تابعه در پنج ماهه اول امسال  1426مورد  263ز ن و  1162مرد و یک نفر نامعلوم بوده که نسبت به مدت مشابه سال
قبل که  1605مورد  348ز ن و  1256مرد و یک نفر نامعلوم بوده معادل  11.2درصد کاهش داشته است.
کاهش آمار تلفات تصادفات
وی با بیان اینکه در پنج ماهه امسال  398نفر که در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند و به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده
شدهاند گفت :این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ) 486نفر ( 18.1 ،درصد کاهش داشته است .از مجموع تلفات حوادث ترافیکی امسال در این
استان  74نفر ز ن و  324نفر مرد بودهاند .نکته قابل توجه اینکه بیشتر ین تلفات حوادث ترافیکی با  247نفر در جادههای برون شهر ی 146 ،نفر در مسیرهای
درون شهر ی و  5نفر سایر گزارش شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان یادآور شد :در پنج ماهه اول امسال  8هزار و  962مصدوم حوادث رانندگی به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان
و مراکز تابعه مراجعه کردهاند که از این تعداد  2207نفر ز ن و  6755نفر مرد هستند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  26.2درصد کاهش داشته است.

 19هزار نفر در آذربایجان شرقی دعوا کردند /افزایش نزاع در استان )(۱۱:۰۸-۹۹/۰۷/۰۲
آذرقلم :مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجانشرقی از نزاع  19هزار و  407نفر در پنج ماهه امسال در استان خبر داد.
به گزارش آذرقلم ،علی صفاییفرد اظهار داشت 19 :هزار و  407نفر در پنج ماهه امسال به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان
آذربایجانشرقی مراجعه کردند ،این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد مراجعان نزاع  18هزار و  778نفر بود ،حدود  3درصد افزایش یافته
است.
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجانشرقی ،افزود :از کل مراجعان نزاع در طی این مدت  4هزار و  862نفر ز ن و  14هزار و  545نفر مرد بودند که نسبت به مدت
مشابه سال گذشته هر کدام بهترتیب حدود  3درصد کاهش و  6درصد افزایش را نشان می دهد.
صفاییفرد یادآور شد :در مردادماه امسال نیز آمار مراجعان نزاع با  12درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به  4هزار و  682نفر رسیده است که از
این تعداد  3هزار و  487نفر مرد و یک هزار و  195نفر ز ن بودهاند.
وی خاطرنشان کرد :کل مراجعان مدعی صدمات نزاع در سال  98به ادارات پزشکی قانونی استان برابر با  36هزار و  656نفر بود که از این تعداد  26هزار و
 709نفر مرد و  9هزار و  947نفر ز ن بودند.
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کاهش آمار متقاضیان مجوز سقط درمانی در آذربایجانشرقی )(۰۸:۴۹-۹۹/۰۷/۰۳
ایسنا/آذربایجان شرقی طی پنج ماهه اول سالجار ی 144 ،نفر جهت اخذ مجوز سقط درمانی به ادارات پزشکی قانونی آذربایجان شرقی مراجعه کردند.

از این تعداد برای  107نفر مجوز سقط درمانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که برای  103نفر مجوزسقط صادر شده بود حدود چهار
درصد کاهش داشته است.
براساس این گزارش ،طی مرداد ماه سالجار ی نیز از  28پرونده تشکیل شده در این زمینه به  20نفر مجوز سقط درمانی صادر شده که این آمار نسبت به مدت
مشابه در سال گذشته  20درصد کاهش یافته است.
به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی استان ،طی سال گذشته 390 ،نفر برای اخذ مجوز سقط درمانی به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که برای
 277نفر مجوز سقط صادر شد.
انتهای پیام
منابع دیگر :خبرگزار ی ایرنا /پایگاه خبر ی پیام آذر ی ،تبر یز من

۷

بررسی سالیانه  240هزار پرونده در پزشکی قانونی استان تهران )(۱۶:۰۳-۹۹/۰۷/۰۲
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفت  55 :درصد کل پرونده های کشور در کمیسیون پزشکی استان تهران رسیدگی می شود و این حجم کار پزشکی قانونی استان تهران را باال
برده و ایجاب می کند نیروی مجرب برای رسیدگی به این پرونده ها وجود داشته باشد.

