
          ســـــرمقاله
سال 1390 با تمام فراز و نشیب هایش به پایان 
رسید و اگر چه سازمان همچون گذشته با دشواری 
ها و کمبودهای جدی در بخش های مختلف روبرو 
بود اما با همت فرزندان سخت کوش سازمان، شاهد 
تحوالت چش��مگیری در این س��ال بودیم. بی شک 
یک��ی از مهم تری��ن اتفاقات س��ال 1390، تصویب 
ط��رح فوق الع��اده خاص کارکنان س��ازمان بود که 
می توانس��ت به ج��دی ترین دغدغ��ه نیروها و نیز 
س��ازمان پایان دهد. دغدغه ای که ناش��ی از بحران 
خروج نیروی انس��انی مختصص، عدم تمایل نیروهاً 
خصوصا پزش��کان برای ورود به س��ازمان و تعطیلی 
تعداد زیادي از  مراکز پزش��کي قانوني در سراس��ر 

کشور بوده است.
هر چند با وجود تصویب این قانون و تالش های 
صورت گرفته برای اجرای آن، در نهایت این قانون به 
مرحله اجرا نرسید اما این مسئله نتوانست از جدیت 

و همت همکاران خدوم سازمان برای تالش مضاعف 
در راه ارتق��اء خدمات س��ازماني بکاهد و نتیجه این 
تالش ها، توفیقات متعددی اس��ت که در س��ال 90 
نصیب سازمان شد که در ادامه به برخی از موارد آن 
اش��اره می کنیم. تصویب اساسنامه مرکز تحقیقات 
پزش��کی قانونی در واپس��ین ماه های سال گذشته، 
از جمل��ه اتفاقات مبارکی بود بود که امیدها را برای 
دمی��دن روحی تازه در کالب��د تحقیق و پژوهش در 
سازمان زنده کرد. اگر چه پزشکی قانونی به اقتضای 
خدمات تخصصی و بافت فنی نیروهایش و با تالش 
همکاران حوزه پژوهش��ی در طی سال ها روند رو به 
رش��د را در این بخش طی کرده است اما محدودیت 
های موجود در حوزه پژوهش��ی سازمان به خصوص 
در حیطه های مالی همواره مانع از حرکت جهش��ی 
ب��ه س��مت توس��عه تحقی��ق و پژوه��ش در حوزه 
مطالعات پزش��کی قانونی و علوم وابسته بوده است 

که با تصویب اساس��نامه این مرکز و تش��کیل اولین 
جلس��ه هیئت امنای آن، و رفع برخی نواقص قانونی 
در س��ال آتی، امید می رود شاهد تحولي شگرف در 
این بخش باش��یم. تهیه پیش نویس اساسنامه بانک 
هوی��ت ژنتیک، انجام مراحل پایان��ی راه اندازی دو 
مرکز جدید ژنتیک در استان های آذربایجان شرقی 
و فارس، افتتاح چندین آزمایش��گاه در سطح کشور 
و ارتقاء س��طح چندی��ن مرکز آزمایش��گاهي دیگر، 
افتتاح پ��روژه های متعدد و مراکز پزش��کی قانونی 
در اس��تان های مختلف کش��ور، گس��ترش ش��بکه 
اینترانت سازمان، استقرار سیستم اتوماسیون اداری 
در تمامی اس��تان ها، طی مراح��ل اصلی طراحی و 
آماده س��ازی برنامه تخصصی س��ازمان، همه و همه 
بخش��ی از دس��تاوردهای سازمان پزش��کی قانونی 
کش��ور در سال 1390 به شمار مي آید. جا دارد در 
اینجا ضمن سپاسگزاري از زحمات تمامي همکاران 

گرامیمان در سال گذشته، یاد و خاطره عزیزاني که 
مجدان��ه در راه خدمت به هموطنان عزیز و کس��ب 
رضاي الهي در این س��ازمان تالش مي کردند و در 
س��ال 90 چهره در نقاب خاك کش��یدند را گرامي 
بداری��م و براي تمام��ي آن عزیزان عل��و درجات از 
درگاه خداون��د متعال مس��ئلت نمایی��م، همکاران 
عزیزمان مرح��وم دکتر علي ن��ادران، مرحوم دکتر 
مری��م محمودي، مرحوم دکتر علي فرازمند، مرحوم 
دکتر شهناز حاجي قاسم،  مرحوم شمس اله غالمي 

و مرحوم فاطمه عفتي.
امیدواریم با همکاری و همدلی تمامی دستگاه ها 
و با همت و تالش همکاران پرتالشمان در سازمان، 
در س��ال 1391 نیز شاهد رش��د و بالندگی هر چه 
بیش��تر س��ازمان در عرصه های گوناگون و خدمت 
رسانی هر چه بیش��تر و بهتر به هموطنان عزیزمان 

در سراسر ایران اسالمی باشیم.

آيت اهلل آملي الريجاني:
اس�تق�الل ق�اض�ي از مه�م ترين اصول 
موفقي�ت نظ�ام قضايي کش�ور اس�ت و 
 همه ما بايد تالش کنيم که اين اس�تقالل 

خدشه دار نشود .
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نشريه داخلی سازمان پزشکی قانونی کشور

» ارش « تفاوت عضو سالم با معیوب است 
که تشخیص آن امری تخصصی به شمار می رود 

و نیازمندبه اظهار نظر کارشناسان پزشکی قانونی است

حضرت آيت اهلل خامنه اي:
تبديل ش�دن عدالت به جريانی فراگیر و دائمی در قوه قضايیه 
 نیازمن�د تق�وا، نگاه ب�ی طرفانه در ح�وادث کوچ�ک و بزرگ

و عملکرد دقیق و حکیمانه به قانون است.

وزير بهداشت تاکید کرد؛

ضرورت  راه اندازي دوره فوق تخصص پزشكي قانوني

 حرکت سازمان
  در مسیر

 پژوه��ش هاي کارب��ردي

 جايگزين
  مرگ آور

 س���وء مص�رف مواد

کالبد گشايی جسد میت 
 مسلمان بايد

 به حداقل برسد
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وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکي بر راه اندازي 
دوره فلوشیپ و فوق تخصص پزشکي قانوني در کشور با 
همکاري وزارت بهداشت و سازمان پزشکي قانوني تاکید 
کرد. دکتر مرضیه وحید دستجردی با بیان این مطلب 
افزود: در حال حاضر براي دوره تخصص پزشکي قانوني، 
فلوش��یپي و دوره فوق تخصص تعریف نشده است اما 
الزم اس��ت براي افرادي که در این رشته اشتغال دارند 
دوره هایي ب��راي ارتقا در نظر گرفته ش��ود. وي یادآور 

ش��د: با بررس��ي هاي صورت گرفته مي توان دوره فوق 
تخصص پزش��کي قانوني را در کش��ور راه اندازي کرد و 
براي پذیرش در این مقطع نیز سهمیه اي را به پزشکان 
شاغل در پزشکي قانوني اختصاص داد، زیرا همین امر به 
ماندگاري آنان در حرفه پزشکي قانوني کمک مي کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در ادامه با اشاره 
به پیشرفت هاي پزشکي قانوني و با قدرداني از تالش ها 
و اقدامات انجام ش��ده در ای��ن خصوص، بر همکاري و 

تعامل بیش از پیش پزش��کي قانوني و وزارت بهداشت 
تاکید کرد و گفت: بس��یاري از دانش��جویان رشته هاي 
تخصصي و فوق تخصصي پزش��کي در پزشکي قانوني 
مش��غول آموزش هس��تند که در جریان این آموزش ها 
عالق��ه و توجه آنان ب��ه کار در پزش��کي قانوني جلب 
مي شود. دکتر دستجردي با ابراز خرسندي از همکاري 
دانش��گاه هاي علوم پزش��کي و مراکز پزش��کي قانوني 
در اس��تان ها خاطرنش��ان کرد: با این تعامل، پزشکان 

قانوني از ظرفیت دانش��گاه ها و دانش��جویان پزشکي از 
ظرفیت هاي پزشکي قانوني بهره مند مي شوند که این 
همکاري زمینه پیش��رفت هاي آتي و کارهاي پژوهشي 
مش��ترك را فراهم مي کن��د. وي با اش��اره به امضاي 
پیش نویس تفاهم نامه مش��ترك میان پزشکي قانوني و 
وزارت بهداش��ت، بازنگري در آن را ضروري دانس��ت و 
افزود: ظرف 10روز آینده شکل نهایي تفاهم نامه تهیه و 

به امضاي قطعي طرفین خواهد رسید.

تقدير سازمان پزشکي قانوني از وزير بهداشت

رییس س��ازمان پزش��کي قانوني از وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکي به پاس صدور مجوز راه اندازي 
مرکز تحقیقات پزشکي قانوني تقدیر کرد.دکتر احمد 
ش��جاعي راه اندازي مرکز تحقیقات پزش��کي قانوني را 
گامي مؤثر در جهت پیش��برد اهداف سازمان پزشکي 
قانوني و تسهیل امور دادگاه ها و ارتقای رضایت مندي 
مردم توصیف کرد و از وزیر بهداشت، معاون تحقیقات 
و معاون آموزش��ي وزارت بهداش��ت و رییس دانشگاه 

علوم پزشکي تهران براي کمک به راه اندازي این مرکز 
تحقیقاتي با اعطاي لوح تقدیر، قدرداني کرد.

DNA چند قطره خون برای تعیین

با پایان گرفتن جلس��ه و اعالم اینکه وزیر، معاونین 
و میهمانان وزارت بهداش��ت م��ی توانند با دادن چند 
قطره خون، کارت هویت ژنتیک خود را دریافت کنند، 
همکاران آزمایشگاه ژنتیک، از میهمانانی که تمایل به 
دریافت کارت ژنتیک داش��تند، نمونه الزم را دریافت 

کردند.

برگزاري اولین جلسه هیات امناي مرکز 
تحقیقات پزشکي قانوني

بعد از بازدید وزیر، اولین جلسه هیات امنای مرکز 
تحقیقات پزشکی قانونی برگزار شد. با برگزاري اولین 
جلس��ه هیات امناي مرکز تحقیقات پزش��کي قانوني، 
نمودار س��ازماني، آیین نامه مالي و معامالتي، عضویت 
ش��خصیت هاي علمي حقیقي در هی��أت امناي مرکز 
تصوی��ب و دکتر محمود خدادوس��ت به عنوان رییس 

مرکز تحقیقات پزشکي قانوني انتخاب شد.

در ای��ن بازدی��د دکتر الریجاني رییس ش��وراي 
سیاس��ت گذاري وزارت بهداش��ت، دکت��ر آقاجاني  
مش��اور وزی��ر و مدی��ر کل دفت��ر وزارت��ي و روابط 
عموم��ي وزارت بهداش��ت، دکت��ر ش��یباني رییس 
س��ازمان غ��ذا و داروی ایران، دکت��ر امامي رضوي 
معاون درمان، دکتر قانع��ي معاون تحقیقات، دکتر 
آیت��ي مع��اون دانش��جویي، دکتر محقق��ي معاون 
آموزش��ي، دکتر محس��ن پور قائم مقام وزیر در امور 
 مجلس و دکتر حسیني مدیر روابط عمومي حضور

 داشتند.

رويدادهاي سازمان
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بيس�ت و نهمين روز بهمن ماه، مرکز تش�خيصی و آزمايش�گاهی اس�تان تهران )کهريزک( ميزب�ان دکتر مرضيه وحيد 
دستجردی وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه معاونان وزير و دکتر الريجانی، رييس دانشگاه علوم پزشکی 
تهران و دکتر توگه، رييس س�ازمان انتقال خون بود. اين حضور به بهانه بررس�ی و امضای تفاهم نامه بين سازمان پزشکی 
قانونی و وزارت بهداشت صورت می گرفت. بعد از بازديد آزمايشگاه ها و تاالر تشريح، وزير و همراهانش به اتفاق رييس، 
معاونان و مديران کل سازمان و جمعی از مديران پزشکی قانونی استان تهران در کتابخانه اين مرکز گرد هم آمدند و در 

خصوص تفاهم نامه و همکاری های متقابل به گفت وگو نشستند.

ضرورت  راه اندازي دوره فوق تخصص پزشکي قانوني

معاون پزشکی و آزمايشگاهی سازمان:

هنوز مجوزي براي حذف اتوپسي کالسیک در دنیا صادر نشده است
در ادامه دکتر برزگر معاون پزش��کي و آزمایش��گاهي سازمان با اش��اره به سختي کار در پزشکي قانوني 
تصریح کرد: بر اساس قانون، وظیفه اول پزشکي قانوني خدمت رساني به مراجعان است که با امکانات فعلي 
پاسخگوي همین وظیفه قانوني خواهیم بود اما براي توسعه فعالیت ها در حوزه هاي دیگر و از جمله آموزش و 
پژوهش به امکانات و نیروي انساني نیاز داریم که امید است با توجه به آمادگي هاي موجود از طریق امضاي 
تفاهم نامه مشترك با وزارت بهداشت زمینه آن فراهم شود.وي به اتوپسي مجازي با تکنیک هاي رادیولوژي 

که هم اکنون در مالزي در حال انجام است اشاره کرد و افزود: هنوز مجوزي براي حذف اتوپسي کالسیک در دنیا صادر نشده است.

معاون آموزشي وزارت بهداشت: 

آمادگي کامل براي بازنگري برنامه درسي رشته پزشکي قانوني وجود دارد
معاون آموزشي وزیر بهداشت هم از آمادگي کامل معاونت آموزشي وزارت بهداشت براي بازنگري در کریکولوم 
)برنامه درسي( رشته تخصصي پزشکي قانوني خبر داد.دکتر محمدعلي محققي در پایان بازدید وزیر و شوراي 
معاونان وزارت بهداش��ت از مرکز تحقیقات پزش��کي قانوني این مطلب را بیان کرد و گفت: سازمان پزشکي 
قانوني و مرکز تحقیقات این سازمان با توجه به امکاناتي که دارد این ظرفیت را دارد که در توسعه آموزش و 
تحقیقات براي رش��ته هاي پزشکي،  داروسازي و دوره های تخصصی سم شناسي و آسیب شناسي نیز به اندازه 

رشته تخصصي پزشکي قانوني با معاونت آموزشي وزارت بهداشت همکاري کند.

معاون آموزش و پژوهشی سازمان:

برگزاری سمینارهای علمی ماهیانه در سازمان
دکتر ادیب زاده معاون آموزشي و پژوهشي سازمان نیز در این نشست با اشاره به قدمت علم پزشکي 
قانوني به جوان بودن این س��ازمان در ایران اش��اره کرد و گفت: تعامل و همکاري در زمینه آموزش بین 
وزارت بهداش��ت و پزش��کي قانوني وجود دارد به نحوي که کارشناس��ان ما با حضور در بیمارستان ها به 
آموزش پزش��کان مي پردازند و اعضای هیات علمی دانش��گاه ها نیز هر ماه در دوره هاي آموزشي سازمان 

حضور یافته و مباحث مربوط را تدریس مي کنند.

وزير بهداشت تاکید کرد؛

ريیس سازمان پزشکي قانوني :

کالبد گشايی جسد میت مسلمان بايد به حداقل برسد
رییس سازمان پزشکي قانوني کشور گفت: 
در بحث کالبدگش��ایي باید ت��الش کنیم که 
کمترین تعرض به جسد میت مسلمان صورت 
گیرد ک��ه به همی��ن منظ��ور کارگروهي در 
پزشکي قانوني مشغول بررسي و یافتن راه هاي 
جایگزی��ن اتوپس��ي در برخ��ي تش��خیص ها 
در  اف��زود:  ش��جاعی  احم��د  هس��تند.دکتر 
حال حاضر در مرکز پزش��کي قانوني مش��هد 

اقداماتي در مورد کاهش موارد اتوپس��ي اجس��اد انجام ش��ده است که با 
 ادامه بررس��ي ها، روش هاي جایگزین را شناس��ایي و به کل مراکز تعمیم

 مي دهیم.
وي ورود آسیب شناس��ان به س��الن هاي تش��ریح را از دیگر راهکارهاي 
کاهش اتوپسي عنوان کرد و گفت: با این اقدامات در جهت کاهش و حذف 
اتوپس��ي هاي بي مورد تالش مي کنیم. دکتر شجاعي با اشاره به راه اندازي 
مرکز مطالعات فقهي به عنوان زیر مجموعه مرکز تحقیقات پزشکي قانوني 
خاطرنش��ان کرد: از آنجا که در بحث مسایل فقهي ابهامات بسیاري وجود 
دارد و در همایش اخیر طب و قضا در مش��هد نیز س��ئواالت بس��یاري در 
حوزه مرگ مغزي و زندگي نباتي مطرح ش��د، مرکز مطالعات فقهي را در 
قم راه اندازي کردیم تا زمینه رفع این ابهامات و پاس��خ به سئواالت فراهم 

شود.
رییس س��ازمان پزش��کي قانوني کش��ور ب��ه فعالیت کمیس��یون هاي 
پزش��کي قانوني اش��اره کرد و ی��ادآور ش��د: پرونده هاي موج��ود در این 
کمیس��یون ها ب��ا هم��کاري کارشناس��اني از بی��رون س��ازمان بررس��ي 
 مي ش��ود. بر اس��اس آمار سال گذش��ته 50 درصد پرونده ها به محکومیت

 منجر شد.

حاشیه ها:
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انتشار کتاب پروتکل اينترپل در تشخیص هويت اجساد
کتاب پروتکل اینترپل در تش��خیص هویت اجس��اد قربانیان فجایع جمعي با همکاري مرکز تحقیقات 
پزشکي قانوني و سازمان بسیج جامعه پزشکي در دو هزار جلد و با قیمت سه هزار تومان منتشر شد. این 
کتاب که توس��ط دکتر علي رضا کاهاني و جمعي از همکاران س��ازمان پزشکي قانوني ترجمه شده است، 
نتیجه تجارب علمي حاصل از حوادث واقعي در سطح جوامع انساني است.  پروتکل اینترپل در تشخیص 
هویت اجس��اد قربانیان فجایع جمعي، حاصل س��ال ها تالش گسترده و تجربه دانشمندان و محققین در 
فجایع مختلف است که توسط سازمان بهداشت جهاني براي بهره برداري کشورهاي مختلف جهان تهیه و 

تدوین شده است. گفتني است این کتاب در شش فصل و 135 صفحه به چاپ رسیده است.

انتشار کتاب مديريت اجساد در فجايع دسته جمعي
کتاب مدیریت اجساد در فجایع دسته جمعي با همکاري مرکز تحقیقات پزشکي قانوني و سازمان بسیج 
جامعه پزش��کي در دو هزار جلد و با قیمت پنج هزار تومان منتش��ر ش��د. این کتاب که توسط دکتر علي 
رضا کاهاني و جمعي از همکاران س��ازمان پزش��کي قانوني ترجمه شده است، نتیجه تجارب علمي حاصل 
از حوادث واقعي در سطح جوامع انساني است که توسط متخصصان این امر نگاشته شده است. این کتاب 
چرخ��ه مدیری��ت را به صورت علمي در ارتباط ب��ا موضوع مورد بحث تبیین و کارب��ردي نموده و وظایف 
پزشکي قانوني را در مواجهه با حوادث و بالیا، با استفاده از روش ها و تکنولوژي نوین و مدیریت روانشناسي 

اجتماعي تشریح مي کند. گفتني است این کتاب در هفت فصل و 306 صفحه چاپ شده است.