به گزارش خبرگزار ی فارس از قرچک ،مهدی فروزش ظهر امروز در نشست مشترک با فرماندار قرچک اظهار کرد :پزشکی قانونی وابسته به قوه قضاییه است
اما از لحاظ ادار ی و مالی مستقل بوده و از سازمان برنامه کشور ،بودجه در یافت کرده و از نظر نیروی انسانی نیز تحت نظر سازمان ادار ی و استخدامی کشور
است.
وی افزود :پزشکی قانونی در استان تهران بخصوص در بحث نیرو و امکانات با محدودیت هایی مواجه است و به دلیل اینکه خدمات ارائه شده از طرف این
ارگان کارشناسی بوده؛ امکان واگذار ی به بخش خصوصی را ندارد.
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفت :خدماتی که پزشکی قانونی ارائه می دهد با موضوع رضایتمندی عمومی ارتباط تنگاتنگ داشته و اگر کوچکتر ین
خللی در ارائه خدمات این ارگان بوجود بیاید ،نارضایتی مردم بصورت آنی نمایان می شود.
فروزش بیان کرد :وظیفه پزشکی قانونی بسیار حساس بوده و نقش این اداره در حفظ امنیت بسیار تاثیرگذار و مهم است اما با همه این موارد جزو مظلوم
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۱۳۹۹/۰۷/۰۵

ادامه خبر | فارس :بررسی سا لیانه  240هزار پرونده در پزشکی قانونی استان تهران
تر ین دستگاه ها محسوب شده و متأسفانه در ردیف آخر تخصیص اعتبارات قرار می گیرد.
این مسوول خاطرنشان کرد :بطور متوسط سالیانه در استان تهران  240هزار پرونده در پزشکی قانونی بررسی می شود.
وی اضافه کرد 55 :درصد کل پرونده های کشور در کمیسیون پزشکی استان تهران رسیدگی می شود و این حجم کار پزشکی قانونی استان تهران را باال برده
و ایجاب می کند نیروی مجرب برای رسیدگی به این پرونده ها وجود داشته باشد.
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران اظهار کرد :همچنین پزشکی قانونی در تمام حوادث ملی پای ثابت است و موضوعاتی که جنبه امنیتی و اجتماعی دارد
در پزشکی قانونی قابل طر ح و بررسی است.
وی گفت :یک سوم پرونده محاکم قضایی نیز جهت اظهارنظر به پزشکی قانونی ارسال می شود و نظرات پزشکی قانونی برای صدور رأی مبنا قرار می گیرد.
فروزش اظهار کرد 143 :پزشک در کل استان تهران مشغول خدمات رسانی در پزشکی قانونی هستند که با این حجم پرونده ها و حساسیت وظایف و با
احتساب ساعات حضور پزشکان در محل خدمت ،اقدامی بزرگ است و می توان گفت بعنوان خادم واقعی مردم بدون هیچ چشمداشت و تبلیغ در خدمت
نظام و مردم هستند.
وی عنوان کرد :در شهرستان قرچک با وجود حمایت های همیشگی فرماندار و دیگر مسئوالن شهرستانی ،این اداره به لحاظ تجهیزات سخت افزار ی دارای
مشکالتی است که درخواست دار یم همچون گذشته برای رفع مشکالت این اداره که جزو الزامات اساسی هر منطقه است توجه داشته باشند.
وی در پایان تاکید کرد :پزشکی قانونی استان تهران جزو محروم تر ین ها در کشور است.
انتهای پیام67037/
منابع دیگر :خبرگزار ی آر یا ،ایسنا ،ایسکانیوز /روزنامه همکار ی ملی /پایگاه خبر ی منجیل نیوز ،اعتماد آنالین /مجله هفته نامه رویکرد

پزشکی قانونی استان تهران به عنوان دستگاه برگز یده اجرایی انتخاب شد )(۰۸:۲۵-۹۹/۰۷/۰۳
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در بین دستگاههای اجرائی استان تهران به عنوان دستگاه برگز یده انتخاب شد.

به گزارش سرویس خبر ی سازمان بسیج حقوق دانان خبرگزار ی بسیج ؛ اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در ارز یابی سالیانه سازمان مدیر یت و برنامهر یز ی
در زمینه شاخصهای عمومی و اختصاصی و در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی دربین دستگاههای اجرائی استان تهران به عنوان دستگاه برگز یده
انتخاب شد.
در این مراسم که در محل استاندار ی تهران برگزار شد ،استاندار تهران با اهداء لوح ،از دکترمهدی فروزش؛ مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران تقدیر کرد.