رويدادهاي سازمان
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 حرکت سازمان در مسیر
 پژوه��ش هاي کارب��ردي

رییس سازمان پزشکي قانوني کشور در همایش 
روسای بیمارستان هاي نیروهاي مسلح که در 
تهران برگزار شد گفت: اصول اخالق پزشکي، 
چارچوبي را براي پزش��کان شاغل در پزشکي 
قانوني فراهم مي کند تا در محدوده اي بتوانند 
با انتخاب روش اصولي و قابل تطبیق با مسایل 
فرهنگي و اخالقي و متناسب با جایگاه اداري و 
قضایي خود به عنوان کارشناس پزشکي قانوني 

در مجموعه قوه قضاییه عمل کنند.
دکتر احمد ش��جاعي با اشاره به ماده 1 قانون 
تشکیل پزش��کي قانوني مبني بر»کارشناسي 
و اظهارنظر در امور پزش��کي قانوني در پاس��خ 
به اس��تعالم مقامات ذیص��الح قضایي« گفت: 
ق��رار گرفتن پزش��کان به عنوان اولین س��طح 
کارشناس��ي در پاس��خگویي ب��ه مصدومین و 
مراجعان با مش��کالت پزشکي، روان پزشکي و 

قضایي اهمیت ویژه سازمان را نشان مي دهد.

وي س��ازمان پزشکي قانوني کشور را سازماني 
مس��تقل و تحت نظ��ارت ریاس��ت قوه قضاییه 
دانس��ت و اف��زود: 80 درص��د از پرونده ه��اي 
ارجاعي و افراد مراجعه کننده به پزشکي قانوني 
را اشخاص زنده ش��امل مصدومان جسماني و 
بیماران رواني، متقاضیان طالق، سقط  جنین، 
معاین��ات تخصصي زنان و مردان و... تش��کیل 
مي دهند ل��ذا لحاظ کردن جنبه هاي آس��یب  
جسماني و یا اختالل ذهني و رواني مراجعین 
در کن��ار توجه به حقوق طرف دعوي با آگاهي 
از قوانین کش��وري و مجازات هاي متعاقب آن 

ضروري است.
دکتر شجاعي اصول اخالق پزشکي در پزشکي 
قانوني را ش��امل رعایت حقوق انساني، عدالت، 
راس��تگویي، رازداري و ارائه مناس��ب خدمات 
عنوان کرد و گفت: بررسي پرونده هاي شکایات 
از گروه هاي پزشکي در کمیسیون هاي پزشکي 

قانون��ي، باید با رعایت اصول اخالق پزش��کي، 
توج��ه ویژه به حقوق کلیه اف��راد اعم از بیمار، 
پزش��کان معالج و مش��اور، پرس��تاران و دیگر 
عوامل دخی��ل در تش��خیص و درمان صورت 

گیرد.
رییس سازمان پزشکي قانوني کشور خاطرنشان 

کرد: رعایت اصول اخالق پزش��کي در بررسي 
صحنه ج��رم به عنوان اولی��ن گام در مواجهه 
با اجس��اد و انجام کالبدگشایي، بررسي پرونده  
کیفري و باالخره اظهارنظر نهایي در خصوص 
عل��ت مرگ قرباني همواره مدنظر پزش��کان و 

کارشناسان قرار دارد.

 اصول اخالق پزشکي 
چارچوبي  براي پزشکان قانوني

معرفی کتاب :

مدیرکل امور پژوهش��ي و نشر منابع علمي 
س��ازمان پزش��کي قانوني کش��ور با تش��ریح 
مصوبات آخرین جلسه ش��وراي پژوهشي این 
س��ازمان گفت: معاونت پژوهشي پس از ارجاع 
طرح هاي رس��یده به واحدهاي مربوط و تایید 
کاربردي بودن نتایج حاصل از طرح از س��وي 
آن واحدها نسبت به عقد قرارداد با پژوهشگران 

اقدام مي کند.
دکت��ر محمد کاظمیان ب��ا بیان این مطلب 
افزود: در پي دستورات ریاست محترم سازمان 
مبن��ي بر کاربردي بودن پژوهش ها، این امر به 
عنوان یک اصل در بررسي طرح هاي تحقیقاتي 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت و کاربردي بودن 
هر پژوهش توس��ط واحد مرب��وط مورد تایید 
ق��رار مي گیرد.وي ادامه داد: ب��ا توجه به لزوم 

کاربردي ب��ودن تحقیقات، پژوهش��گر موظف 
اس��ت پس از عقد ق��رارداد عالوه ب��ر گزارش 
نهای��ي ط��رح، گ��زارش اجرایي را نی��ز براي 
 عملیاتي شدن نتایج تحقیق در اختیار سازمان 

قرار دهد.
 مدیرکل امور پژوهشي و نشر منابع علمي 
س��ازمان خاطرنش��ان کرد: در همی��ن زمینه 
مقرر شده اس��ت افزایش حق الزحمه مجریان 
طرح هاي پژوهش��ي و ناظ��ران در کمیته هاي 
مالي و پژوهش��ي م��ورد بحث و بررس��ي قرار 
گرفت��ه و اجرایي ش��ود.به گفت��ه وي، رییس 
س��ازمان پزش��کي قانوني در جلس��ه شوراي 
پژوهش��ي این سازمان که هفته گذشته برگزار 
ش��د بر انج��ام طرح هاي پژوهش��ي کاربردي، 
هزینه کرد بودجه ها و اعتبارات جاري سازمان 

در امر تحقیق و پاسخگویي به نیازهاي سازمان 
در راس��تاي احکام برنامه پنجم توسعه کشور 
تاکید ک��رده  اس��ت.دکتر کاظمیان با اش��اره 
به دیگ��ر تصمیمات گرفته ش��ده در جلس��ه 
شوراي پژوهشي سازمان پزشکي قانوني اظهار 
داش��ت: به کارگیري نرم افزار پژوهشي از دیگر 

تصمیمات اتخاذ ش��ده در این جلس��ه بود که 
در قال��ب آن اطالعات طرح هاي پژوهش��ي و 
محققان ساماندهي شده و فرایند رسیدگي به 
طرح ها بهبود مي یابد و بر این اس��اس ارتباط 
با کمیته هاي پژوهش��ي اس��تان ها نیز تسهیل 

مي شود.
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راه اندازی آزمايشگاه آسیب شناسی پزشکی قانونی کردستان
با پیگیری های مستمر کارشناسان آزمایشگاه و با خرید دستگاه های میکروتوم، روتاری پروسسور 
و ....، آزمایش��گاه آسیب شناسی اداره کل پزش��کي قانوني استان کردستان آغاز به کار کرد. ظاهری 
مسئول و کارشناس این آزمایشگاه با بیان این مطلب افزود: با توجه به انجام آزمایشات سم شناسی و 
 HPLC آسیب شناسی در این مرکز، تأیید پرونده های آزمایشگاهی به تجهیزات بیشتری از جمله
یا GC/MS نیاز دارد تا از ارسال نمونه های مشکوك مثبت به استان های همجوار و همچنین صرف 

وقت زیاد، جلوگیری شود. 
ظاهری اضافه کرد: امید اس��ت مجموعه آزمایشگاه این اداره کل با داشتن سرمایه های انسانی و 
تحصیل کرده در تمام رشته های مورد نیاز آزمایشگاهی خدمات شایسته ای به مردم شریف استان 

ارائه کند.

کلنگ زني ساختمان پزشکي قانوني شهرستان بروجن
همزمان با ایام اهلل دهه فجر مراسم کلنگ زني ساختمان پزشکي قانوني شهرستان بروجن با حضور 

جمعي از مسئوالن استاني و شهرستاني انجام شد.
 در ای��ن مراس��م فروزن��ده مع��اون برنامه ری��زي اس��تاندار در جمع مس��ئوالن و خبرن��گاران از 
تخصیص اعتبار مناس��ب براي ساخت پزش��کي قانوني خبر داد.همچنین دکتر فیروزبخت مدیرکل 
پزش��کي قانوني اس��تان با اش��اره به ضرورت س��اخت ای��ن مرکز ب��رآورد اعتبار اولیه س��اخت آن 
 را پن��ج میلی��ارد و 200 میلی��ون ری��ال اعالم کرد که در س��ال هاي90 و 91 به ای��ن امر اختصاص

مي یابد.
قابل ذکر اس��ت این ساختمان در زمیني به مس��احت 1680 متر مربع و در  3 طبقه به زیربناي 

1060 مترمربع احداث مي شود.

برگزاری دومین مرحله آزمون آشنايي با قوانین ومقررات اداري 
دومین مرحله آزمون توانمند س��ازي نیروي انس��اني و آشنایي کارکنان پزشکي قانوني خراسان جنوبي 
با قوانین و مقررات اداري 29 بهمن ماه به صورت الکترونیک و در فضاي اتوماس��یون دبیر اداره کل برگزار 
ش��د. این آزمون با هدف ارتقای سالمت اداري و توانمند سازي نیروي انساني پزشکي قانوني استان به طور 
همزمان از طریق سیس��تم اتوماس��یون دبیر پیرامون مباحث قوانین مدیریت خدمات کش��وري، تخلفات 
اداري، رش��وه، مجازات ها، آیین نامه مرخصي ها و سیاس��ت هاي کلي ابالغ شده از سوي مقام معظم رهبري 
و رسالت ها و اهداف استراتژیک سازمان پزشکي قانوني کشور در محل اداره کل و شهرستان هاي استان به 

صورت الکترونیک برگزار شد.

مراسم کلنگ زني مرکز پزشکي قانوني شهرستان جاجرم
در ایام پربرکت دهه فجر، کلنگ مرکز جاجرم 19 بهمن با حضور جمعي از مسئوالن استان و شهرستان 

جاجرم به زمین زده شد.
در این مراس��م دکتر علي هادیزادگان مدیرکل پزش��کي قانوني اس��تان یکي از مشکالت این شهرستان 
را فقدان مرکز پزش��کي قانوني دانس��ته و عنوان کرد: با توجه به عدم دسترس��ي مردم این شهرس��تان به 
خدمات پزش��کي قانوني و دوري آن از س��ایر شهرس��تان ها، از ابتداي س��ال 1390 با استقرار یک پزشک 
معاضدتي مش��کل مردم در این زمینه تا حدودي حل ش��ده اس��ت و امیدواریم با اجرایي ش��دن احداث 
پروژه س��اختمان مرکز پزش��کي قانوني جاجرم که از مصوبات دور سوم سفرهاي ریاست محترم جمهوري 
 به اس��تان اس��ت، گام هاي ارزنده اي در خدمات رس��اني به روز و س��ریع به مردم ش��ریف این شهرس��تان 

برداشته شود.
بر پایه این گزارش، ابعاد زمین اختصاص یافته به این پروژه 992 متر مربع و زیربناي آن 320 مترمربع 

است.

کلنگ زني مرکز پزشکي قانوني شهرستان شیروان
مراس��م کلنگ زني مرکز پزشکي قانوني شهرستان ش��یروان، 17 بهمن با حضور دکتر علي هادیزادگان 

مدیرکل پزشکي قانوني استان، قلي زاده معاون استاندار و برخي مسئوالن برگزار شد.
در این مراسم دکتر هادیزادگان ضمن تبریک دهه فجر به میهمانان با اشاره به اهمیت و نقش پزشکي 
قانوني و مشکالت ناشي از نبود فضاي مناسب و استاندارد و تجهیزات الزم، اظهار داشت: امیدواریم با احداث 
این س��اختمان در مس��یر خدمتگزاري به مردم شریف این شهرس��تان اقدامات ارزنده اي انجام و موجبات 
کاهش اطاله دادرس��ي فراهم ش��ود.قابل ذکر اس��ت این پروژه که از مصوبات دور س��وم سفرهاي ریاست 
جمهوري به استان است در زمیني به مساحت 1200 مترمربع با زیربنایي حدود 750 مترمربع و اعتباري 
بالغ بر س��یزده میلیارد ریال توس��ط سازمان مسکن و شهرسازي اس��تان و طي سال هاي 1392 - 1390 

اجرا مي شود. 

کلنگ زني مرکز تشريح پزشکي قانوني شهرستان آبادان
همزم��ان با ایام اهلل دهه فجر روز س��ه ش��نبه 18 بهمن با حضور مدیر کل حفاظت و اطالعات س��ازمان 
پزشکي قانوني کشور، مدیر کل پزشکي قانوني استان خوزستان، فرماندار ویژه، رییس دادگستري و دادستان 
شهرستان آبادان، کلنگ مرکز تشریح پزشکي قانوني این شهرستان به زمین زده شد. الزم به ذکر است اعتبار 
احداث این مرکز از محل اعتبارات استاني تامین شده است.همچنین در همین روز همایش سراسري مسئوالن 

حفاظت واطالعات پزشکي قانوني کشور با موضوع تهدیدات نرم در شهرستان آبادان برپا شد.

اهداي لوح تقدير به مديرکل پزشکي قانوني استان
معاون وزیر و رییس س��ازمان ثبت احوال کش��ور با اهداي لوح تقدیر به مدیرکل پزش��کي قانوني 

خراسان شمالي از تالش هاي این اداره کل تقدیر کرد. 
رییس س��ازمان ثبت احوال کش��ور مراتب قدرداني و س��پاس خود را از زحمات بي ش��ائبه دکتر 
هادیزادگان در خصوص فرایندهاي ثبت وقایع حیاتي، صدور و اتقان اسناد هویتي، تولید و نشر آمار 

و اطالعات جمعیتي ابراز کرد.

برگزاري کمیته پژوهشي
کمیته پژوهشي اداره کل پزشکي قانوني استان با حضور دکتر ولیزاده سرپرست و دیگر اعضاي کمیته، 
روز چهارشنبه، 15 بهمن ماه تشکیل جلسه داد. در این جلسه سه طرح پژوهشي تشریح و سپس اعضا در 
خصوص انجام اصالحات در هریک از طرح ها نقطه نظرات خود را ارائه کردند، در پایان جلسه سه طرح با 

اصالحاتي مورد تصویب قرار گرفت.

راه اندازي فاز دوم آزمايشگاه سم شناسي تا پايان سال جاري 
 در اولین روز از دهه مبارك فجر دکتر رضایي، مدیر کل پزش��کي قانوني اس��تان بوشهر در جمع 
پرس��نل ضمن گرامیداش��ت این ایام از راه اندازي فاز دوم آزمایشگاه سم شناسي تا پایان سال جاري 
خبر داد و اعالم کرد: با خرید تجهیزات الزم، آزمایش��گاه سم شناس��ي راه اندازي و از ارسال نمونه به 

آزمایشگاه هاي دیگر استان ها جلوگیري مي شود.
وي اظهار امیدواري کرد: با راه اندازي این آزمایش��گاه مدت زمان پاسخ دهي از چهار الي شش ماه 

به حداقل زمان یعني بین 30 تا 45 روز برسد.

کردستان

چهارمحال و بختياري

خراسان جنوبي

خراسان شمالي

خوزستان

خراسان شمالي

اردبيل

بوشهر

رويدادهاي سازمان

دوماهنامه »ارش« | بهمن 1390|شماره 46دوماهنامه »ارش« | بهمن 1390|شماره 46

دوماهنامه »ارش« | بهمن 1390|شماره 46 دوماهنامه »ارش« | بهمن 1390|شماره 46



5
رويدادهاي سازمان

تقدير و تشکر وزير دادگستري از مدير کل
وزیر دادگس��تري، طي نامه اي به واس��طه تعامل و هماهنگي پزش��کي قانوني استان سمنان با 
دس��تگاه هاي اجرایي از مدیر کل پزشکي قانوني اس��تان تقدیر و تشکر کرد. در نامه سید مرتضي 
بختیاري وزیر دادگس��تري آمده است: حسب گزارش استاندار سمنان مبني بر تعامل و هماهنگي 
مناس��ب دستگاه هاي اجرایي با دادگستري و س��ازمان هاي تابعه قوه قضاییه برخود الزم مي دانم از 
باب من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، از تالش هاي ارزنده توام با تعامل و همدلي جنابعالي با 

هدف گره گشایي از مشکالت مردم فهیم استان صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.

راه اندازي سالن تشريح اداره کل پزشکي قانوني استان قم
مدیرکل پزش��کي قانوني اس��تان قم گفت: با نصب تجهیزات سردخانه سالن تشریح،  به زودي 

شاهد آغاز بهره برداري از این مرکز خواهیم بود.
دکت��ر صدیق��ي آخ��ا ب��ا برش��مردن نیازهاي اس��تان ب��ه ای��ن مرکز اظه��ار امی��دواري کرد 
عملی��ات عمران��ي این پ��روژه تا اوایل س��ال آینده به پایان برس��د و بدین ترتی��ب زمینه کاهش 
 زمان پاس��خگویي ب��ه پرونده ه��اي متوفیات و افزایش س��طح اس��تاندارد هاي کاري در اس��تان 

فراهم شود.

کلنگ زني ساختمان پزشکي قانوني شهرستان زرند 
همزمان با ایام مبارك دهه فجر و س��الگرد پیروزي ش��کوهمند انقالب اس��المي طي مراسمي 
ب��ا حض��ور مدی��ر کل پزش��کي قانوني اس��تان کرمان، ام��ام جمعه شهرس��تان زرن��د، مدیر کل 
 برنامه ریزي اس��تانداري و جمعي از معاونان قضایي، کلنگ ساختمان پزشکي قانوني زرند به زمین

 زده شد.
 این زمین با مساحت 2500 متر مربع با همت و پیگیري هاي دکتر آمیان و واحد پشتیباني اداره 
کل توس��ط اداره مسکن و شهرس��ازي زرند به پزشکي قانوني واگذار شد و بودجه آن نیز به میزان 

یک میلیارد ریال از محل بودجه عمراني استان تامین مي شود.

افتتاح پزشکي قانوني مرکز فهرج
 همزم��ان ب��ا ده��ه مب��ارك فج��ر ط��ي مراس��مي پزش��کي قانون��ي مرک��ز فه��رج افتت��اح

 شد.
 در این مراس��م که با حضور مدیر کل پزش��کي قانوني اس��تان، فرماندار فهرج، معاون سیاسي 
امنیتي اس��تانداري، دادس��تان بم و جمعي دیگر از مس��ئوالن قضایي و اجرایي برگزار ش��د، دکتر 
آمیان ضمن گرامیداش��ت ای��ام ا... دهه فجر، ارائ��ه خدمات مطلوب به م��ردم و از جمله مراجعان 
مناطق محروم و دور افتاده را از مهم ترین دغدغه هاي مس��ئوالن پزش��کي قانوني دانس��ت و خاطر 
 نش��ان کرد: با حمایت مسئوالن، زمینه افتتاح سایر مراکز پزشکي قانوني در مناطق محروم فراهم

مي شود.
یادآور مي شود فهرج از توابع شهرستان بم و در فاصله 70 کیلومتري جنوب این شهرستان واقع 
شده اس��ت که پیش از این مراجعان ناچار بودند براي دریافت خدمات پزش��کي قانوني به شهرهاي 

دیگر استان سفر کنند.

تجهیز مرکز معاينات پزشکی قانونی کهگیلويه و بوير احمد 
 Pc-Video- Otoscop مرکز معاینات پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد به دستگاه پیشرفته

و Macro Otoscop تجهیز شد.
این دستگاه از طریق نصب نرم افزار مخصوص و اتصال دستگاه به رایانه، پارگی های پرده گوش 
و آس��یب های داخلی مجاری گوش را به میزان دلخواه بزرگنمایی و بر روی مانیتور رایانه نمایش 

مي دهد و از صدمات عکس و فیلم تهیه می کند.
دستگاه مذکور در مستند سازی پرونده های مصدومین پزشکی قانونی و استفاده های آموزشی 

اهمیت ویژه ای دارد.

اتصال اداره کل پزشکي قانوني استان قزوين به شبکه دولت
اداره کل پزشکي قانوني استان قزوین در راستاي اجراي مصوبه دولت در خصوص ایجاد دولت 
الکترونیک، به ش��بکه دولت متصل ش��د. دس��تگاه های اجرایی با اتصال و اس��تفاده از این شبکه 
مي توانند با همه ادارات سراسرکش��ور و نهاد ریاست جمهوری در ارتباط باشند؛ جلوگیری از ایجاد 
ش��بکه های موازی، توس��عه و توزیع نرم افزار از راهبردهای شبکه دولت در بخش خدمات است .از 

دیگر مزایاي اجراي این طرح، حذف کاغذ و اطمینان از صحت در مکاتبات را مي توان نام برد.

افتتاح ساختمان پزشکي قانوني کازرون در دهه مبارک فجر
به مناسبت دهه مبارك فجر، 18 بهمن ساختمان پزشکي قانوني کازرون در استان فارس افتتاح 
شد. این ساختمان در زمیني به مساحت دو هزار متر و زیربناي حدود 440 متر  با اعتباري بالغ بر 
سه میلیارد و 600 میلیون ریال از محل مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوري احداث شد.با افتتاح 
این ساختمان که مجهز به سالن تشریح و مرکز معاینات است، از این پس اجساد براي کالبدگشایي 

به مرکز استان منتقل نمي شوند و خدمات پزشکي قانوني در همین مرکز ارائه مي شود.

سمنان
قم

کرمان

کهگيلويه و بوير احمد

قزوين

فارس

تاسیس شرکت تعاوني اعتبار کارکنان پزشکي قانوني زنجان
در جلسه اي با حضور مدیر کل وکارکنان مقدمات تاسیس تعاوني اعتبار کارکنان پزشکي قانوني بررسي 
شد. گفتني است این تعاوني اعتبار در راستاي ترویج و تحکیم مشارکت، تامین نیازهاي مشترك اقتصادي-

اجتماعي و فرهنگي اعضای وکمک به تحقق عدالت اجتماعي کارکنان پزشکي قانوني تشکیل مي شود.

تجهیز اداره کل پزشکي قانوني استان قزوين به سامانه پیام کوتاه
اداره کل پزشکي قانوني استان قزوین به منظور تسریع در اطالع رساني و همچنین دریافت پیام 

هاي مراجعان به سامانه پیام کوتاه مجهز شد.
 از ویژگي هاي این سامانه، مي توان به ارسال به موقع و دقیق اطالعات و اخبار به اصحاب رسانه، 
مس��ئوالن، همکاران و اقش��ار مختلف مردم اشاره کرد که با ش��ماره 30003300320005 آماده 

پاسخگویي به شهروندان و همچنین دریافت انتقادات و پیشنهادات آنان است.

قزوينزنجان
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6
تازه هاي پزشکي قانوني

تقریب��ا از هر هفت دانش��جوي کالج در دانش��گاه  
تگزاس یک نفر در بازي خفه کردن شرکت مي کند. 
بازي خفه کردن رفتاري خطرناك است که به طور 
عم��دي مانع جری��ان خون مغز براي رس��یدن به 
حالت سرخوش��ي مي ش��وند. این مطالعه توس��ط 
موسسه قربانیان جنایت در دانشگاه سام هوستون 

انجام گرفته است.
ب��ازي خفه کردن که ب��ازي غش ک��ردن،  میمون 
فضایي یا بي هوش ش��دن نیز نامیده مي ش��ود به 
ص��ورت فردي یا گروهي انجام مي ش��ود و فرد به 
صورت عمدي خود یا دیگران را با استفاده از یک 
نوار دور گردن یا یک کیس��ه پالستیکي که روي 
سر کشیده مي ش��ود یا قراردادن یک شي سنگین 
برروي س��ینه یا هیپرونتیالسیون به حالت خفگي 

در مي آورد تا به حالت سرخوشي برسد. 
اینکار موجب چندین مورد مرگ در تگزاس و کل 

آمریکا شده است.

گلن کرچر رییس مؤسسه قربانیان جنایت مي گوید 
ای��ن مطالعه براي تعیین ویژگي ه��اي افراد انجام 
دهنده این بازي و زمینه بروز آن و نحوه یادگیري 
آن انجام ش��ده اس��ت. هدف از انجام این مطالعه 
هشدار به والدین،  مدارس و مؤسسات اجتماعي در 

مورد خطرات این بازي بوده است.
ای��ن مطالع��ه بر روي 837 دانش��جوي دانش��گاه 

تگزاس انجام گرفت و نتایج زیر به دست آمد:
�� 16 درصد دانش��جویان اظهار کردند که در این 
بازي ش��رکت کرده اند و 72 درصد آن ها بیش از 

یک بار بازي کرده بوده اند.
�� پس��ران بیش از دختران در این بازي ش��رکت 

کرده بوده اند.
�� 90 درصد از کساني که بازي کرده بودند آن را 

از همساالن شان آموخته  بودند.
�� اکثر دانش��جویان اظهار داش��تند که در اولین 

باري که بازي کرده اند سایرین حضور داشته اند.

���� انگیزه اصل��ي براي بازي کنج��کاوي در مورد 
اثرات بازي بوده  است.

���� ب��راي اکثر کس��اني که در این بازي ش��رکت 
نداش��تند، آگاهي از خط��رات احتمالي آن عامل 

بازدارنده بوده است.
براس��اس یافته ه��اي این مطالع��ه در حال حاضر 
برنامه هاي پیشگیري براي کاهش مصرف داروهاي 

غیر قانون��ي در نوجوانان روزبه روز افزایش مي یابد 
اما در مقابل این بازي روش دیگري براي رسیدن 
به همان اثرات داروها اس��ت که در این گروه سني 
ش��یوع یافته اس��ت. از همه مهم ت��ر اینکه اغلب 
کساني که مبادرت به این کار مي کنند نمي دانند 
ای��ن کار مي تواند به ان��دازه مصرف مواد مرگ آور 

باشد.

اسالید هاي پاتولوژي به شکل روز افزون به صورت 
دیجیتال در مي آیند تا به تفس��یر آنها کمک شود. 
در ای��ن می��ان یک برنام��ه نرم افزاري که توس��ط 
دانشگاه میش��یگان طراحي شده است سودمندي 
این تصاوی��ر را اثبات نمود.این نرم اف��زار در موارد 
س��رطان مثانه توانست بافت س��رطاني را از بافت 

زمینه اي تفکیک نماید.
در ی��ک مطالع��ة جدی��د، برنام��ه اي ک��ه »مدرج 
کردن وکتوره��اي ثابت فضایي )SIVQ(« نامیده 
مي ش��ود توانس��ت در تصاویر دیجیتال کارسینوم 
میکروپاپیالري یوروتلیال که نوعي س��رطان مثانه 
اس��ت، بافت س��رطاني را از بافت زمینه اي متمایز 
کند. در این س��رطان ویژگي ه��اي پاتولوژیک در 
بیماران مختلف تنوع زیادي دارد و تش��خیص آن 
حتي براي پاتولوژیست هاي ماهر نیز مشکل است.

 یافته هاي محققان دانش��گاه میش��یگان و روتگرز 
 Analytical Cellular آنالی��ن  مجل��ة  در 

Pathology منتشر شده است.
دکتر جیسون هیپ نویس��ندة این مقاله مي گوید: 
نکت��ة کلی��دي در چنی��ن نرم افزارهای��ي، توانایي 
تش��خیص بافت س��رطاني از بافت زمینه اي است. 
او معتقد اس��ت این مطالعه نوعي اعتبار س��نجي 
است که باید قبل از فراگیرشدن تصاویر دیجیتال 
پاتولوژي انجام شود. براي آزمودن توانایي نرم افزار 
در تشخیص سرطان، ابتدا گروهي از آسیب شناسان 
به روش سنتي و دستي محل سلول هاي سرطاني 

را مشخص کردند. 
ای��ن کار ب��ه عن��وان اس��تاندارد طالی��ي ب��راي 
درجه بندي نتایج برنامه به کارگرفته ش��د. سپس 
محققان به طور سیس��تماتیک تنظیمات مختلف 
برنام��ه را بررس��ي کردند تا بهتری��ن حالت برنامه 
براي دقیق ترین و صحیح ترین نتیجه را به دس��ت 
آورند. این کار مقدمه اي براي بهینه سازي نرم افزار 

براي تش��خیص س��ایر انواع س��رطان و بیماري ها 
است.همواره تشخیص س��رطان و سایر بیمار ي ها 
توسط اسالیدهاي پاتولوژي، بخشي علم و بخشي 

هنر بوده است. 
آسیب شناس��ان تم��ام اس��الید را ب��راي یافت��ن 
ناهنجاري هاي س��اختاري مش��خص یا ش��مارش 
س��اختارهاي میکروس��کوپي ب��ه دق��ت بررس��ي 
مي کنند.ام��ا محققی��ن معتقدند آسیب شناس��ان 

مختل��ف یا حتي یک آسیب ش��ناس در زمان هاي 
مختل��ف ممکن اس��ت ب��ه نتایج متفاوت دس��ت 
یابد. ای��ن وضعیت دالیل مختلف��ي دارد از جمله 
بررس��ي اس��الید در بزرگنمایي باال یا کم یا حتي 
خس��تگي آسیب ش��ناس از بررس��ي اس��الید هاي 
مختل��ف در ی��ک روز.ابزاره��اي دیجیت��ال مانند  
)SIVQ( مي تواند به آسیب شناس��ان کمک کند 
تا س��ریع ، دقیق و کارآمد ویژگي هاي یک اسالید 

را تنها با چند کلیک مش��خص نمایند تا به سرعت 
مساحت یک ش��کل نامنظم را تعیین کنند یا کار 
 شمارش طاقت فرس��ا و ُکند اجزاء کوچک را آسان 

نمایند.
پژوهش��گران تأکید مي کنند هنوز برنامه نمي تواند 
جایگزین مهارت و هنر یک آسیب ش��ناس شود اما 
مي تواند به عنوان یک مرجع کمک کننده به شمار 
رود.آن ه��ا معتقدند که نتایج مطالعه نش��ان داده 
که ای��ن نرم افزار نه تنها مي تواند وس��یله اي مفید 
براي آسیب شناس��ان در اعمال جراحي باشد بلکه 
ویژگي هاي   آن به نحوي است که در موارد مختلف 

بالیني مي توان از آن بهره برد.
 )SIVQ(  ،برخالف س��ایر نرم افزارهاي تشخیصي
بر اس��اس روش دایره هاي هم مرکز به جاي روش 
معمول بلوك هاي مکعبي کار مي کند. این ش��یوه 
اج��ازه مي دهد که اش��کال و ویژگي هاي اس��الید 
صرف نظر از چرخش یا برعکس شدن آن ها قابل 

تشخیص باشد.
ی��ک نمون��ه از انعطاف پذی��ري این نرم اف��زار در 
پزشکي قانوني توس��ط بروس پي لوي در دانشکدة 
پزشکي  هاروارد نشان داده ش��ده است. او توانایي 
نرم اف��زار در پزش��کي قانوني را ب��ا اس��تفاده از آن 
براي شناس��ایي و محاس��بة س��طح ناحیة منقوط 
اط��راف زخم هاي ناش��ي از گلوله بررس��ي نمود. 
این ناحیة منقوط خراش��یدگي هاي ریزي هستند 
ک��ه در اط��راف برخ��ي از زخم هاي گلول��ه دیده 
 مي ش��وند و به تعیین فاصلة شلیک اسلحه کمک

 مي کنند. 
ل��وي مي گوی��د اس��تفاده از نرم افزارهای��ي مانند 
)SIVQ( براي آنالیز تصاویر قانوني کمک مي کند 
ت��ا پاتولوژي قانوني به دنیاي تکنولوژي برتر که در 
سریال هاي تخیلي مانند CSI نشان داده مي شود 

نزدیک شود.

شیوع بازي خطرناک خفه کردن در نوجوانان آمريکايي

 جايگزين مرگ آور
 س���وء مص�رف مواد

نرم افزار تحلیل تصاوير ديجیتال پاتولوژي،  سودمندي آن ها را اثبات کرد
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7
پژوهش

به مناسبت فرا رس��یدن هفته پژوهش، مراسم 
تقدی��ر از پژوهش��گران برتر و ادارات کل اس��تاني 
برگزیده در فعالیت هاي پژوهش��ي، 29 آذر امسال 
با حضور رییس س��ازمان پزشکي قانوني کشور در 
س��الن جلس��ات حوزه ریاست برگزار ش��د.در این 
مراسم با توجه به تقسیم استان ها به دو گروه قطب 
آموزش��ي و غیر قطب آموزشي، سه استان برتر در 
ه��ر دو گروه انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفتند. در 
گروه قطب آموزش��ي، استان فارس با 750 امتیاز، 
اصفهان با 455 و آذربایجان ش��رقي با 311 امتیاز 
اول تا سوم شدند. در استان هاي غیر قطب آموزشي 
هم اس��تان مرک��زي با 309، خوزس��تان با 292 و 
استان زنجان با 185 امتیاز جایگاه اول تا سوم را به 
خود اختصاص دادند. )قطب آموزش��ي استان هایي 
هس��تند که با توجه به امکانات و توانایي هایش��ان 
مي توانن��د کارآموز دریافت کنن��د  و آنان را مورد 

آموزش قرار دهند.(
 پژوهشکده پزشکي قانوني 

راه اندازي مي شود 
رییس س��ازمان پزشکي قانوني کش��ور در این 
مراس��م با اش��اره به اهمیت تحقیق و پژوهش در 
سازمان از راه اندازي پژوهشکده پزشکي قانوني در 
آینده خبر داد. دکتر احمد شجاعي گفت: به منظور 
توس��عه و تس��هیل امر پژوهش در صدد راه اندازي 
پژوهش��کده پزش��کي قانوني و نیز توس��عه مراکز 

تحقیقات سازمان هستیم.
 وي افزود: مرکز مطالعات فقهي پزشکي قانوني 
و مرک��ز مطالع��ات آمار نی��ز ب��ه زودي راه اندازي 
مي ش��ود زی��را این دو موض��وع از مس��ایل مهم و 
قابل توجه در پزش��کي قانوني اس��ت و الزم است 
مرکز تخصصي خاصي براي آنها ایجاد ش��ود. دکتر 
ش��جاعي با اش��اره به ضرورت توجه به امر آموزش 
و پژوهش در س��ازمان تصریح ک��رد: عالوه بر این 
قانون نی��ز پرداختن به امر پژوهش را بر س��ازمان 
تکلیف کرده اس��ت به نحوي که سه وظیفه از پنج 
وظیفه اصلي سازمان به این امر اختصاص دارد. وي 
ادامه داد: پزش��کي قانوني سازماني کامال تخصصي 
و علمي اس��ت که به جهت بافت تخصصي نیروي 
انساني و نیز به جهت مواجهه با موضوعات مختلف 
در حوزه ه��اي فقهي،  حقوقي و پزش��کي، بیش از 
سازمان هاي دیگر با مسایل علمي سر و کار دارد و 
از آنجا که امور ناش��ناخته بسیاري در امر پزشکي 
قانوني وجود دارد ضروري اس��ت در این س��ازمان 

بیش از پیش به امر پژوهش پرداخته شود.
رییس سازمان پزشکي قانوني کشور با تقدیر از 
تالش هاي صورت گرفته در حوزه پژوهش سازمان، 
تحول در این حوزه را خواس��تار ش��د و با تاکید بر 
ضرورت توسعه ارتباط با مراکز تحقیقاتي افزود: در 
صورت فراهم ش��دن بسترهاي تحقیق در سازمان، 
محققان و پزشکان باید در این زمینه فعال تر شوند 
و یک بع��د از کار خود را به امر پژوهش اختصاص 

دهند.
 رییس س��ازمان پزشکي قانوني کشور در پایان 
بر کاربردي ش��دن تحقیقات تاکید ک��رد و افزود: 
تحقیقات در سازمان باید کاربردي باشد و بر اساس 

نیازس��نجي هاي انجام ش��ده، به تحقیق و پژوهش 
پرداخته شود.

پايه پیشرفت سازمان پزشکي قانوني 
پژوهش است

معاون آموزش��ي و پژوهش��ي س��ازمان در این 
مراس��م با اش��اره به اینکه پژوه��ش و تحقیق پایه 
پیش��رفت سازمان اس��ت گفت: با توجه به اهمیت 
امر پژوهش، در زمان نوشتن قانون تشکیل سازمان 
در س��ال 1372 س��ه وظیفه از پن��ج وظیفه اصلي 
س��ازمان به امر آم��وزش و پژوهش اختصاص داده 

شده است. 
دکت��ر عبدالرئ��وف ادی��ب زاده گف��ت: اجراي 
برنامه ه��اي کارآموزي پزش��کي قانوني و بررس��ي 
صالحیت علمي داوطلبان خدمت پزش��کي قانوني 
در س��ازمان،  همکاري علمي و انجام امور آموزشي 
و پژوهشي مورد نیاز دانش��گاه ها که براي پیشبرد 
اهداف س��ازمان و دانش��گاه ها مفید باشد و تبادل 
اطالع��ات علم��ي مورد نی��از با مراکز آموزش��ي و 
پژوهش��ي داخل و خارج کشور سه وظیفه سازمان 
در حوزه آموزشي و پژوهشي است که در ماده اول 
قانون تشکیل س��ازمان بدان اشاره شده است. وي 
افزود: تشکیل مرکز تحقیقات، فعال شدن دبیرخانه 
تدوین کت��ب،  تدوین کدهاي پژوهش��ي، بازنگري 
اولویت هاي پژوهش��ي، انتش��ار مجله علمي، چاپ 
کت��اب و برگزاري همایش هاي بین المللي و داخلي 

از دیگر اقدامات انجام ش��ده در حوزه آموزش��ي و 
پژوهشي در سازمان است.