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
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اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۷/۰۵

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران ۵۵ :درصد پروندههای کشور در کمیسیون پزشکی استان تهران رسیدگی میشود )۹۹/۰۷/
(۱۶:۵۷-۰۲
قرچک -مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفت ۵۵ :درصد پروندههای کشور در کمیسیون پزشکی استان تهران رسیدگی میشود.

به گزارش خبرنگار مهر ،مهدی فروزش بعد از ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مشکالت پزشکی قانونی قرچک که با حضور بهمن خطیبی ،فرماندار ی قرچک
برگزار شد اظهار داشت :وظیفه پزشکی قانونی بسیار حساس بوده و نقش این اداره در حفظ امنیت بسیار تأثیرگذار و مهم است اما با همه این موارد این
مجموعه جز مظلومتر ین دستگاهها محسوب شده و متأسفانه در ردیف آخر تخصیص اعتبارات قرار میگیرد.
فروزش با بیان اینکه به طور متوسط سالیانه در استان تهران  ۲۴۰هزار پرونده در پزشکی قانونی بررسی میشود گفت ۵۵ :درصد کل پروندههای کشور در
کمیسیون پزشکی استان تهران رسیدگی میشود .ضرورت اختصاص ویژه امکانات و اعتبارات به پزشکی قانونی استان تهران| بررسی سالیانه  ۲۴۰هزار پرونده
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران با اشاره به اینکه در شهرستان قرچک با وجود حمایتهای فرماندار و دیگر مسئوالن شهرستانی ،این اداره به لحاظ
تجهیزات سخت افزار ی دارای مشکالتی است افزود :درخواست دار یم همچون گذشته برای رفع مشکالت این اداره که جز الزامات اساسی هر منطقه است
اهتمام کافی وجود داشته باشد.
وی عنوان داشت ۱۴۳ :پزشک در کل استان تهران مشغول خدمات رسانی در پزشکی قانونی هستند که با این حجم پروندهها و حساسیت وظایف و با
احتساب ساعات حضور پزشکان در محل خدمت ،اقدامی بزرگ است و میتوان گفت به عنوان خادم واقعی مردم بدون هیچ چشمداشت و تبلیغ در خدمت
نظام و مردم هستند.
فروزش اظهار داشت ۵۵ :درصد کل پروندههای کشور در کمیسیون پزشکی استان تهران رسیدگی میشود و این حجم کار پزشکی قانونی استان تهران را باال
برده و ایجاب میکند نیروی مجرب برای رسیدگی به این پروندهها وجود داشته باشد.

۲

طی نشستی مطر ح شد؛ درخواست فرماندار قرچک از پزشکی قانونی برای تخصیص امکانات بیشتر )تهران( )(۱۶:۱۳-۹۹/۰۷/۰۲
قرچک -فرماندار قرچک از مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران خواست ،با در نظر گرفتن موقعیت این شهرستان امکانات بیشتر ی به قرچک اختصاص دهند.

به گزارش خبرنگار مهر ،بهمن خطیبی ظهر چهارشنبه در نشست با مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران طی سخنانی گفت :قرچک از نوپاتر ین شهرستانها در
استان تهران بوده و تاکنون نیز دولت تمام توان خود را برای ارائه خدمات حداکثر ی به مردم این منطقه به کار گرفته و شهردار ی و شورای اسالمی شهر نیز تا
کنون کمکهای بسیار ی به ادارات داشتهاند.

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۱۸

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۷/۰۵

ادامه خبر | مهر :درخواست فرماندار قرچک از پزشکی قانونی برای تخصیص امکانات بیشتر )تهران(
وی افزود :قرچک جزو محرومتر ین شهرستانها در استان تهران است و ضعف ساختار ادار ی و فضای فیز یکی مشکالت بسیار ی از ادارات این منطقه است،
که پزشکی قانونی این شهرستان دهه فجر سال  ۹۷به صورت موقت در مکانی در دارالشفاء کار خود را آغاز کرد و با کمتر ین امکانات مشغول خدمات رسانی
است.
فرماندار قرچک از اداره کل پزشکی قانونی خواست ،تا حد توان به مشکالت رسیدگی کند و شرایط و جمعیت این منطقه را در تخصیص امکانات مدنظر قرار
دهد و افزود :ما نیز در شهرستان آنچه در توان دار یم حمایت و کمک خواهم کرد تا خدمات این اداره گسترش و ارتقا یابد
منابع دیگر :خبرگزار ی برنا /روزنامه مردم ساالر ی