بازنگري در اولويت هاي پژوهشي 
سازمان پزشکي قانوني 

مدیرکل پژوهش و نش��ر منابع علمي س��ازمان 
پزشکي قانوني کشور گفت: متناسب با برنامه سوم 
توسعه قضایي، از ادارات کل پزشکي قانوني استان ها 
و ادارات س��تاد سازمان خواسته شده تا اولویت هاي 
پژوهش��ي موردنظ��ر خ��ود را با رویک��رد کاربردي 
ش��دن پژوهش ها، بازنگري و به ستاد سازمان اعالم 
کنند. دکتر محمدکاظمیان با اشاره به تهیه اهداف 
استراتژیک سازمان بر اساس نقشه جامع علمي کشور 
و احکام برنامه پنجم توس��عه گفت: س��رفصل هاي 
اصلي اهداف اس��تراتژیک س��ازمان پزشکي قانوني 
ارتقاي س��طح علمي و پژوهشي س��ازمان و توسعه 
و ارتقاي تحقیقات در حوزه پزش��کي قانوني اس��ت 
که اهداف راهبردي معاونت پژوهشي هم بر اساس 
آن ها مشخص شده اس��ت. وي در خصوص اهداف 
راهبردي حوزه پژوهش��ي س��ازمان پزشکي قانوني 
گفت: ارتقاي س��طح علمي و پژوهش��ي س��ازمان، 
توس��عه ارتباطات علمي و پژوهشي با مجامع علمي 
و پژوهش��ي داخلي و خارج��ي و ارتقاي تحقیقات، 
برنامه ری��زي و آموزش براي پیش��گیري و کاهش 
جرای��م و تخلف��ات و آس��یب هاي اجتماعي  س��ه 
هدف راهبردي در نظر گرفته ش��ده براي توسعه و 

ارتقاي تحقیقات پزشکي قانوني هستند. کاظمیان 
ب��ا ضروري دانس��تن تدوی��ن کده��اي اخالقي در 
س��ازمان پزش��کي قانوني گفت: به دلیل مواجهه با 
موضوع��ات خاص بویژه مواجهه با اجس��اد قربانیان 
خشونت، حوادث، مصدومین آسیب هاي اجتماعي، 
تجاوزات جنس��ي و... در س��ازمان پزشکي قانوني و 
ابعاد ش��رعي و قانوني و ش��رایط خاص پژوهش در 
سازمان، الزم است تا با توجه خاص، کدهاي اخالق 
در پژوهش هاي پزش��کي قانوني تدوین و سپس به 
عنوان دستورالعمل به مراکز پزشکي قانوني سراسر 
کشور ابالغ شوند. کاظمیان با اشاره به ارتقاي جدي 
پژوهش هاي پزش��کي قانوني در سال 1389 گفت: 
طرح هاي ارائه شده به کمیته هاي پژوهشي استان ها 
در سال گذشته، 134 مورد بوده است که نسبت به 
سال 1388، به میزان 4.6 درصد رشد داشته است. 
همچنین طرح هاي عقد قرارداد یافته در اس��تان ها 
45 م��ورد بوده اند که 50 درصد رش��د نس��بت به 
س��ال 1388 در آن ها دیده مي شود. مقاالت چاپ 
ش��ده ناش��ي از تحقیقات هم 15 مورد بوده که 36 
درصد رش��د داشته اس��ت و پایان نامه هاي مصوب 
و در ح��ال اجرا 42 مورد ب��وده اند که 220 درصد 
رشد داشته است. وي بازدید از کمیته هاي پژوهشي 
استان ها، دیدار با مس��ئوالن پژوهشي دانشگاه ها و 
مراکز تحقیقاتي اس��تان ها، خری��د و تکمیل کتب 
مورد نیاز و چاپ نش��ریه علمي و کتب تخصصي را 
از برنامه هاي اجرایي اداره کل پژوهش و نشر منابع 

علمي سازمان دانست.
سالن تشريح يک کتاب بسته است 

معاون آموزش��ي و پژوهش��ي اسبق سازمان نیز 
از دیگر س��خنرانان این مراسم بود. وي با اشاره به 
اهمیت تحقیق و پژوهش در پزشکي قانوني گفت: 
سالن تشریح یک کتاب بسته است و کالبدگشایي 
بازکردن کتابي اس��ت که دریای��ي از مجهوالت در 
آن وجود دارد. دکتر ش��کور افزود: س��الن تشریح 
و آزمایش��گاه مانن��د دو ب��ال مي توانن��د در انجام 
تحقیقات دس��ت محقق را بگیرند و بهتر است  در 
سالن هاي تش��ریح دانش��جویان و محققان تعامل 

بیشتري داشته باشند.
 وي با اشاره به ظرفیت هاي پزشکي قانوني براي 
پژوهش و تحقیق خاطرنش��ان کرد: در جنگ عراق 
علیه ایران براي اولین بار گاز خردل در آزمایش��گاه 
سم شناس��ي پزش��کي قانون��ي بررس��ي و عالئ��م 
مس��مومیت آن مشخص شد که نتایج حاصل را در 
بلژیک و هلند ارائه کردیم. دکتر ش��کور ادامه داد: 
سرطان هایي که به دنبال گاز خردل ایجاد مي شود 
نیز توسط پزشکي قانوني عنوان شد و از آن به بعد 
گاز خردل به عنوان یک عامل س��رطان زا شناخته 
ش��د. وي که موزه آسیب شناسي مرکز تشخیصي 
و آزمایش��گاهي کهریزك را راه اندازي کرده اس��ت 
توصیه کرد: مجله علمي پزش��کي قانوني به عنوان 
یک منب��ع غني از اطالعات، حتم��ا به کتابخانه ها 
و دانش��گاه ها ارسال ش��ود تا امکان استفاده از آن 
در سطح گس��ترده تر وجود داش��ته باشد، چرا که 
در خیلي از کارهاي پژوهش��ي دست نیاز به سمت 

پزشکي قانوني است.

ريیس سازمان درمراسم تقدير از پژوهشگران عنوان کرد

پژوهش اصلي ترين وظیفه سازمان پزشکي قانوني است
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سفرهاي استاني ريیس سازمان

 رییس س��ازمان پزش��کي قانوني کشور در جلسه 
ش��وراي قضایي اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان 
گف��ت: چارت جدید س��ازمان پس از چند س��ال 
بررس��ي کارشناس��ي، از بیش از یک سال گذشته 
در معاونت توسعه انساني رییس جمهور در انتظار 
 تایید است و امیدواریم هر چه زودتر تایید و ابالغ

 شود.
دکتر احمد ش��جاعي گفت: چارت سازمان مربوط 
به سال 1372 اس��ت و متاسفانه با وجود افزایش 
10 براب��ري خدم��ات، ایجاد مراک��ز جدید، تنوع 
خدمات و... هنوز تغییري در آن ایجاد نشده است 
اما با تصویب چارت جدید بس��یاري از مش��کالت 
 موج��ود س��ازمان در بخ��ش نیروي انس��اني رفع

مي شود.
وي خاطرنش��ان ک��رد: نابرابري حق��وق و مزایا با 
وظای��ف و کار همکاران به خصوص در حوزه هاي 
کارشناس��ي و تخصصي از جمله مس��ایلي بود که 
در ابت��داي حض��ور من در پزش��کي قانوني جلب 
توج��ه مي کرد ب��ه همین دلیل تم��ام تالش خود 
 را ب��راي ارتقاي حقوق و مزای��اي کارکنان به کار

 گرفتیم.
رییس س��ازمان پزش��کي قانوني کشور با اشاره به 
تعطیل��ي مراکز پزش��کي قانوني ب��ه دلیل کمبود 
نیرو در س��ال گذش��ته افزود: روند تعطیلي مراکز 
به دلیل کمبود نیرو و خروج از س��ازمان در س��ال 
گذشته ادامه داشت که براي رفع این مشکالت و با 
پیگیري هاي صورت گرفته قانون فوق العاده خاص 
کارکنان پزشکي قانوني در مجلس تصویب شد اما 
به دلیل برخي مشکالت هنوز اجرایي نشده است.

دکتر ش��جاعي اظهار امیدواري کرد زمینه اجراي 
این مصوبه در سال آینده فراهم شود تا به موجب 
آن ش��اهد برطرف شدن مشکالت عدیده سازمان 

در بخش نیروي انساني باشیم.
وي با اش��اره به مش��کالت موج��ود در بخش هاي 
ساختماني و فضاي فیزیکي یادآور شد: امیدواریم 
در کن��ار افزایش بودجه عمراني در س��ال جاري، 
تبادل موافقت نامه نیز با س��رعت بیش��تري انجام 
شود تا بتوانیم در زمان مقرر نسبت به هزینه کرد 
اعتب��ار و آغاز یا تکمیل پروژه ه��اي عمراني اقدام 

کنیم.
ش��جاعي در پایان از رییس کل دادگستري استان 
سیستان و بلوچستان به جهت توجه به مشکالت 
اداره کل پزش��کي قانوني اس��تان وکمک هاي وي 
در حل این مشکالت و همچنین خدمات و تالش 
هاي همکاران پزش��کي قانوني این استان تقدیر و 

تشکر کرد.
 

به نسبت وظايف پزشکي قانوني نیروي 
متخصص کافي وجود ندارد

رییس کل دادگستري سیستان و بلوچستان نیز در 
این جلسه گفت: تعداد نیروهاي تخصصي موجود 
با توجه به وظایف پزشکي قانوني کافي نیست و بر 
طرف کردن این مشکل توجه ویژه مسئوالن کشور 
به تأمین امکانات، نیروي انساني و تجهیزات اداره 

کل پزشکي قانوني استان را مي طلبد.
حجت االسالم و المسلمین حمیدي افزود: اداره کل 

پزشکي قانوني استان با وجود کاستي هاي فراوان 
نهای��ت تالش خ��ود را در ارائه خدم��ات مطلوب 
توام با دقت و س��رعت به کار گرفته است و نقش 
پزشکي قانوني در حوادث استان از جمله حوادث 
تروریستي بسیار مهم و اقدامات انجام شده در این 

زمینه مطلوب ارزیابي مي شود.
حجت االس��الم والمس��لمین حمیدي با اشاره به 
مش��کالت استان خاطرنش��ان کرد: دوري شهرها 
از یکدیگ��ر، نبود مرکز پزش��کي قانوني در برخي 
شهرس��تان هاي اس��تان، دش��واري هاي مردم در 
دسترس��ي به خدمات پزش��کي قانوني در برخي 
شهرهاي استان،  حوادث غیر مترقبه و تروریستي 
و... از جمله مش��کالت استان سیستان بلوچستان 
اس��ت که امیدواری��م با راه اندازي مراکز پزش��کي 
قانوني در تمامي شهرس��تان هاي استان دسترسي 

مردم به این خدمات تسهیل شود.
وي راه ان��دازي آزمایش��گاه ژنتیک را در اس��تان 
ض��روري دانس��ت و یادآور ش��د: اتب��اع خارجي 
متقاضي کس��ب تابعیت جمهوري اس��المي ایران 
از موارد عمده مراجعات به سیستم قضایي استان 
هستند که رسیدگي به تقاضاي آنان نیازمند انجام 
آزمایش هاي ژنتیک اس��ت که امیدواریم با تامین 
مناب��ع مالي و نیروي متخص��ص، زمینه راه اندازي 

آزمایشگاه ژنتیک در استان فراهم شود.
ب��ه گفت��ه وي ه��م اکن��ون نمون��ه آزمایش هاي 

ژنتیک به مش��هد ارسال مي ش��ود که این موضوع 
 مش��کالتي را ب��راي ش��هروندان ایج��اد ک��رده

 است.
رییس کل دادگس��تري سیس��تان و بلوچس��تان 
ب��ا اش��اره به ل��زوم راه اندازي س��الن تش��ریح در 
شهرس��تان هاي مختلف استان یادآور شد: با توجه 
به گستردگي استان،  دوري شهرستان ها از یکدیگر 
و فرهنگ خاص مردم استان، احداث سالن تشریح 
در تمام شهرس��تان ها الزم اس��ت و ما خواس��تار 
همکاري مسئوالن استاني و ستاد سازمان پزشکي 

قانوني براي حل این مشکل هستیم.
 

30 درصد پست بالتصدي در پزشکي 
قانوني سیستان و بلوچستان

در ادامه مدیرکل پزشکي قانوني استان سیستان و 
بلوچس��تان گفت: هم اکنون 30 درصد پست هاي 
این اداره کل بالتصدي اس��ت در حالي که چارت 
جدی��د س��ازمان هن��وز تصوی��ب نش��ده و تعداد 

پست هاي موجود نیز براي فعالیت کافي نیست.
دکتر رضا عبدي در جلس��ه ش��وراي قضایي این 
استان گفت: هرچند برخي مشکالت دستگاه هاي 
وابسته به قوه قضاییه مشابه یکدیگر است اما برخي 
مش��کالت پزش��کي قانوني با توج��ه به تخصصي 
بودن فعالیت هاي آن با س��ایر دستگاه ها متفاوت 
اس��ت زیرا ما نیازمند جذب نیروهاي تخصصي در 

معاینات و تاالرهاي تشریح هستیم.
وي افزود: در عین حال هزینه راه اندازي،  نگهداري 
و فعالیت در حوزه هاي مختلف خصوصا آزمایشگاه 

بسیار باال است و نیاز به منابع مالي کافي دارد.
 30درصد پست بال تصدي

 در پزشکي قانوني
دکت��ر عبدي با اش��اره به ش��رایط خاص اس��تان 
سیس��تان و بلوچس��تان و تعطیل��ي بس��یاري از 
مراکز اس��تان به دلی��ل کمبود نیرو خاطرنش��ان 
کرد: در کنار این مش��کالت، درخواست نیروهاي 
تخصصي براي خروج از اس��تان و نیز عدم تمایل 
هم��کاران پزش��ک ب��راي ج��ذب و فعالی��ت در 
پزش��کي قانوني حتي در قالب پزش��ک معاضدتي 
 از دیگر معضالت پزش��کي قانوني در این اس��تان
 است.مدیرکل پزشکي قانوني سیستان و بلوچستان 
ب��ا تاکید بر تالش هاي ص��ورت گرفته براي حفظ 
ش��رایط موجود و نیز راه ان��دازي مراکز جدید در 
شهرستان ها تصریح کرد: با مذاکرات انجام شده و 
موافقت استاندار دو مرکز به عنوان قطب شمال و 
جنوب در استان راه اندازي مي شود تا امکان ارائه 

خدمات مطلوب تر به مردم فراهم شود.
وي در پای��ان ب��ا قدرداني از حمایت هاي س��تاد 
س��ازمان، مش��کالت اداره کل پزش��کي قانون��ي 
سیستان و بلوچستان را در بخش اعتبارات جدي 

دانست.

چارت جديد سازمان همچنان در انتظار تايید است
سفر ريیس سازمان به استان سیستان و بلوچستان

در ادامه بازديدهاي دوره اي رييس سازمان از استان هاي کشور، روز دوشنبه 19 آذر، استان سيستان و بلوچستان ميزبان 
دکتر شجاعي و مديران همراه وي بود. در جريان اين سفر ابتدا پروژه 32 واحدي شرکت تعاوني مسکن کارکنان پزشکي 
قانوني استان سيستان و بلوچستان که پيشرفت 35 درصدي داشته است، مورد بازديد رييس سازمان و حميدي، رييس 

کل دادگستري استان قرار گرفت. پس از آن جلسه شوراي قضايي استان  تشکيل شد.
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9
سفرهاي استاني ريیس سازمان

مرکز مطالعات فقهي پزش��کي قانوني به عنوان 
زیر مجموعه مرکز تحقیقات، روز دوش��نبه 17 
بهمن با حضور معاون آموزش قوه قضاییه، رییس 
کل دادگستري استان، رییس، معاونان و مدیران 
س��ازمان پزشکي قانوني کشور در شهرستان قم 

افتتاح شد.
معاون آم��وزش و تحقیق��ات قوه قضاییه گفت: 
ایفاي نقش حلقه رابط استفتائات میان پزشکان 
و فقها از اقداماتي است که با همکاري پزشکان 
و روحانیان در قالب فعالیت هاي مرکز مطالعات 

فقهي قابل انجام است.
حجت االس��الم امیني در مراسم افتتاحیه مرکز 
مطالعات فقهي پزشکي قانوني با ابراز خرسندي 
از اهتم��ام دکتر ش��جاعي به اتص��ال مطالعات 
اسالمي و فقهي با پزشکي قانوني افزود: ارتباط 
مباحث فقهي و پزش��کي داراي س��ابقه است و 
پژوهش��گران مختلفي در حوزه طب و اس��الم 
مشغول مطالعه هس��تند که مي توان از ظرفیت 

هاي آن استفاده کرد.
وي تصری��ح ک��رد: بهره گی��ري از ظرفیت هاي 
موجود در قم به خصوص فضاي آموزش طالب 
در ح��وزه، در مطالعات پزش��کي قانوني و ایجاد 
پش��توانه علمي و فقهي براي این مباحث بسیار 

کارگشاست. 
وي راه اندازي رش��ته هاي مرتب��ط را از اقدامات 
موثر براي رش��د پایدار این بخش عنوان کرد و 
یادآور شد: تهیه کتابچه اولویت هاي پژوهشي و 
حمایت از پایان نامه هاي مرتبط از دیگر اقدامات 
مفید قابل انجام اس��ت. همچنی��ن ایفاي نقش 
به عنوان حلقه رابط اس��تفتائات میان پزشکان 
و فقها از دیگر اقداماتي اس��ت ک��ه با همکاري 
پزشکان و روحانیان در قالب فعالیت هاي مرکز 
مطالعات فقهي قابل انجام است.حجت االس��الم 
امیني با تاکید بر اهمیت تنقیح و تنظیم مناسب 
اس��تفتائات براي دریافت پاس��خ هاي کارگش��ا 
خاطرنش��ان ک��رد: در حوزه پزش��کي قانوني با 
توجه به گس��تردگي و حساس��یت هاي موجود 
و نی��ز فروعات فراوان و دقیق آن که ش��اید در 
هی��چ کتاب فقهي یافت نش��ود، نیازمند چنین 
رویکردي به بحث اس��تفتائات هس��تیم.وي در 
پایان گفت: توجه به پزشکاني که در حوزه علوم 
دین��ي تحصیل مي کنن��د و جهت دهي آنان به 
سمت مطالعات اسالمي و فقهي پزشکي قانوني 
از اقدامات مؤثري اس��ت که به ایجاد پش��توانه 

قوي و علمي در این بخش کمک مي کند.
 فقه پیشرو، نقطه قوت

 در رفع معضالت موجود
رییس س��ازمان پزش��کي قانوني کش��ور گفت: 
ام��ور فقه��ي و فقه پیش��رو نقطه قوتي اس��ت 
ک��ه مي توان��د در رفع برخي معض��الت موجود 
در پزش��کي قانوني کارگشا باش��د.دکتر احمد 
ش��جاعي نیز در جلسه افتتاحیه مرکز مطالعات 
فقهي پزش��کي قانوني افزود: پزشکي قانوني در 
امور تخصصي در سطح مطلوبي قرار دارد و نگاه 
بسیاري از کش��ورهاي اس��المي به راه حل ها و 
راهکارهاي پیشنهادي  است که بر اساس منابع 

اسالمي ارائه مي شود. وي با اشاره به عدم انجام 
فعالیت هاي پژوهشي گس��ترده در این حوزه و 
ضعف هاي موجود خاطرنش��ان ک��رد: براي رفع 
این نقیصه پ��س از راه ان��دازي مرکز تحقیقات 
پزش��کي قانون��ي و باتوجه ب��ه فعالی��ت دفتر 
مطالعات فقهي پزش��کي قانوني ب��ه عنوان زیر 
مجموعه آن، همزمان با دهه مبارك فجر مرکز 
مطالعات فقهي پزشکي قانوني در قم راه اندازي 
ش��د تا زمینه س��از حرکت جدی��د و جدي در 
زمینه مطالعات مرتبط با مباحث فقهي مرتبط 
 ب��ا پزش��کي قانوني و حل مش��کالت این حوزه

 باشد.
رییس س��ازمان پزش��کي قانوني کش��ور اظهار 
امیدواري کرد: با حمایت معنوي مس��ئوالن در 
سیستم قضایي و نیز علما و صاحب نظران حوزه 

این حرکت با قوت آغاز و به انجام برسد.
ضرورت راه اندازي مرکز مطالعات فقهي 

پزشکي قانوني 
در ادامه حجت االسالم فاطمي نیا، رییس مرکز 
مطالعات فقهي پزشکي قانوني گفت: با توجه به 
مباحث جدیدي مانند شبیه سازي، سقط جنین، 
تغییر جنسیت و... که در پزشکي قانوني مطرح 
اس��ت و نیز رویکردهاي سازمان پزشکي قانوني 
کشورهاي اسالمي و س��ئواالت و مشکالت این 
کشورها، راه اندازي مرکز مطالعات فقهي پزشکي 
قانوني یک ضرورت محسوب مي شد.فاطمي نیا با 
بیان این مطلب افزود: راه اندازي مرکز مطالعات 
فقهي، در پیش��برد هر چه بهتر اهداف پزشکي 
قانوني موثر اس��ت. رییس مرکز مطالعات فقهي 
پزشکي قانوني گفت: پزشکي قانوني با استفاده 
از امکانات موجود فقهي در قم،  نقش موثري در 
ارائه الگوي اس��المي از پزشکي قانوني دارد که 
مورد درخواس��ت بسیاري از کشورهاي اسالمي 

است.
حجت االسالم فاطمي نیا با اشاره به انقالب هاي 

اخیر در برخي کشورهاي اسالمي افزود: با توجه 
به تغییرات صورت گرفته، این کشورها مراجعات 
ی��ا مالحظات��ي در طراحي الگوي اس��المي به 
خص��وص در ح��وزه قضای��ي دارند و پزش��کي 
قانون��ي با همکاري مراکز فقهي نقش مهمي در 
ارائه الگوي اس��المي از پزشکي قانوني دارد.وي 
در خصوص ضرورت راه ان��دازي مرکز مطالعات 
فقهي پزش��کي قانون��ي تصریح ک��رد: نیازهاي 
علمي و پژوهشي سازمان در حوزه مباحث فقهي 
مانند شبیه سازي، تغییر جنسیت، اهداي عضو، 
زندگي نباتي، سقط جنین و... موضوعات جدید 
و مهمي است که باید مورد بحث و بررسي قرار 
گیرد و در حوزه علمیه پاسخ مدون و مشخصي 
براي آن ارائه ش��ود؛ بنابراین وجود یک مرکز به 
عنوان رابط بین پزش��کي قانوني و مراکز فقهي 
ضروري به نظر مي رس��ید.فاطمي نیا یادآور شد: 
مرکز مطالعات پزشکي قانوني مي تواند به عنوان 
حلقه رابط بین حوزه علمیه و پزش��کي قانوني 
فعالی��ت کند که نتایج حاص��ل از آن در بهبود 
رون��د فعالیت ها و تحقق اهداف س��ازماني مؤثر 

است.
رییس مرکز مطالعات فقهي پزش��کي قانوني با 
اش��اره به فعالیت هاي این مرکز افزود: بررس��ي 
آثار علمي پیرامون مس��ایل پزشکي قانوني که 
خروج��ي آن در تألی��ف و تدوی��ن متون فقهي 

کارب��رد دارد از جمل��ه فعالیت ه��اي این مرکز 
خواهد بود.

وي موضوع شناس��ي به معني شناسایي مباحث 
جدی��د در ح��وزه فق��ه و تبیین و ارائ��ه آن به 
مراک��ز مورد نظر مانند ح��وزه علمیه را از دیگر 
اقدامات مرکز مطالعات فقهي دانس��ت و گفت: 
از آنج��ا ک��ه تبیین موض��وع مقدم��ه اخذ فتوا 
اس��ت، در این مرکز موضوعات جدید مرتبط با 
پزش��کي قانوني و مس��ایل فقهي را شناسایي و 
پس از تبیی��ن براي اخذ فتوا ب��ه حوزه علمیه 
ارائه مي کنیم.به گفته حجت االس��الم فاطمي نیا 
بررسي ایرادات و کمبودهاي قانوني و تناقضات 
و ابهامات موجود در حوزه قوانین و مقررات رایج 
و تطبی��ق قانوني با فقه نیز از دیگر فعالیت هاي 
مرکز مطالعات اس��ت. وي در پایان خاطرنشان 
کرد: تهیه چش��م انداز مرکز مطالعات بر اساس 
اسناد باالدستي و اساسنامه هاي موجود، موضوع 
شناسي مباحث مرتبط با فقه در پزشکي قانوني 
و ج��ذب و تربیت پژوهش��گران در حوزه فقه و 
پزش��کي قانوني از جمله برنامه هایي اس��ت که 
هم اکنون در دس��تور کار مرکز مطالعات فقهي 

قرار دارد.
  عملکرد سیستم قضايي بايد متکي

به پشتوانه هاي علمي باشد
رییس کل دادگستري اس��تان قم گفت: وجود 
مراک��ز تحقیقات��ي نه تنه��ا در حوزه  مس��ایل 
فقه��ي بلکه در حوزه هاي مختل��ف علمي مؤثر 
و کارگش��ا اس��ت و عملک��رد اجرایي سیس��تم 
قضایي با توجه به حساس��یت هاي موجود باید 
متکي به پشتوانه هاي علمي باشد.حجت االسالم 
و المس��لمین حمزه خلیلي با اش��اره به شرایط 
خاص اس��تان قم افزود: قم ب��ا توجه به حضور 
مراجع و علما از جایگاه ویژه و حساس��یت هاي 
خاص��ي برخوردار اس��ت چراک��ه ارزیابي مرکز 
دادگس��تري کل اس��تان و اداره کل پزش��کي 
قانوني، مبناي ارزیابي عملکرد دس��تگاه قضایي 
و پزشکي قانوني کش��ور از سوي مراجع و علما 
به ش��مار مي رود.وي با اشاره به راه اندازي مراکز 
تحقیقاتي در قم خاطرنش��ان کرد: در استان قم 
با توج��ه به فضاي علمي موج��ود، زمینه کافي 
برا ي کار علمي فراهم اس��ت و به واس��طه این 
فضا انگیزه انجام کار علمي در افراد افزایش مي 

یابد.
خلیلي از راه اندازي مراکز تحقیقاتي مانند مرکز 
مطالعات پزش��کي قانوني در قم ابراز خوشحالي 
کرد و گف��ت: راه اندازي این مراکز پاس��خي به 
نیازهاي جامعه براي حل مش��کالت و شناسایي 
محققان، صاحب نظران و موسس��ات تحقیقاتي 
براي بهره گیري از تجربیات آنان در حل مسایل 
و معضالت پزش��کي است.رییس شوراي قضایي 
اس��تان قم تصریح ک��رد: امیدواریم این حرکت 
ع��الوه بر بازتاب داخلي، در خارج از کش��ور نیز 
بازتاب داش��ته باشد، زیرا بس��یاري از کشورها 
نس��بت به کارک��رد و عملکرد نظام اس��المي از 
جمله اقدامات حوزه قضایي حس��اس بوده و از 

راهکارهاي ارائه شده در آن بهره مند مي شوند.

افتتاح مرکز مطالعات فقهي پزشکي قانوني در قم

ارتباط مباحث فقهي و پزش�کي 
داراي س�ابقه اس�ت و پژوهشگران 
مختلف�ي در ح�وزه طب و اس�الم 
مشغول مطالعه هستند که مي توان 

از ظرفيت هاي آن استفاده کرد
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بهبود خدمات پزشکي قانوني در گرو 
تصويب نمودار سازماني 

رییس س��ازمان پزش��کي قانوني کش��ور گفت: عدم 
تصوی��ب چارت جدید س��ازمان از جمله موانع بهبود 
ارائه خدمت در سازمان است که امیدواریم با تصویب 
آن مش��کل خدمت رس��اني به م��ردم در ابعاد کمي 
و کیفي رفع ش��ود. دکتر احمد ش��جاعي با اشاره به 
اهمیت نیروي انس��اني در پیش��برد اهداف س��ازمان 
افزود: ش��رایط خ��اص کاري س��ازمان و فاصله قابل 
توجه دریافتي در پزش��کي قانوني و سایر دستگاه ها، 
علي رغم س��ختي کار در س��ازمان، زمینه ساز خروج 
نیروهاي کارش��ناس به جاي افزای��ش انگیزه جذب 
نیرو در س��ازمان بود که با تصویب فوق العاده خاص 
این مش��کل تا حد قابل توجهي رفع ش��ده است. وي 
افزود: متاس��فانه با وجود تصوی��ب، فوق العاده خاص 
کارکنان پزش��کي قانوني امسال اجرایي نشد اما امید 
اس��ت با کمک و همکاري مس��ووالن در سال آینده 
زمینه اجراي آن فراهم ش��ود. رییس سازمان پزشکي 
قانوني کش��ور با اشاره به مش��کل فضاي فیزیکي در 
مراکز پزش��کي قانوني کش��ور تصریح کرد: براي رفع 
این مشکل تالش هاي بس��یاري صورت گرفته است 
که امیدواریم با هم��کاري قوه مقننه و مجریه اعتبار 
مناسب براي بهبود فضاي فیزیکي موجود به پزشکي 
قانوني تخصیص یابد. دکتر شجاعي با اشاره به تالش 
صورت گرفته براي حل مش��کالت س��ازمان در سایر 
بخش ها یادآور ش��د: عالوه بر رفع مشکالت، ارتقاي 
کیفي فعالیت هاي س��ازمان از برنامه هاي مستمر و 
همیشگي اس��ت که در سال آینده به شکل جدي تر 
دنبال مي شود، هر چند رفع مشکل نیروي انساني به 

این امر سرعت بیشتري مي دهد.
  کار در پزشکي قانوني ايثار است 

 در ادامه رییس کل دادگس��تري اس��تان چهارمحال 
و بختی��اري نیز کار در پزش��کي قانوني را نوعي ایثار 
دانست و ابراز امیدواري کرد با توجه مسووالن برخي 
مش��کالت و نیازهاي کارکنان این س��ازمان برطرف 
شود. عبداله موسوي ضمن تقدیر از تالش هاي شبانه 
روزي کارکنان پزش��کي قانوني اس��تان گفت: تعامل 
پزش��کي قانوني با دستگاه قضایي استان بسیار خوب 
و مناس��ب ارزیابي مي شود و از س��ویي فعالیت هاي 
مجدانه کارکنان پزشکي قانوني با وجود کاستي هاي 

موجود ستودني است.
وي با اش��اره به اینکه تنها چه��ار حوزه از 17 حوزه 
قضایي اس��تان مرکز فعال پزش��کي قانون��ي دارد، 
اف��زود: با توجه به این موضوع براي پوش��ش س��ایر 
مراکز ناگزیر به اعزام پزش��ک به دیگر نقاط اس��تان 
هستیم که به دلیل کوهستاني و صعب العبور بودن 
جاده ها همکاران پزشکي قانوني در تردد با دشواري 
هاي بس��یاري مواجه هستند. وي ادامه داد: به دلیل 
صعب العبور بودن راه هاي اس��تان و ماموریت هاي 
مکرر کارشناس��ان پزش��کي قانوني به شهرستان ها 
براي حضور در صحنه هاي ج��رم، وجود خودرویي 
متناس��ب با ش��رایط اقلیمي اس��تان براي پزشکي 
قانوني ضروري است زیرا کارشناسان پزشکي قانوني 
براي حضور در این صحن��ه ها عمدتا از خودروهاي 
ش��خصي اس��تفاده مي کنند. وي افزود: از س��ویي 
نزاع هاي جمعي در اس��تان اتف��اق مي افتد که نیاز 
به مداخله به موقع کارشناسان پزشکي قانوني دارد. 

رییس کل دادگس��تري اس��تان در خصوص انتقال 
اجس��اد خاطرنش��ان کرد: به دلیل مسایل فرهنگي 
خاص حاکم بر اس��تان، امکان نگهداري اجس��اد در 
محل وجود ندارد و الزم اس��ت در اسرع وقت نسبت 
ب��ه انتقال و تعیین هویت آنها اقدام ش��ود که الزمه 
آن تامین نیروي انس��اني و امکانات مورد نیاز است. 
موس��وي با اش��اره به پایین بودن می��زان دریافتي 
پزش��کان قانوني، بهبود و ارتقاي حقوق پزشکان را 
ضروري دانست و خواس��تار توجه جدي سازمان به 
دریافتي هاي پزشکان و کارکنان براي افزایش انگیزه 
جذب نیرو و خدمت رس��اني در پزشکي قانوني شد. 
وي ب��ا تاکید بر اینکه کار در پزش��کي قانوني نوعي 
ایثار است، یادآور شد: با وجود سختي کار در پزشکي 
قانون��ي متاس��فانه کارکنان این س��ازمان و خانواده 
ه��اي آن��ان از امکان��ات رفاهي مناس��بي برخوردار 
 نیس��تند که توجه به ای��ن امر نیز بس��یار ضروري
 اس��ت. ریی��س کل دادگس��تري اس��تان در ادامه 
به مش��کالت فض��اي فیزیک��ي در مراکز پزش��کي 
قانوني استان اش��اره کرد و گفت: تاالرهاي تشریح، 
آزمایش��گاه و واحده��اي معاینات با مش��کل جدي 
کمبود فضا مواجه هس��تند و تنها ساختمان ملکي 
پزش��کي قانوني استان نیز کاربري مسکوني دارد که 
با اندك تغییراتي به صورت اداري مورد بهره برداري 
قرار گرفته است. وي در پایان تجهیز آزمایشگاه هاي 
اس��تان براي کاهش ارجاع نمونه ها به خارج استان 
را ضروري دانس��ت و آن را زمینه ساز کاهش اطاله 

دادرسي عنوان کرد.
ديدار با استاندار

دی��دار با اس��تاندار چهارمحال و بختی��اري از جمله 
برنامه هاي س��فر رییس سازمان به این استان بودکه 

صبح روز س��ه شنبه 25 بهمن انجام شد. علي اصغر 
عنابس��تاني در ای��ن دیدار با اش��اره ب��ه کلنگ زني 
س��اختمان پزش��کي قانوني اس��تان افزود: مطابق با 
نیازه��اي موجود طرح راه اندازي و احداث پزش��کي 
قانوني اس��تان تهیه و سپس اجرایي مي شود . دکتر 
شجاعي رییس سازمان پزشکي قانوني کشور نیز در 
این نشس��ت گفت: رسیدگي به تبعات و تلفات تمام 
بحران ه��ا اعم از زمیني، هوایي، ریلي، جاده اي، مواد 
مخدر، قتل ها و انواع تش��خیص ها بر عهده پزشکي 
قانون��ي اس��ت.  وي با تاکی��د بر لزوم ب��ه روز بودن 
تجهیزات براي حضور در صحنه جرم و کارشناس��ي 
خاطرنش��ان کرد: تا دو سال آینده مشکل ساختمان 
و نیروي انس��اني در مراکز پزشکي قانوني استان ها 

مرتفع مي شود.  
راه اندازي آزمايشگاه آسیب شناسي 

چهارمحال و بختیاري 
از دیگر برنامه هاي این سفر افتتاح آزمایشگاه آسیب 
شناس��ي و سم شناسي پزشکي قانوني استان بود که 
با حضور مسووالن س��ازمان برگزار شد، زیربناي این 
آزمایشگاه 131 متر مربع است و بیش از  یک میلیارد 
و 870 میلیون ریال اعتبار براي احداث و س��کوبندي 

آن هزینه شده است.
مدیرکل پزش��کي قانوني چهارمحال  در این مراسم، 
اظهار داش��ت: آزمایشگاه پزشکي قانوني این اداره کل 
تاکنون جزو آزمایش��گاه هاي س��طح س��ه س��ازمان 
پزشکي قانوني کشور بوده که قابلیت انجام آزمایشات 
مختلف را دارا اس��ت. منصور فیروزبخت با اش��اره به 
انواع آزمایش��ات صورت گرفته در ای��ن مرکز، گفت: 
تش��خیص مواد مخدر ب��ه روش ایمونوکروماتوگرافي 
و کروماتوگراف��ي الیه ن��ازك)TLC(، انجام آزمایش 

سنجش الکل به روش تنفسي و روش کروماتوگرافي 
گازي، آزمایش س��نجش الکل و تعیین درصد و نوع 
ال��کل در مایعات ارجاع��ي از جمله این آزمایش��ات 
به  ش��مار مي رود. وي ادامه داد: انج��ام آزمایش گروه 
خون به روش اس��الید اگلوتیناسیون، آزمایش تجزیه 
ادرار و تش��خیص خون در ادرار و آزمایش تشخیص 
کربوکس��ي هموگلوبین)co( از دیگر آزمایشات قابل 
انجام در آزمایش��گاه پزش��کي قانوني ای��ن اداره کل 
اس��ت. فیروزبخ��ت اضافه کرد: تا پی��ش از راه اندازي 
این آزمایش��گاه نمونه هاي اجس��اد به منظ��ور انجام 
آزمایش��ات آسیب شناس��ي به آزمایش��گاه پزش��کي 
قانوني استان اصفهان ارسال مي شد که از این پس با 
راه اندازي آزمایشگاه آسیب شناسي تمامي آزمایشات 
آسیب شناسي بر روي نمونه هاي اجساد در آزمایشگاه 
این اداره کل قابل انجام است. مدیرکل پزشکي قانوني 
چهارمحال و بختیاري خاطرنشان کرد: با تأمین نیروي 
انس��اني متخصص و تجهیز هرچه بیش��تر آزمایشگاه 
سم شناس��ي تمامي آزمایشات سم شناسي نیز در این 
آزمایشگاه قابل انجام خواهد بود و نیاز به ارسال نمونه 
به استان هاي همجوار مرتفع خواهد شد. وي زیربناي 
آزمایش��گاه آسیب شناسي و سم شناسي را 131 متر 
مربع اعالم کرد و گفت: افزون بر یک میلیارد و 870 
میلیون ریال اعتبار به منظور احداث و سکوبندي این 

آزمایشگاه هزینه شده است.
فیروزبخت از صرف یک میلیارد و 760 میلیون ریال 
به منظور تأمین تجهیزات سم شناسي و آسیب شناسي 
این آزمایشگاه خبر داد و گفت: 530 میلیون ریال از 
این اعتبارات از محل اعتبارات استاني و یک میلیارد 
و 230 میلیون ریال از محل اعتبارات ملي در راستاي 

بهره برداري از این آزمایشگاه هزینه شده است.

سفر ريیس سازمان پزشکي قانوني کشور به استان چهارمحال و بختیاري

دکتر احمد ش�جاعي رييس سازمان پزش�کي قانوني کش�ور به همراه جمعي از معاونان و مديران کل عصر دوشنبه 24 بهمن 
به منظور ش�رکت در جلس�ه شوراي قضايي و افتتاح آزمايشگاه آسيب شناس�ي به استان چهارمحال و بختياري سفر کرد. در 
جلس�ه ش�وراي قضايي استان که با حضور رييس کل دادگس�تري چهارمحال و بختياري برگزار شد برخي مشکالت و کاستي 
هاي پزشکي قانوني مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.در ادامه به بخشي از سخنان رييس سازمان پزشکي قانوني و رييس کل 

دادگستري که در جلسه شوراي قضايي مطرح شد، اشاره مي شود:

سفرهاي استاني ريیس سازمان
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استاني

س�ازمان پزشکي قانوني کشور به عنوان سازماني مس�تقل و زير نظر رييس قوه قضاييه، با بهره گيري از نيروهاي 
کارآمد و متخصص و فن آوري هاي نوين در راس�تاي کش�ف حقيقت و کمك به اس�تقرار عدالت در جامعه، نظرات 
کارشناسي خود را در امور پزشکي قانوني با رعايت صحت، دقت و سرعت و بر اساس اصول علمي، قانوني و شرعي 
به مراجع ذيصالح ارائه می کند. اين سازمان در حال حاضر، در سراسر کشور از گستردگی فراوانی برخوردار شده 
و روزانه هزاران نفر به مراکز مختلف پزش�کی قانونی در سراس�ر کشور مراجعه می کنند. سال 1390 برای سازمان 
پزشکی قانونی، سال توسعه زيرساخت ها و تالش برای ارائه بهتر خدمات بوده است. اما در کنار شيرينی خدمت، 
برخی مشکالت و کاستی ها هم به چشم می آيد. نشريه »ارش« در گفت وگو با کارشناسان و مديران مراکز مختلف 

پزشکی قانونی به بررسی دست آوردهای پزشکی قانونی در سال 1390 پرداخته است.