اولین تفاهمنامه بین دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و اداره کل پزشکی قانونی منعقد شد )(۱۷:۳۸-۹۹/۰۷/۰۲
تفاهم نامه همکار ی فنی آموزشی و پژوهشی بین دانشگاه علوم پزشکی و پزشکی قانونی با حضور مدیر کل پزشکی قانونی استان ،معاون پزشکی و آزمایشگاهی اداره کل پزشکی
قانونی ،معاونین دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه صبح امروز به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزار ی برنا ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی محورهای همکار ی در این تفاهم نامه را در سه بخش پژوهشی ،آموزشی و
بالینی عنوان کرد و اظهار داشت  :هدف از امضای این تفاهم نامه ارتقاء دانش پزشکی و توسعه همکار ی های علمی و فنی به منظور بهره بردار ی از ظرفیت
های اجرایی و علمی بین پزشکی قانونی و دانشگاه علوم پزشکی است.
دکتر هاشمی در ادامه تصر یح کرد :برگزار ی دوره های آموزشی و انجام پژوهشهای مشترک مورد عالقه طرفین در چارچوب تعیین شده در این تفاهم نامه
و گسترش ارتباطات علمی ،هم افزایی و همفکر ی ،تبادل دانش و ارائه تجربیات در قالب همکار ی های آموزشی و پژوهشی از دیگر اهداف این تفاهم نامه
است.
گفتنی است؛ این تفاهم نامه در پنج فصل و هشت ماده در دو نسخه تنظیم شده ،این اولین سند تفاهم نامه امضاء مابین دانشگاه علوم پزشکی و پزشکی
قانونی خراسان شمالی است

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
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اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۷/۰۵

تلفات سوانح رانندگی درکهگیلویه و بویراحمد ۳۴درصد کاهش یافت )(۱۸:۱۸-۹۹/۰۷/۰۲
گچساران  -ایرنا -رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد گفت :تلفات منجر به فوت سوانح رانندگی استان در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۴درصد کاهش یافته
است.

سرهنگ بهنام ویسی پور روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :بررسی آمارها نشان می دهد که تعداد مصدومان تصادف های رانندگی کهگیلویه وبویراحمد
در  ۶ماهه نخست امسال ۱۸درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است.
وی بیان کرد :امسال همچنین سوانح رانندگی منجر به خسارت در جاده های برون شهر ی استان ۲۶درصد کاهش نشان می دهد.
رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد گفت :تردد خودرو ها نیز در جاده های استان از ابتدای سال جار ی تا پایان شهر یور نسبت به مدت مشابه پارسال
۱۰درصد کاهش یافته است.
رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد :تخطی از سرعت مجاز عامل ۴۰درصد از سوانح جاده ای استان در سال جار ی بوده است.
ویسی پور توصیه کرد :رانندگان برای پیشگیر ی از تصادف سرعت مطمئنه را رعایت و به عالئم راهنمایی و رانندگی توجه بیشتر ی داشته باشند.
رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد :انحراف چپ به دلیل کمبود بزرگراه و جدا کننده های فیز یکی ۲۲درصد از دالیل سوانح جاده ای استان را
تشکیل داده است.
وی عنوان کرد :عدم توجه به جلو نیز عامل ۲۲درصد تصادف خودروها در جاده های استان است که رانندگان به دلیل مکالمه و مصرف نوشیدنی و یا خستگی
یا خواب آلودگی در حین رانندگی توان کنتر ل خودرو را از دست می دهند.
ویسی پور گفت:بیشتر ین تصادف های امسال در محورهای یاسوج به اصفهان،یاسوج به شیراز،یاسوج،بابامیدان ویاسوج به چرام به وقوع پیوسته است .
وی ابراز داشت :ساعت  ۱۴تا  ۲۰بیشتر ین سوانح رانندگی در استان به وقوع پیوسته است.
ویسی پور تاکید کرد:با مشارکت پلیس راه و اداره کل حمل و نقل جاده ای کهگیلویه و بویراحمد  ۶۴نقطه حادثه خیز در استان شناسایی شده است.
افزون بر  ۶هزار کیلومتر راه ارتباطی شامل اصلی ،فرعی ،روستایی و بزرگراه در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد.
بر اساس سالنامه آمار ی سازمان پزشکی قانونی کشور ،استان کهگیلویه و بویراحمد در سال  ۹۶رتبه سوم میزان مصدومان ناشی از حوادث رانندگی را بر حسب
جمعیت داشته است.
این استان با داشتن کمتر از  ۱۴۰کیلومتر بزرگراه و شرایط خاص توپوگرافی و کوهستانی یکی از استانهای خطرناک در زمینه سوانح رانندگی است.
استان کهگیلویه و بویراحمد با جمعیتی حدود  ۷۲۳هزار نفر جمعیت دارای هشت شهرستان ۱۷ ،بخش و یکهزار و  ۶۷۰روستای دارای سکنه در جنوب غربی
ایران واقع شده است.