شیرینی 
پزشکی قانونی استان تهران در سالی که گذشت

 خدمت 
درکام کارمندان مراکز پزشكی قانونی

 کیفي گرايي
  مهم ترين برنامه

 سال 91

جبران کمبود 
 امکانات

با تالش مض�اعف

توسعه اتوماسیون 
اداري خدمت ب�زرگ 

سال 90
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استاني

   آق�ای دکتر، مهمتري�ن اقدامات عمراني 
پزشکي قانوني اس�تان در سال گذشته چه 

مواردي بوده است؟
-  موض��وع فض��اي فیزیک��ي مراکز پزش��کي 
قانوني و مناس��ب سازي آنها از نظر حفظ شان 
مراجعین و کارکنان و پزشکان بسیار ضروري 
اس��ت، هرچند هم��کاران پزش��کي قانوني در 
فضاي نامناس��ب نیز بدون مش��کل به فعالیت 
پرداخت��ه و به مراجعین ارائه خدمت مي کنند 
اما وظیفه ماس��ت که در حد ت��وان و امکانات 
مش��کالت موجود در فض��اي فیزیکي را رفع و 
شرایط مناس��بي را براي همکاران و مراجعین 
ایجاد کنیم. بنابراین در سال گذشته نسبت به 
رفع مشکالت موجود در فضاي فیزیکي مراکز 
اقدام کردیم از جمله اینکه با اعتبارات ستادي 
ساختماني براي پزشکي قانوني شهرستان رباط 
کریم خریداري ش��د و همکاران در تابس��تان 
سال گذشته از س��اختمان استیجاري پزشکي 
قانوني به س��اختمان جدید منتقل ش��دند هم 
اکن��ون نیز تجهیزات و امکانات اولیه مناس��ب 
در این ساختمان وجود دارد و تغییراتي در آن 
ایجاد شده که براي حضور مردم بسیار مناسب 
اس��ت. از  س��ویي تکمیل و تجهیز ساختمان 
پزشکي قانوني دماوند که از مصوبات سفر اول 
رییس جمهور به استان بود و استقرار همکاران 
در این س��اختمان در دستور کار قرار گرفت و 
ساختمان پزشکي قانوني پاکدشت نیز پس از 

تعمیر و تجهیز در دهه فجر افتتاح شد.
   پ�س ب�ا توجه ب�ه اي�ن اقدام�ات تمام 
ساختمان هاي پزشکي قانوني استان تهران 

تمليکي است؟
- بله، در حال حاضر در  اس��تان تهران تمامي 
ساختمان ها تملیکي هستند و هیچ ساختمان 
اجاره اي یا اماني نداریم با این وجود الزم است 
در حد امکانات و منابع موجود در س��ال جاري 
اصالحاتي را در فضاي فیزیکي واحدهاي شرق 
و غ��رب ایجاد کنیم که در این صورت اس��تان 
ته��ران از نظر فضاي فیزیکي ش��رایط نس��بتا 

مناسبي خواهد داشت.
   چه اصالحات�ي در فضاي فيزيکي مراکز 

استان ايجاد شد؟

- در سال گذشته در کنار خرید و انتقال مراکز، 
رویکرد اصالح س��اختمان ها نی��ز مورد توجه 
بود که از این جمله، اصالحاتي در س��اختمان 
کمیس��یون ها ایجاد شد و به دنبال آن فضای 
پذی��رش مراجعین افزایش قاب��ل توجهی پیدا 
کرد. کمیس��یون ها به دلیل مراجعه پزشکان 
خارج س��ازمان، اس��اتید و ارباب رجوع از چند 
جنب��ه حائز اهمی��ت اس��ت و بنابراین اصالح 
ش��کل ظاهري و فضاي فیزیکي آن بسیار مهم 
و ض��روري ب��ود. همچنین در ش��کل فیزیکي 
ساختمان پزشکي قانوني ورامین نیز اصالحاتي 
انجام شد و طبقه همکف آن به بخش پذیرش 
اختصاص داده شد تا ارباب رجوع ناچار نباشند 

براي پذیرش به طبقات باال بروند.
   س�اخت واح�د جن�وب به کجا رس�يده 

است؟
- در خصوص روند ساخت و تکمیل ساختمان 
واحد جنوب نیز باید بگویم که اختیار تخریب 
و ساخت پزش��کي قانوني واحد جنوب به طور 
کامل با مس��کن و شهرسازي است اما پزشکي 
قانون��ي پیگی��ري ه��اي الزم را در خص��وص 
چگونگي س��اخت آن انجام مي دهد و هر چند 
در ابتداي ورود من به پزش��کي قانوني استان 
ته��ران این مرکز تنها تخریب ش��ده بود اما بر 
اس��اس آخرین گزارش ها س��اخت آن تاکنون 
پیش��رفت 50 درص��دي داش��ته و امیدواریم 
ب��ا رایزني هاي صورت گرفته در س��ال جاري 

احداث و به بهره برداري برسد.

رفع مشکالت تهويه اي مرکز تشخیصی 
آزمايشگاهی استان )کهريزک(

   آق�اي دکت�ر يک�ي از عمده مش�کالت 
تش�خيصي  مرک�ز  در  ش�اغل  هم�کاران 
آزمايش�گاهي کهري�زک ه�واي نامطبوع و 
تهويه نامناسب در اين مرکز است آيا در اين 

خصوص نيز اقدامي صورت گرفته است؟
- ب��ا توج��ه ب��ه ن��وع کار آزمایش��گاه و واحد 
اس��تخراج، آلودگي هاي استنش��اقي، طبیعت 
کار این بخش ها اس��ت  اما مي توان با اصالح 
و تقویت سیس��تم تهویه، این آلودگي ها را به 
حداقل رس��اند بنابراین در سال گذشته نسبت 
به تقویت سیستم تهویه اقدام شد که به گفته 
بسیاري از مس��ئوالن بازدید کننده و کارکنان 
این بخش ها دیگر بوهاي نامطبوع از ساختمان 
 این مرکز استش��مام نمي ش��ود. ول��ذا اگرچه

نمي ت��وان ص��د در صد فضاي این س��اختمان 
را مطب��وع کرد اما با این اق��دام آلودگي ها به 
حداقل رس��یده است. در بخش آسیب شناسي 
نی��ز ب��ا توجه به ن��وع کار هم��کاران در زمان 
بررس��ي هاي ماکروس��کپي ناچار به استفاده 
از فرمالین هس��تند، بخار این ماده مش��کالت 
بینای��ي و تنفس��ي براي افراد ایج��اد مي کند 
ک��ه در ای��ن بخ��ش نیز  ب��ا در نظ��ر گرفتن  
 سیس��تم هاي تهوی��ه، آلودگ��ي ه��ا را کاهش

 دادیم.
اص��الح تاسیس��ات و تعمی��ر سیس��تم هاي 
گرمایشي و سرمایش��ي از دیگر اقدامات انجام 

 کیفي گرايي
 مهم ترين برنامه سال 91

دکتر بش�ير نازپرور مديرکل پزشکي قانوني استان تهران در گفت و گويي با نشريه ارش به 
برخي اقدامات، موانع کاري س�ال گذشته و مهمترين برنامه هاي پيش روي اين اداره کل در 
س�ال جديد اشاره کرد. ارتقای کيفيت خدمات در پزش�کی قانونی استان تهران، مهمترين 

برنامه ای بود که دکتر نازپرور بر اجرای آن تأکيد کرد.

يکي از مشکالت 
عمده پزشکي 
قانوني در سراسر 
کشور و از جمله 
استان تهران 
کمبود نيروي 
تخصصي و 
پشتيبان است. 
نوع کار در پزشکي 
قانوني به نحوي 
است که براي 
نيروي تخصصي 
جاذبه اي ندارد 
و شايد پزشکي 
قانوني آخرين 
جايي باشد که 
براي کار به ذهن 
پزشك  خطور مي 
کند؛ همين امر 
موجب شده که 
ورودي به پزشکي 
قانوني بسيار کم و 
در مقابل خروج از 
آن زياد باشد
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13
استاني

ش��ده در مرکز تش��خیصي � آزمایش��گاهي استان 
تهران )کهریزك( است.

 بهره برداري از سوله بحران
 در نیمه اول امسال

   در س�ال هاي اخير به ويژه در س�ال گذشته 
س�ازمان تعامل و ارتب�اط زيادي با س�تاد هاي 
مديريت بحران داشته اس�ت؛ استان تهران در 

اين زمينه چه اقداماتي انجام داده است؟
- به دنبال تعامل مناس��ب با ستاد مدیریت بحران 
اس��تان تهران و جذب اعتبارات الزم، ساخت یک 
س��وله چند منظ��وره در کهریزك در دس��تور کار 
قرار گرفته اس��ت که امید اس��ت در چهار ماه اول 
امس��ال به بهره برداري برس��د. این سوله مجهز به 
تخت هاي تش��ریح سیار اس��ت که در صورت بروز 
بحران مي توان حداقل اقدامات پزش��کي قانوني از 
جمله تشریح اجس��اد را در آن انجام داد. عالوه بر 
آن در م��وارد غیر از بحران نیز مي توان از س��وله 
اس��تفاده هاي دیگر از جمله استفاده ورزشي کرد. 
همچنین مقرر ش��ده ستاد بحران چهار آمبوالنس 
مناس��ب در مواقع بحران در اختیار پزشکي قانوني 
قرار دهد تا کار انتقال اجس��اد، سریع تر و به شکل 

بهتري انجام شود.
افزايش اعتبارات 

   از نظ�ر مي�زان اعتب�ارات و پرداخت�ي هاي 
همکاران سال گذشته براي استان تهران چگونه 

بود؟ 
- سال گذشته با افزایش اعتبارات هزینه اي مواجه 
بودیم. سال 90 اولین سالي بود که توانستیم اضافه 
کاري و حق کش��یک همکاران را به موقع پرداخت 
کنیم که همین امر موجب دلگرمي هر چه بیشتر 
همکاران ش��د و در واقع در س��ال گذشته حقوق 
مشروع پرس��نل به موقع پرداخت ش��د. از سویي  
پرداخت پاداش ها در س��ال گذش��ته نیز به موقع 
بود. در واقع با توجه به اهمیتي که ریاست سازمان 
براي معیش��ت پرسنل قائل است و اعتقاد بر اینکه 
تامین معیش��ت موجب خدمت رس��اني بهتر مي 
ش��ود، گام هاي مثبتي در خصوص پرداختي هاي 

همکاران برداشته شد. 
البته باید اضافه کنم که رایزني با مسئوالن استاني 
و بازدی��د هاي صورت گرفته از مرکز کهریزك هم 
دراین زمینه بس��یار مفید بود، در س��ال 90 افراد 
زی��ادي از جمل��ه ریی��س کل دادگس��تري، وزیر 
بهداش��ت و... از مرکز تش��خیصی � آزمایش��گاهی 
استان بازدید کردند و از نزدیک با صعوبت و سختي 
کار در پزش��کي قانوني آشنا ش��دند که همین امر 
موجب ش��د دفاعیات ما براي جذب بودجه موفق 

تر باشد.
کمبود نیروي انساني مهم ترين مانع کاري

   آقاي دکتر مهمترين مانع کاري  شما در سال 
گذشته چه بود و آيا نس�بت به رفع آن اقدامي  

شده است؟
-  یک��ي از مش��کالت عم��ده پزش��کي قانوني در 
سراس��ر کش��ور و از جمله اس��تان ته��ران کمبود 
نیروي تخصصي و پش��تیبان اس��ت. ن��وع کار در 
پزش��کي قانوني به نحوي اس��ت که ب��راي نیروي 
تخصصي جاذبه اي ندارد و ش��اید پزشکي قانوني 
آخرین جایي باش��د که براي کار به ذهن پزش��ک  
خطور مي کند؛ همین امر موجب شده که ورودي 
به پزشکي قانوني بس��یار کم و در مقابل خروج از 

آن زیاد باشد. 
عالوه ب��ر تعطیلي برخ��ي مراکز پزش��کي قانوني 
ب��ه دلیل کمبود نیرو،  در اس��تان تهران نیز برخي 
همکاران با اخذ مرخصي هاي طوالني از س��ازمان 

خ��ارج ش��ده و به کار دیگري مش��غول ش��ده اند. 
همچنین وضع قوانیني مانن��د موافقت با تقاضاي 
خروج از تهران موجب ش��د در سال 89 تعدادي از 
نیروهاي خود را از دست بدهیم بنابراین به شدت 
با کمبود نیرو مواجه هس��تیم ضم��ن آنکه امکان 

جذب نیرو را نیز نداریم.
   ب�راي رف�ع اين مش�کل چ�ه راه�کاري را 

پيشنهاد مي کنيد؟
- ب��ه نظ��ر م��ن در ای��ن خص��وص دول��ت باید 
چ��اره اندیش��ي کن��د و پزش��کي قانون��ي را در 
 خص��وص جذب نیرو از س��ایر دس��تگاه ها متمایز 

بداند.
  پزشکي قانوني استان تهران يکي از بزرگترين 
و پرکارتري�ن ادارات کل پزش�کي قانون�ي در 
کش�ور است آيا تجهيزات ش�ما پاسخ گوي اين 

حجم کاري هست؟
- بله، البته وسعت استان تهران و پراکندگي مراکز 
در آن امري مس��لم اس��ت،  بس��یاري از پزشکان و 
رؤس��اي مراکز در ش��هر تهران س��اکن هستند در 
حالي ک��ه محل کار آنان اسالمش��هر، رباط کریم، 
ش��هریار و ... اس��ت و ای��ن افراد با مش��کل تردد 
مواجه اند به همین دلیل به دنبال راهکاري قانوني 
براي تسهیل تردد این افراد در سال جاري هستیم. 
عالوه بر این تهران اس��تاني معین محس��وب مي 
شود که بسیاري از اس��تان هاي دیگر استعالمات 
آزمایشگاه سم شناس��ي،  ژنتیک و آسیب شناسي 
خود را براي بررسي به ان ارجاع مي دهند که این 
امر نیز مش��کالتي را براي ما به هم��راه مي آورد. 
هرچند اس��تان به تمامي این استعالمات پاسخ گو 

بوده است. 
در اینج��ا الزم اس��ت تاکید کنم ک��ه کیفیت در 
پاس��خگویي به مراجعات بر زم��ان ارجحیت دارد، 
نظرات کارشناس��ي پزش��کي قانوني باید مستدل، 
دقیق و مس��تند باش��د و بدون ش��ک کیفیت در 
پاس��خگویي در اولویت اس��ت؛ به اعتقاد من پاسخ 
ن��دادن به یک اس��تعالم بهت��ر از ارائ��ه نظر غیر 
کارشناسي و غیرعلمي در مدت زماني کوتاه است 
و در برخي موارد که انجام آزمایشات زمان بر است 

نباید کیفیت را فداي زمان کرد.
  انفجار کوره غدير مهمترين

 پرونده سال 90
   مهمتري�ن پرون�ده مورد بررس�ي پزش�کي 
 قانون�ي اس�تان ته�ران در س�ال گذش�ته چه 

بوده است؟
- در پزش��کي قانوني هیچ پرونده اي خاص نیست 
و از نظر ما همه پرونده ها یکس��ان هستند. اما در 
سال گذشته حادثه کوره فوالد غدیر یکي از متأثر 
کنن��ده ترین ح��وادث بود که متاس��فانه به دلیل 
ش��دت جراحات، پیکرها به قطع��ات ریزي تبدیل 
ش��ده بودند؛ این اجس��اد پس از انتقال به پزشکي 
قانوني در معراج ش��هدا با همکاري س��پاه و بنیاد 
کوثر به روش ژنتیک و مطابقت نمونه ها با بستگان 
در کمتر از 48 س��اعت شناس��ایي و تعیین هویت 

شدند.
کیفي گرايي مهم ترين برنامه سال 91

   و مهمترين برنامه سال 91؟
- کیفي گرایي از اولویت هاي سال جاري پزشکي 
قانوني استان تهران است، برنامه هاي استان تهران 
به صورت پنج س��اله تنظیم شده که باید در طول 
این زمان به نتیجه برس��د؛ در س��ال 91 نیز مهم 
ترین هدف م��ا در انجام امور مطابق با برنامه هاي 
ریاس��ت س��ازمان ارتقای کیفی در خدمات و امور 

کارشناسی است.

 تصادفات و بررسي هاي ضرب و جرح
مقام اول مراجعات به پزشکی قانونی فیروزکوه

مرکز پزش��کي قانوني فیروزکوه به دلیل واقع شدن در بین شهرستان هاي 
اس��تان تهران و همچنین نزدیک بودن به جاده هاي بین ش��هري از اهمیت 
باالیي در بررسي پرونده هاي ضرب و جرح ناشي از تصادفات برخوردار است. 
ب��ه همین منظور با مدیر مرکز پزش��کي قانوني فیروزکوه تماس گرفتیم تا 

درباره اقدامات این مرکز در سال 1390 به گفت وگو بنشینیم.
دکتر مصطفي مرادي نسب، مدیر پزشکي قانوني فیروزکوه با اشاره به اقداماتي 
که در جهت استقرار اتوماسیون اداری در مرکز محل ماموریتش انجام شده، 
آن را مهم ترین دستاورد سال 1390 این مرکز بر مي شمرد و مي گوید: البته 
کار اتوماس��یون کردن هنوز به طور کامل اجرا نشده و ما حدود 90 درصد 
 کار را در س��ال گذش��ته پیش بردیم که فکر مي کن��م درصد قابل توجهي 

بوده است.
وي ادامه مي دهد: در س��ال گذش��ته موفق ش��دیم دزدگیر ویدئویي ضبط 
تصویر و ذخیره آن را خریداري کرده و همچنین مرکز را به سیستم حضور 
و غیاب الکترونیکي به وس��یله انگشت دست مجهز کنیم که این امور جزو 

اتفاقات مثبتي است که در سال گذشته رخ داده است.
مدیر پزش��کي قانوني فیروزکوه با اش��اره به این نکته که مشکل خاصي در 
تعامل مرکز فیروزکوه با دیگر مراکز استان وجود نداشته مي گوید : همواره 
در موضوعاتي که الزم دیده ش��ده با مراکز دیگر پزشکي قانوني در سراسر 
کش��ور مش��اوره هاي مورد نیاز را انجام داده ایم و توانس��ته ایم از تجربیات 

یکدیگر بیشترین استفاده را در جهت پیشرفت و توسعه مجموعه ببریم.
مدی��ر پزش��کي قانوني فیروزکوه با اش��اره به این نکته ک��ه مرکز با کمبود 
نی��روي پاره وق��ت مواجه اس��ت مي گوی��د: ش��رایط منطقه ب��ه گونه اي 
اس��ت که اس��تقبال مناس��بي از حضور پاره وق��ت به عمل نمي آی��د اما با 
 عنایت مس��ئوالن مربوط قرار اس��ت این مش��کل براي س��ال آتي برطرف

 شود.
دکتر مرادي نسب  ادامه مي دهد: ماهانه به طور متوسط حدود یکصد ارباب 
رج��وع به مرک��ز مراجعه مي کنند ک��ه البته این رقم  به ص��ورت میانگین 
 اس��ت طوري که در تابس��تان به پانزده نفر و در زمستان به 80 نفر کاهش