تجهیز پزشکی قانونی شهرستان الیگودرز و پایان سرگردانی مردم )لرستان( )(۰۶:۲۵-۹۹/۰۷/۰۳
ایسنا/لرستان نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسالمی از تجهیز پزشکی قانونی این شهرستان خبر داد.
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۱۳۹۹/۰۷/۰۵

ادامه خبر | ایسنا :تجهیز پزشکی قانونی شهرستان ا لیگودرز و پایان سرگردانی مردم )لرستان(
دکتر محمد خدابخشی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :یکی از مشکالتی که رفع آن همواره بهعنوان دغدغه بهحق مردم و رسانهها مطر ح میشد ،عدم امکانات
و تجهیزات و سالن تشر یح پزشکی قانونی بود که بهواسطه این کمبود مردم داغدیده باید برای انجام کالبدشکافی سرگردان شهرهای دیگر میشدند.
وی تصر یح کرد :اما پس از نشست سال  95که باهدف ساماندهی مسائل و مشکالت پزشکی قانونی الیگودرز برگزار شد این مشکل تا حدودی رفع شد و
پیگیر ی برای رفع کامل آن تداوم داشت.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس خاطرنشان کرد :تا اینکه پس از نشست بررسی مسائل و مشکالت پزشکی قانونی شهرستان که با حضور رئیس دادگستر ی
شهرستان ،مدیرکل پزشک قانونی استان و تعدادی از مدیران شهرستانی در اسفندماه  95برگزار شد ،به سبب تصمیمات موخذه ،پزشکی قانونی الیگودرز
ساماندهی شد.
خدابخشی اضافه کرد :به دلیل عدم وجود سالن تشر یح و ارجاع اجساد به سایر شهرهای استان ،در نشستی که در سال  95برگزار شد ،تخصیص پزشک
قانونی به الیگودرز ،آموزش دستیار پزشک و کالبدشکاف ،تجهیز بخشی از غسالخانه آرامستان اکبرعلی به امکانات کالبدشکافی موجب شد تا از ارجاع اجساد
به سایر شهرهای استان جلوگیر ی شود.
وی بیان کرد :تاالر تشر یح پزشکی قانونی مجهز مهمتر ین موضوع این نشست بود که با رایزنیهای مستمر در مجلس برای تأمین اعتبار آن و قول مساعد
رئیس سازمان برنامهوبودجه استان ،کلنگ احداث آن با حضور مدیران استانی و شهرستان در تیرماه  96به زمین زده شد.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس ادامه داد :این تاالر که شامل قسمت ادار ی و سالن تشر یح بوده در زمینی به مساحت  225و اعتبار  11میلیارد ر یال ،جنب
سکوی نماز در آرامستان اکبرعلی در حال احداث است و به گفته مسئوالن تا پایان سال شاهد تکمیل فاز اول پروژه بهعنوان مهمتر ین بخش پروژه خواهیم
بود.
خدابخشی از زحمات مدیرکل پزشکی قانونی استان ،عوامل پزشکی قانونی الیگودرز و ر یاست دادگستر ی و دادستان الیگودرز تقدیر و تشکر کرد.
انتهای پیام

۸

برخورد خودرو با کانکس در سار ی سه کشته داد )(۰۰:۴۱-۹۹/۰۷/۰۵
سار ی  -ایرنا  -برخورد یک دستگاه خودروی سوار ی  ۲۰۶در سار ی با کانکس حاشیه خیابان سبب مرگ سه نفر شد.