 مي یاب��د. وي این را هم عنوان مي کند که بیش��ترین ارباب رجوع مرکز را 
مراجعان تصادفات و بررسي هاي ضرب و جرح ناشي از این تصادفات تشکیل 
مي دهند و این موضوع به این دلیل اس��ت که فیروزکوه در میان جاده هاي 
تهران و س��منان واقع ش��ده و از این رو تعداد افرادي که براي بررسي آثار 

ضرب و جرح ناشي از تصادف به مرکز مراجعه مي کنند، باالست.
وي در پایان تاکید مي کندکه پزش��کي قانوني مرکز فیروزکوه مکاني براي 
تشریح جسد نداشته و اجساد این منطقه به مرکز پزشکي قانوني کهریزك 

براي بررسي و معاینات پزشکي منتقل مي شوند.
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مرکز تش��خیصي - آزمایش��گاهي اس��تان 
تهران، مرکزي است براي بررسي نمونه هاي 
آزمایشگاهي که از متوفیاني که علت مرگشان 
مشخص نیست گرفته می شود. همچنین در 
این مرکز، بررس��ي هاي الزم درمورد تمامي 
موارد مرگ هاي مشکوك و از جمله در مورد 
متوفیان��ي که اولیاي دم نس��بت به اقدامات 
پزش��کي انجام ش��ده براي آن ها ش��اکي اند 
انجام می ش��ود. بر همین اساس و با توجه به 
اهمیت موضوع با مدیر این مرکز تش��خیصي 
- آزمایش��گاهي اس��تان درباره اتفاقات سال 
گذش��ته گفت وگو کرده ایم که ماحصل آن را 

در ذیل مي خوانید.
دکت��ر امی��ن رادمن��ش، مدیر ای��ن مرکز 
مي گوید: در طول س��الی که گذش��ت اتفاق 
ویژه اي عالوه  بر اتوماس��یون شدن  رسیدگي 
به پرونده ه��ا که باعث تکریم بیش��تر ارباب 
رجوع مي شود، رخ داد. وي ادامه مي دهد: به 
جز این اق��دام که به اعتقاد من اتفاق مهمي 
بود،  توانس��تیم ب��ه چند هدف مه��م نیز در 
مجموعه نایل  آییم. دکتر رادمنش مي افزاید: 
از جمل��ه اهدافي که در س��ال 1390 به آن 
دست یافتیم مي توان به ایجاد نظم و انضباط 
بیشتر و زمینه سازي براي تجهیز مرکز اشاره 
کرد. وي درباره مشکالتي که در سال گذشته 

با آن روبه رو بوده اند اینگونه مي گوید: مشکل 
عمده اي در مرکز نداش��ته و با سایر مراکز در 
تعامل خوبي بودیم. البته برخي مشکالت هم 
در مرکز وج��ود دارد که خاص تمامي مراکز 
است مانند مش��کالت مالي که با مدیرکل و 
معاون محترم اداري و مالي استان جهت رفع 
این مش��کالت در حد امکانات استان مذاکره 
ش��ده اس��ت. دکتر رادمن��ش در عین حال 
یادآور مي ش��ود که این مرکز به دنبال جذب 
نیرو نبوده و درص��دد رفع نیازهاي نیروهاي 
فعلي اس��ت. وي درمق��ام ارائه گزارش��ي از 
فعالیت هاي س��ال گذش��ته مرکز مي گوید: 
میزان اجس��اد فرستاده شده به مرکز نسبت 

به س��ال 1389 تغییري نداش��ته است ولي 
 در بخ��ش ژنتی��ک مراجع��ان م��ا افزای��ش
یافته ان��د. وي مي گوید که ب��ه این دلیل که 
با ثبت احوال، وزارت کش��ور و س��ازمان هاي 
اینچنیني همکاري بیشتري در سال گذشته 
داش��تیم از ای��ن جه��ت می��زان مراجع��ان 
بخ��ش ژنتی��ک افزای��ش یافته اس��ت.دکتر 
رادمن��ش اصلي ترین مش��کل مرکز راکمبود 
م��واد اولی��ه دانس��ته و عن��وان مي کند که 
البته این مش��کل نیز با مس��اعدت مسئوالن 
در س��ال آت��ي مرتف��ع خواه��د ش��د. مدیر 
مرکز تش��خیصي و آزمایش��گاهي با اش��اره 
ب��ه اهداف س��ال آتي مي گوید: در راس��تاي 
سیاس��ت گذاري هاي صورت گرفته در سال 
آت��ي به دنبال افزای��ش امکانات س��ازمان و 
خرید تجهیزات جدید هس��تیم  و پس از آن  
مي  خواهیم به س��اخت سوله بحران بپردازیم 
 ت��ا در ش��رایط بحران��ي ب��ا مش��کل مواجه 
نش��ویم. وي درپایان خاطر نش��ان مي کند: 
گس��ترش امکانات در بخش س��م شناسي و 
خرید تجهی��زات جدید ب��راي ایمني بخش 
از دیگر نیازهاي این مرکز اس��ت که نیازمند 
تامین بودجه هاي الزم و پیگیري هاي وی ژه و 
مستمر است که امیدواریم در سال جدید به 

آن دست یابیم.

سياس�ت گذاري هاي  راس�تاي  در 
صورت گرفته در س�ال آتي به دنبال 
افزاي�ش امکانات س�ازمان و خريد 
تجهي�زات جدي�د هس�تيم  و پس 
س�اخت  ب�ه  مي  خواهي�م  آن   از 
در  ت�ا  بپردازي�م  بح�ران  س�وله 
 ش�رايط بحران�ي با مش�کل مواجه 

نشويم

14
استاني

مرکز پزش��کي قانوني ورامین از آن دس��ته 
مراکزي است که معموال با حجم گسترده اي 
از مراجع��ان مواجه اس��ت. ب��ه همین دلیل 
همواره از اصلي ترین دغدغه هاي مس��ئوالن 
ای��ن مرکز جلب رضایت ارب��اب رجوع بوده 

است.
دکتر ابوالفضل خورش��یدي، مدیر پزش��کي 
قانون��ي مرک��ز ورامی��ن درب��اره عمده ترین 
دس��تاورد این مرکز مي گوید: س��ال گذشته 
تمام تالش��مان را براي راحتي ارباب رجوع 
و تکریم آنها انج��ام داده و به همین منظور 
بخش معاینات، پذیرش و تشکیل پرونده را 
که در طبقات دوم و س��وم واقع شده بود به 

طبقه هم کف منتقل کردیم.
دکت��ر خورش��یدي با بیان اینک��ه در جهت 
ارتقاي کیفیت خدمت رساني به شهروندان 
درس��ال گذش��ته اقداماتي نی��ز براي جذب 
بودجه  جه��ت خرید آمبوالنس انجام دادیم، 
خاطرنشان مي کند که همین امر موجب شد 
تا در س��ال 1391 امید زی��ادي به برآوردن 

نیاز مرکز به آمبوالنس داشته باشیم.
مدیر پزشکي قانوني مرکز ورامین با اشاره به 
کمبود نیروي انساني عنوان مي کند: مشکل 
عمده ما در پزش��کي قانوني ورامین کمبود 

نیرو اس��ت اما ب��ا این حال تمام تالش��مان 
را به کار بس��تیم تا ب��ا حداقل نیرو، حداکثر 
خدمات را به مراجعانمان ارائه دهیم و البته 
ق��ول حمایت هاي مالي نیز دریافت کرده ایم 
که امید داریم مش��کل م��ا در این بخش در 

سال آتي مرتفع شود.
دکتر خورش��یدي با اش��اره به این نکته که 
بیش��تر مراجعان ب��راي معاینات ناش��ي از 

تص��ادف به مرک��ز مراجعه مي کنن��د، ادامه 
مي دهد: بیش��تر مراجعان ما را افراد سرپایي 
تش��کیل مي دهند که ب��راي ضرب و جرح و 
ی��ا تصادفات به این مرک��ز مي آیند تا میزان 

خسارت آنان را تعیین کنیم.
وي ادامه مي دهد: البته در این بین متوفیان 
و کس��اني که در بیمارس��تان نتوانس��ته اند 
عل��ت مرگ آنه��ا را تش��خیص دهن��د نیز 

 بخش��ي از م��وارد ارجاع��ي ب��ه ای��ن مرکز 
هستند.

مدی��ر پزش��کي قانوني ورامین  با اش��اره به 
مراجعان این مرکز عن��وان مي کند: معموال 
ب��ه ط��ور میانگی��ن ماهانه ح��دود 1500 
مراجعه کنن��ده داری��م ک��ه تالش��مان این 
ب��وده ت��ا بتوانی��م در مدت زماني مناس��ب 
خدم��ات م��ورد نیاز آن ه��ا را ارائ��ه داده و 
 بتوانی��م کاره��ا را در اس��رع وق��ت انج��ام

 دهیم.
وي در عین حال این نکته را یادآور مي شود 
که با توجه به این که بخشي از نیروهاي مرکز 
که باید به کارهاي مراجعان سرپایي رسیدگي 
کنند، مدتي براي تشریح جسد مشغول انجام 
کارهاي متوفي مي ش��وند لذا مشکل کمبود 
نی��رو در این مورد حس ش��ده و نیاز اس��ت 
که با مساعدت مسئوالن مربوط تدابیر الزم 
ب��راي جذب نیروي مورد نیاز اتخاذ ش��ده و 
 سریع تر بتوانیم این نیاز را در سازمان مرتفع

کنیم.
دکتر خورشیدي در آخر این را هم مي گوید 
که با همه این مشکالت یقینا تمام تالشمان 
را براي ارتقاي کیفیت ارائه خدمات در سال 

1391 نیز به کار خواهیم بست.

جبران کمبود امکانات با تالش مضاعف

مدرن شدن تجهیزات آزمايشگاهي مهم ترين هدف در سال 91
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ب�ه  مرک�ز  فعاليت ه�اي  بيش�تر 
رس�يدگي به ش�کاياتي ک�ه مردم 
از پزش�کان و کادر درمان�ي دارن�د 
بررس�ي  اولوي�ت  و  برمي گ�ردد 
پرونده ها در مرکز نيز همين اس�ت 
ک�ه ابت�دا پرونده ه�اي ش�کايت از 
 پزش�ك و يا کادر درماني را بررسي

 مي کنيم

15
استاني

کمیسیون پزش��کي  قانوني استان تهران 
جایي اس��ت که معموال اگر کسي در سطح 
اس��تان با مش��کل خاصي در رابطه با کادر 
درمان پزشکي روبه رو شود به آنجا مراجعه 

مي کند.
دکت��ر غالمرض��ا جعف��ري،  مدی��ر اداره 
کمیس��یون  هاي پزش��کي قانون��ي اس��تان 
ته��ران درباره دس��تاوردهاي مهم این اداره 
مي گوید: درس��ال گذش��ته س��عي کردیم 
ت��ا تکری��م ارباب رج��وع را ج��دي گرفته 
 و روند رس��یدگي ب��ه پرونده ها را تس��ریع

 ببخشیم.
وي ادامه مي دهد: تا حدودي س��اختمان 
مراجع��ان را تغییر داده و س��عي کردیم در 
کنار رشد کیفي و نیز تسریع در رسیدگي به 
پرونده  ها، به ظاهر ساختمان نیز توجه کرده 
و امکاناتي در خور شان مراجعه کنندگانمان 
برایش��ان ب��ه وج��ود آوری��م. مدی��ر اداره 
کمیسیون  هاي پزشکي قانوني استان تهران 
مي افزاید ک��ه در این زمینه س��عي کردیم 
وضعیت بهداش��تي س��اختمان را ارتقا داده 
 و ب��ا ایجاد تغییرات، فضایي مناس��ب ایجاد 
کنیم. وي با اشاره به مشکل کمبود نیروي 
انساني و کمبود کارشناس در کمیسیون هاي 
پزش��کي ادامه مي دهد که این مشکل را با 

مس��ئوالن ذیربط در میان گذاش��ته ایم که 
امید داریم در س��ال آتي مشکلمان مرتفع 

شود. 
دکتر جعفري با اش��اره به ای��ن نکته که 
بیشتر فعالیت هاي این مرکز به رسیدگي به 
شکایاتي که مردم از پزشکان و کادر درماني 
دارن��د برمي گردد، خاطرنش��ان مي کند که 
اولوی��ت بررس��ي پرونده ه��ا در مرک��ز نیز 
همین اس��ت که ابتدا پرونده هاي ش��کایت 
 از پزش��ک و ی��ا کادر درمان��ي را بررس��ي

 مي کنیم.
پزش��کي  کمیس��یون  هاي  اداره  مدی��ر 

قانوني اس��تان تهران با اش��اره به این نکته 
ک��ه ماهانه به طور میانگین 300 پرونده در 
این اداره بررسي ش��ده و تقریبا به ازاي هر 
پرونده ب��ه دغدغه هاي چه��ار ارباب رجوع 
رسیدگي مي ش��ود، خاطرنشان مي کند: در 
سال گذش��ته سعي ش��د که خروجي هاي 
اداره ب��ه میزاني بیش از پرونده هاي ورودي 
برس��د تا ب��ه مرحله اي برس��یم ک��ه 650 
پرونده باقي مانده از س��ال هاي گذش��ته به 
 مرور زم��ان کاه��ش یافته و بررس��ي آنها 

پایان یابد. 
دکتر جعفري با اش��اره به ای��ن نکته که 
پرونده ه��اي مانده از گذش��ته پرونده هایي 
هس��تند که م��دت زمان بیش��تري را براي 
بررس��ي مي طلبند، خاطرنشان مي کند که 
سعي مي کنیم تا دو سال آتي از پرونده هاي 
موج��ود بکاهیم تا بتوانیم پس از آن ماهانه 
به پرونده هاي ثبت ش��ده رس��یدگي کنیم. 
دکت��ر غالمرضا جعف��ري درپای��ان تاکید 
مي کندکه این مرکز به دلیل تراکم و حجم 
ب��االي مراجعه ها بیش از دیگ��ر مراکز نیاز 
به توج��ه دارد و پزش��کي قانوني مرکز نیز 
بر همین اس��اس وعده هایي  براي رفع نیاز 
مرکز کمیس��یون ها داده ک��ه امیدواریم در 

سال آتي محقق شود.

ري یکي از ش��هرهاي اس��تان تهران اس��ت 
ک��ه همواره به تراک��م جمعیت معروف بوده 
است. یکي از مهم ترین مراکز پزشکی قانونی 
اس��تان در این ش��هر واقع اس��ت. مدیر این 
مرکز درباره اقدامات س��ال گذش��ته مرکز و 
مشکالت آن به گفت وگو با »ارش« پرداخته 

است. 
دکتر علي رضا ریس��مان باف، مدیر پزش��کي 
قانوني ش��هر ري مهم ترین دس��تاورد مرکز 
پزشکي قانوني این ش��هر را در سال 1390 
تکریم ارباب رجوع دانسته و مي گوید: ما در 
ای��ن زمینه تا حدي پی��ش رفتیم که حتي 
پرونده ه��اي حجیم ارباب رجوع را به تنیجه 
رس��اندیم تا بدین  ترتیب با کمترین زمان به 
رفع مش��کالت ای��ن عزیزان هم��ت گمارده 
باش��یم. وي  با بیان اینکه کمتر دیده ش��ده 
اس��ت نهادهاي کارشناس��ي تا ای��ن حد به 
دغدغه هاي ارباب رج��وع اهمیت دهند این 

اقدام مرکز را قابل تقدیر ارزیابي مي کند.
دکتر ریس��مانباف به مش��کالتي در حیطه 
کاري مرک��ز پزش��کي قانوني ش��هر ري نیز 
اشاره مي کند. وي مي گوید: به نظر مي رسد 
عدم آموزش مناس��ب براي نیروي انس��اني 
مرکز عمده ترین مش��کلي است که ما با آن 

مواجه بوده ایم. مدیر پزشکي قانوني شهر ري 
با انتقاد نسبت به این وضعیت ادامه مي دهد: 
مراجع��ات باال و تالم خاطر مراجعین نیازمند 
صعه ص��در کارکنان و برخوردتوأم با احترام 
آنان اس��ت که این امر عالوه بر خصوصیات 
مناسب فردي، نیازمند دریافت آموزش هاي 

مرتبط در این زمینه است. 
اهمی��ت  تحلی��ل  در  ریس��مان باف  دکت��ر 

برخ��ورد مناس��ب نیروه��اي اداري با ارباب 
رج��وع مي افزاید: معموال اولی��ن برخوردي 
که ب��ا ارباب رجوع ص��ورت مي گیرد زمینه 
ذهني او را نس��بت به مرکز تشکیل مي دهد 
بنابراین الزم اس��ت که کارمندان، دوره هاي 
آموزش��ي مناس��بي درباره رواب��ط عمومي 
و چگونگ��ي برخورد با مراجع��ان  بگذرانند. 
وي تاکید مي کند که آش��نا نب��ودن برخي 

را  ارتباط��ي  فناوري ه��اي  ب��ا  کارمن��دان 
 بای��د به اش��کاالت نی��روي انس��اني موجود

 اضافه کرد.
مدیر پزش��کي قانوني ش��هر ري در ادامه به 
برخي مش��کالت س��خت افزاري مرکز اشاره 
ک��رده و مي گوی��د: تع��دد طبق��ات مرکز و 
عدم تجهیز س��اختمان به سیس��تم دوربین 
مدار بس��ته براي رص��د تمامي طبقات یکي 
 دیگر از مشکالتي اس��ت که ما با آن مواجه 

هستیم. 
دکتر ریسبانباف با اشاره به هوشمند نبودن 
سیستم اطفاي حریق مرکز نیز مي گوید: این 
موضوع یکي از مشکالت سخت افزاري مرکز 
اس��ت که با توجه به مجهز بودن سایر مراکز 
به این امکانات الزم اس��ت که رسیدگي هاي 
الزم به این موضوع در دستور کار مسئوالن 

قرار بگیرد. 
دکت��ر ریس��مان باف در نهایت با اش��اره به 
آم��ار مراجعه کنندگان به ای��ن مرکز تاکید 
مي کند که ارباب رجوع مرکز در بخش هاي 
مختلف متفاوت اس��ت اما روي هم رفته در 
هرماه حدود 2500 مراجعه به مرکز صورت 
مي گیرد که حدود نیمي از آنها به تش��کیل 

پرونده منجر مي شود.