به گزارش روابط عمومی اورژانس  ۱۱۵دانشگاه علوم پزشکی مازندران این حادثه حوالی ساعت  ۲۳جمعه شب در کمربندی شرقی سار ی و در خیابان دولت ر خ
داد.
بر اساس این گزارش  ،در این حادثه سه سرنشین خودروی سوار ی که همه مرد بودند در دم جان باختند ولی تنها ز ن سرنشین این خودرو بشدت زخمی
شد که به بیمارستان امام خمینی )ره( انتقال یافت.
علت این حادثه مشخص نشده است و پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران اعالم کرد که کارشناسان این مجموعه سرگرم بررسی علت وقوع این حادثه
رانندگی هستند که در صورت مشخص شدن  ،اعالم خواهد شد.
بر اساس گزارش پزشکی قانونی مازندران در پنج ماهه منتهی به شهر یور ماه امسال  ۴۵۰نفر بر اثر حوادث رانندگی در جاده های درون و برون شهر ی استان
جان باختند که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۱۵درصد کاهش داشت.

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۲۱

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۷/۰۵

ادامه خبر | ایرنا :برخورد خودرو با کانکس در سار ی سه کشته داد
منابع دیگر :پایگاه خبر ی اتحاد آنالین ،تابناک ،همشهر ی آنالین ،تین نیوز ،پیام مازند ،خلیج فارس ،امروز نیوز ،رکنا

۷

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران مطر ح کرد :کاهش  ۳۶درصدی مرگ عابران پیاده براثر تصادف در مازندران )(۱۰:۰۳-۹۹/۰۷/۰۵
سار ی -مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت :در سال جار ی  ۶۶نفر از عابران پیاده در تصادفات رانندگی جان باختند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  ۳۶درصد کاهش داشته
است.

به گزارش خبرگزار ی مهر ،علی عباسی اظهار داشت :در پنج ماه امسال ۶۶ ،نفر شامل  ۵۱مرد و مابقی ز ن از عابران پیاده در حوادث رانندگی کشته شدند که
این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  ۳۶درصد کاهش داشت.
وی مجموع آمار تلفات حوادث رانندگی در پنج ماه امسال را  ۲۴۹نفر اعالم کرد و افزود :به تفکیک محور برون شهر ی و راه روستایی با  ۳۶درصد بیشتر ین
فوتی در آن گزارش شده است.
عباسی در خصوص باالتر ین آمار متوفیات عابران پیاده در استان گفت :شهرستانهای بابل با  ،۱۱سار ی و تنکابن هر کدام با  ۹نفر بیشتر ین عابران فوت شده
و کالردشت ،گلوگاه و نور هر کدام با یک فوتی عابر کمتر ین شهرهایی هستند که گزارش شده است.
عباسی همچنین در خصوص بیشتر ین خودروی درگیر با متوفیان گفت :به تفکیک سوار ی با  ۵۸درصد ،وانت بار با  ۲۱درصد ،موتور با  ۹درصد و سایر با ۱۲
درصد فوتی گزارش شده است و مرداد با  ،۲۰تیر با  ،۱۶اردیبهشت با  ۱۳نفر بیشتر ین و فروردین ماه با  ۷مورد کمتر ین ماههایی هستند که گزارش شده است.
مدیر کل پزشکی قانونی استان به تفکیک محل فوت عابران پیاده گفت ۳۵ :نفر از عابران در بیمارستان و  ۳۱نفر در محل حادثه فوت کردند.
این مقام اجرایی استان یادآور شد :دستگاههای اجرایی استان میتوانند در امر فرهنگ ساز ی با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی با برنامه ر یز ی پیشگیرانه
و ارتقای آ گاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار کشتهها و مصدومین در حوادث رانندگی مؤثر باشند.
منابع دیگر :خبرگزار ی ایسنا ،ایلنا ،صدا و سیما /پایگاه خبر ی رکنا ،شمال نیوز ،وارش ،دوربین خبر

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۲۲

پزشکی قانونی در رسانهها

۱۳۹۹/۰۷/۰۵
اداره کل روابط عمومی و امور بینا لملل