آموزش نیروي انساني، دغدغه اصلي مديران مرکز شهرري

»شکايت از پزشکان« جايگاه اول را در کمیسیون پزشکي  دراختیار دارد
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پزش��کي قانوني رباط کریم در جنوب غرب 
تهران واقع شده است. دکتر علي قلعه نوعي 
مدیر پزش��کي قانوني این شهر با اشاره به 
دستاوردهاي سال گذشته این مرکز ترجیح 
مي دهد که ب��ه مباحث کالن تر پرداخته و 
تصویب ماده واح��ده اختصاص فوق العاده 
خاص به کارکنان س��ازمان پزشکي قانوني 
را تاثیرگذارتری��ن اتف��اق س��ال 90 براي 
پزش��کان قانوني بر  ش��مارد. وي مي گوید: 
این ماده واحده در س��ال گذش��ته توسط 
مجلس شوراي اس��المي به تصویب رسید 
و به نظر مي رس��د اجرایي ش��دن آن تاثیر 
بس��زایي در عملکرد تمامي مراکز داش��ته 

باشد. 
دکتر قلعه نوعي در ادامه به مشکالت مرکز 
رباط کریم اشاره مي کند و باال بودن تعداد 
ارباب رجوع را اصلي ترین آنها مي داند. وي 
مي گوید: با این وجود در س��ال گذشته ما 
به  بحث تکریم ارباب رجوع توجه فراواني 

کرده ایم. 
وي با ارائه تحلیلي از آثار شلوغي این مرکز 
بر کیفیت معاینات مي گوید: ش��لوغي بیش 
از حد مرکز و لزوم پاس��خگویي مناسب و 
فوري به ارباب رجوع قاعدتا باعث مي شود 
که کارها با عجله فراوان انجام ش��ده و در 
برخي موارد از کیفی��ت مطلوب برخوردار 
نباش��د. وي با اشاره به درك اشتباه برخي 

از ارباب رجوع از مراکز پزش��کي قانوني و 
انتظار همدردي پزش��کان ب��ا آنها، به این 
نکته اش��اره مي کند که باید در این زمینه 
آموزش ه��اي الزم داده و ای��ن فرهنگ در 
میان مردم نهادینه شود که مراکز پزشکي 
قانون��ي تنه��ا موظف ب��ه انج��ام وظایف 
 خ��ود  و تعیین خس��ارت بر مبن��اي قانون

 هستند.
وي یکي دیگر از علل تعدد مراجعه به این 
مرک��ز را باالرفتن آمار ط��الق و معایناتي 
که در این رابطه الزم اس��ت دانس��ته و در 
نهای��ت تاکید مي کن��د از 900 مراجعه اي 
که ب��ه طور میانگین در م��اه به این مرکز 
صورت مي گیرد بیش��ترین آمار مربوط به 

نزاع است. 

دکتر س��یاوش شرافتي، پزش��ک معاینات 
واح��د ش��مال کاه��ش م��دت رس��یدگي 
ب��ه پرونده ه��اي ای��ن واح��د را ب��ه ی��ک 
 س��اعت، اصلي ترین دس��تاورد ای��ن واحد

 برشمرد.
 وي تاکی��د کرد این دس��تاورد به دس��ت 
نمي آمد مگر با  همکاري نیروهاي متخصص 
این واحد و معنا کردن واقعي ش��عار کار و 

همت مضاعف. 
پزش��ک معاینات واح��د پزش��کي قانوني 
ش��مال تهران در تحلیل عوامل دس��تیابي 
به ای��ن موفقیت با بیان اینکه تس��هیل در 
ام��ر اداري ارباب رج��وع و کاهش مراحل 
بروکراس��ي عل��ت اصل��ي کاه��ش زم��ان 
رس��یدگي به پرونده ها در ای��ن واحد بوده 
اس��ت، مي گوید: حذف ارس��ال مراجعان به 
بانک جه��ت پرداخت تعرفه هاي پزش��کي 
یک��ي از اقدامات��ي اس��ت که بای��د زودتر 
از ای��ن عملیات��ي مي ش��د ک��ه ب��ه همت 
 مس��ئوالن در سال گذش��ته به مرحله اجرا 

درآمد.
دکتر سیاوش شرافتي با بیان اینکه امروزه 
در رویه هاي اداري باید از فناوري هاي نوین 
کمال اس��تفاده به عمل آی��د، مي افزاید که 
در گذش��ته فاصله مراکز پزش��کي قانوني 
ت��ا بان��ک 500 متر بوده اس��ت  و در حال 
حاض��ر ب��ا در اختی��ار داش��تن دس��تگاه 

خودپ��رداز در س��ازمان پزش��کي قانون��ي 
 ای��ن معض��ل اداري مرتفع ش��ده اس��ت. 
دکتر ش��رافتي عک��س دار ک��ردن تمامي 
گزارش ها توسط رایانه، وجود نیروي کاري 
کارآمد، خبره و متخص��ص در امر معاینه، 
بررس��ي پرونده ه��ا و انج��ام مش��اوره هاي 
الزم پزش��کي و در نهایت تهیه گزارش در 
س��طح عالي ب��راي تصمیم گی��ري مقامات 
محت��رم قضای��ي را از دیگر دس��تاوردهاي 
 واح��د ش������مال تهران در س�����ال 90 

مي داند.
وي نقطه عطف دس��تاوردهاي واحد شمال 
تهران را تکریم ارباب رجوع به نحو احس��ن 
از ابت��داي س��اعت اداري دانس��ته و ادامه 
مي ده��د: ایج��اد محل پ��ارك خودروهاي 
کارمن��دان در پارکین��گ مجتم��ع قضایي 
ناحیه 3 جهت جلوگی��ري از ازدحام درب 
ورودي و حیات مرکز، از دیگر اقدامات مهم 

سال 1390 است. 
پزشک معاینات واحد شمال تهران، کمبود 
فضاي کاري مناسب در پزشکي قانوني را از 
اساسي ترین مشکالت تمامي مراکز سازمان 
دانس��ته و درب��اره وجود برخي مش��کالت 
در ای��ن واحد مي گوید: نامناس��ب بودن و 
قدیمي بودن محل کاري این س��اختمان، 
در اختیار نداش��تن خودرو ب��راي رییس و 
پرس��نل سازمان حتي در مواقع ماموریت و 

ناکارآمد بودن سیستم انفورماتیک از جمله 
 مشکالتی اس��ت که این واحد با آن روبه رو

 است. 
وي ادام��ه مي دهد: ناکافي ب��ودن و از رده 
خارج ب��ودن رایانه هاي مرکز، ناکافي بودن 
تخصص ه��اي پزش��کي مورد نیاز نس��بت 
ب��ه مراجعات ارب��اب رجوع، کاف��ي نبودن 
دریافتي پزش��کان و کارمندان و همچنین 
اجرایي نش��دن ماده واحده افزایش حقوق 
کارمن��دان س��ازمان، از دیگر مش��کالت و 
 معضالت موجود در سازمان پزشکي قانوني

است. 
دکت��ر ش��رافتي در زمینه تعام��ل با دیگر 

س��ازمان ها عنوان مي کند: همکاري علمي 
و فني پزش��کان با س��ایر مراکز، ش��رکت 
پزش��کان ای��ن مرک��ز در کمیس��یون هاي 
پزشکي قانون، همکاري پزشکان این مرکز 
با کمیس��یون هاي نظام پزش��کي، شرکت 
پزشکان در کنگره ها و سخنراني هاي علمي، 
همکاري پزش��کان با مراکز و مجتمع هاي 
قضایي از جمله تعامالتي است که در سال 
گذش��ته به صورت ملموس در بین تمامي 

مراکز و واحدهاي سازمان اجرایي شد.
وي ضمن اش��اره به این نکت��ه که به طور 
متوسط در ماه حدود 2000 نفر ارباب رجوع  
به واحد ش��مال تهران مراجع��ه مي کنند، 
 ادامه مي دهد: به طور دقیق تر در ماه حدود
 400 نف��ر جه��ت معاین��ات ن��زاع، حدود

400 نف��ر ب��ه دلی��ل صدم��ات ناش��ي از 
تصادف��ات، حدود 450 ت��ا 500 نفر جهت  
معاینه مجدد، ح��دود 60 نفرجهت معاینه 
پ��رده بکارت، حدود 150 نفر جهت معاینه 
از لح��اظ بارداري، ح��دود 350 نفر جهت 
انج��ام بررس��ي هاي مرب��وط ب��ه مرخصي 
اس��تعالجي، حدود 15 نف��ر جهت تعیین 
س��ن و در نهای��ت ح��دود 20 نف��ر جهت 
بررسي تحمل کیفر حبس یا شالق، به واحد 
ش��مال مراجعه مي کنند که این آمار حجم 
 باالي فعالیت این واحد را به خوبي نش��ان

 مي دهد.

پزش��کي قانوني واحد ش��رق ته��ران از مراکز 
پرتردد پزش��کی قانونی در سطح کشور است. 
برای بررس��ی دستاوردهای این مرکز در سال 
1390، مدی��ر پزش��کی قانون��ی واحد ش��رق 
تهران به س��ئواالت »ارش« پاسخ گفته است. 
دکتر محمدحس��ین میرجلیلي، مدیر پزشکي 
قانوني ش��رق ته��ران در خص��وص مهم ترین 
دستاوردهاي سال1390 مي گوید: از نظر من 
در ابعاد مال��ي، تصویب ماده واحده مربوط به 
فوق العاده خاص به کارکنان س��ازمان پزشکي 
قانون��ي مهمترین رویدادي بود که در س��ال 
1390 به وقوع پیوس��ت اما هن��وز به مرحله 
اج��را نرس��یده اس��ت. وي در ادام��ه تبیین 
مهمترین رویدادهاي س��ال گذش��ته پزشکي 
قانوني، به برگزاري سومین کنگره طب و قضا 
اشاره مي کند و ادامه مي دهد: سومین کنگره 
طب و قضا در دي ماه سال 90 برگزار شد که 
حول 3 محور اساس��ي خسارات مازاد بر دیه، 
مرگ مغزي و زندگي نباتي بوده اس��ت.  مدیر 
پزش��کي قانوني ش��رق در زمینه مشکالت و 
معضالتي که در سازمان پزشکي قانوني وجود 
دارد، مي گوی��د: یکي از این مش��کالت، بحث 
تصویب ماده واحده اختصاص فوق العاده خاص 
به کارکنان پزشکي قانوني است که تاکنون به 
مرحله اجرا نرسیده است و البته ما امیدواریم 
که به زودي اجرایي شود. دکتر محمدحسین 
میرجلیل��ي تاکی��د مي کند با اجرایي ش��دن 
این ماده واح��ده گام بزرگي درجهت اعتالي 

پزش��کي قانوني کشور برداش��ته خواهد شد.  
وي در ادام��ه به وجود فض��اي کم براي ارباب 
رجوع اشاره مي کند و اظهار مي دارد: متاسفانه 
فضاي مراکز ب��راي پذی��رش ارباب رجوع کم 
است که البته با تصمیمات و صحبت هایي که 
ص��ورت پذیرفته به امید خدا در س��ال آینده 
با تدابیري که اتخاذ ش��ده این معضل برطرف 
خواهد ش��د. مدیر پزشکي قانوني شرق تهران 
در انته��ا ضمن بی��ان این مطلب ک��ه تعداد 
مراجعه کنن��دگان این مرکز به طور متوس��ط 
حدود 2600 نفر در ماه اس��ت، خاطرنش��ان 
مي کند: بیش��ترین آم��ار مراجعه کنندگان در 
مرحله نخس��ت مربوط به ض��رب و جرح هاي 
ناشي از نزاع و در مرحله دوم مربوط به بخش 

تصادفات است. 

تکريم ارباب رجوع دستاورد سال 90

دستاوردي باورنکردني؛ رسیدگي به هر پرونده در يک ساعت

در انتظار افزايش حقوق کارمندان

استاني
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دکتر رحمت اهلل کاوه، مدیر پزش��کي قانوني 
پاکدش��ت ضمن بیان این مطلب که افتتاح 
س��اختمان پزش��کي قانون��ي ای��ن مرکز در 
س��ال گذش��ته را باید اصلي ترین اتفاق براي 
ای��ن مرک��ز دانس��ت تاکید مي کن��د که هر 
چند توجه به دس��تاوردهاي سال گذشته و 
اتفاقات خوبي که در آن س��ال براي مرکز ما 
رخ داد باید اطالع رس��اني ش��ده و به مردم و 
همکاران گزارش داده ش��ود اما این ها باعث 
نمي ش��ود ک��ه به مش��کالت س��نتي مرکز 
کم توجهي ش��ود. دکتر کاوه کمبود پزش��ک 
خان��م در این مرکز را یکي از اساس��ي ترین 
 معض��الت مربوط ب��ه نیروي انس��اني مرکز 

مي داند. 
وي در ادامه به بحث بروکراس��ي هاي موجود 
در مرکز اشاره کرده و مي گوید پرداخت هایي 
که ارب��اب رجوع باید با مراجع��ه به بانک ها 
انجام دهند یکي از مسائلي است که بررسي 
پرونده ه��ا را در ای��ن مرکز ب��ا کندي مواجه 

مي کند.
 وي تاکی��د مي کن��د که با توج��ه به وجود 
دستگاه هاي خودپرداز در مرکز باید گفت که 
متاسفانه بیش��تر اوقات این دستگاه ها قطع 
بوده و خود به مش��کلي ب��راي مرکز تبدیل 

مي شوند.
 دکتر رحمت اهلل کاوه کندي اینترنت را یکي 
دیگ��ر از مش��کالت مرکز مح��ل ماموریتش 
دانس��ته و مي گوید که پایین بودن س��رعت 

اینترنت را باید به دو مشکل قبل اضافه کرد 
به خصوص اینکه در بسیاري از اوقات همین 
اینترنت نیز به طور کلي قطع مي شود. مدیر 
پزش��کي قانون��ي مرکز پاکدش��ت در نهایت 
درخصوص آمار مراجعه کنندگان به این مرکز 
مي گوی��د: میانگین آمار مراجعه کنندگان  به 

مرکز650 نفر درماه است. 
وي ضم��ن بیان این مطلب که علت مراجعه 
بیش��تر مراجعه کنن��دگان مرب��وط به بحث 
نزاع  اس��ت، مي افزای��د: از تاری��خ 90/01/5 
ت��ا 90/11/30، 6106 نف��ر مراجع��ه کننده 
داش��ته ایم که از این تعداد 2029 نفر آن ها 
مرب��وط به نزاع ب��وده و این یعني 33 درصد 
ارباب رجوع مرکز در س��ال گذش��ته  به دلیل 

نزاع به این مرکز مراجعه کرده بودند.

دکت��ر علي اصغر قرباني، مدیر پزش��کي قانوني 
و  س��خت افزاري  ثب��ات  دماون��د  شهرس��تان 
نرم افزاري در این مرکز را اصلي ترین دس��تاورد 
مح��ل ماموریت خود مي داند. وي با اش��اره به 
اینکه  این مرکز در س��ال گذش��ته توانسته به 
نوع��ي ثبات در زمینه س��ازماندهي، تجهیزات، 
نیروي انس��اني )پزش��ک( و تعامل با دس��تگاه 
قضایي دس��ت یابد، این مه��م را زمینه اي براي 
موفقیت هاي بیش��تر این مرکز ارزیابي مي کند. 
وي ضمن بیان این مطلب که یکي از مشکالت 
مرکز پزش��کي قانوني دماوند چگونگي پرداخت 
قب��وض بوده ک��ه البت��ه در آین��ده اي نزدیک 
برطرف خواهد ش��د، مي افزای��د: موضوع دیگر 
بح��ث حمایت حقوقي از پزش��کان و پرس��نل 
پزشکي قانوني است. دکتر علي اصغر قرباني در 
توضیح مطلب فوق مي گوید: با توجه به شرایط 
و نوع کار، همکاران بخش حقوقي باید حمایت 
بیش��تري از همکاران پزش��کي قانوني داش��ته 
باش��ند.  مدیر مرکز پزش��کي قانوني شهرستان 
دماوند خاطرنشان مي کند:  حمایت از همکاران 
این مرکز به خصوص در زمینه امنیت همکاران 
و پیش��گیري از بروز حوادث مخصوصا حوادث 
کاري باید در اولویت برنامه هاي کاري مرکز در 
س��ال آینده قرار بگیرد. وي البته تاکید مي کند 
ک��ه این موضوع به مراتب نس��بت به گذش��ته 

وضعیت مناسب تري  پیدا کرده است.
دکتر قرباني با اش��اره به اینک��ه در ماه به طور 
تقریب��ي ح��دود 300 تا 320 ارب��اب رجوع به 

این مرکز مراجعه مي کنند خاطرنش��ان مي کند 
که بیش��تر آماره��ا در تمام��ي مراکز در بخش 
 ضرب و جرح بوده که شامل تصادفات و نزاع ها 

است. 
مدیر پزشکي قانوني شهرستان دماوند ازجایگاه 
کرامت انس��اني و اخالق در مدیریت پزش��کي 
قانوني اس��تان تهران س��خن گفته و مي افزاید: 
در طول 8 س��الي که در پزشکي قانوني استان 
تهران حضور داش��ته ام ش��اهد یک رشد کیفي 
مستمر در سطح مدیریت استاني بوده ام. وي در 
خاتمه مي گوید:  در کنار همه مشکالتي که در 
مراکز موجود بوده و به برخي از آنها اش��اره شد 
باید گفت که حتما دس��تاوردهاي سازمان کفه 
سنگین تري داش��ته و مراعات اخالق انساني و 

رعایت عدالت در راس این موفقیت هاست. 

ثبات سازماني بستر موفقیت هاي مراکز پزشکي قانونينزاع، رکورددار مراجعه به مراکزپزشکي قانوني

واحد مرک��ز پزش��کي قانوني ته��ران یکي از 
بزرگ ترین مراکز پزش��کي قانوني این استان 

است.
 چ��ه از حیث قلم��روي جغرافیایي و چه از 
جنبه تع��داد ارباب رجوع هم��واره مدیریت 
س��ازمان عنایت ویژه اي به این مرکز داشته 
مدی��ر  بیک محم��دي،  آمن��ه  اس��ت.دکتر 
پزش��کي قانون��ي منطق��ه مرک��زي تهران 
درب��اره مهم تری��ن دس��تاورد ای��ن مرکز در 
سال گذش��ته مي گوید: دستاورد عمده سال 
 90 در ای��ن مرک��ز اتوماس��یون فعالیت هاي

 اداري آن بود.
 وي با بی��ان اینکه این اق��دام اولین مرحله 
براي کاهش زمان رس��یدگي به پرونده هاي 
مراجع��ان این مرک��ز بوده اس��ت، مي افزاید 
ک��ه بخ��ش مهمي از ای��ن هدف ب��ا همین 
 ی��ک فعالی��ت در س��ال گذش��ته تحق��ق

یافت. 
دکت��ر بیک محمدي با اش��اره به روش��ي که 
قبال در این مرکز ب��راي پذیرش مراجعان و 
پیگی��ري پرونده هاي آن ه��ا انجام مي گرفت 
عنوان مي کند: قبال در مرکز پنج باجه وجود 
داشت که براي هر کاري مي بایست مراجعان 
در صف هاي باجه هاي مختلف مي ایس��تادند 
و ب��راي پیگیري کارهاي خ��ود زمان زیادي 
را بدینگون��ه صرف مي کردند و این هم براي 
مرک��ز و هم ب��راي ارباب رج��وع هزینه هاي 

م��ادي و معنوي فراواني را به همراه داش��ت 
ام��ا در س��ال 1390 موفق ش��دیم با مجهز 
کردن هم��ه باجه ها به سیس��تم مکانیزه به 
میزان بس��یار زیادي از ای��ن زمان بکاهیم و 
از این طریق به رضای��ت مراجعان بیفزاییم. 
دکت��ر آمنه بیک محم��دي در بخش دیگري 
از صحبت ه��اي خود درب��اره عملکرد مرکز 
 محل ماموریتش به مش��کالت موجود اشاره 

مي کند.
 وي ب��ا بی��ان اینکه ب��ا وج��ود تمامي این 
مش��کالت، انتظ��ارات م��ا از س��ازمان براي 
ب��رآوردن نیازهاي مرکز ب��ه نحو مطلوبي در 
س��ال گذشته برآورده شد یادآور مي شود که 
در عین حال، چند مشکل کوچک همچنان 
 باقي اس��ت که امیدواریم در س��ال آتي رفع

 شود.  مدیر پزش��کي قانوني مرکزي تهران 
مي گوی��د: به عنوان مثال یکي از مش��کالت 
پزشکي قانوني مرکزي تهران، طبقاتي بودن 
س��اختمان اس��ت که کار توزیع نامه ها را با 
مشکل مواجه کرده است و این موضوع باعث 
شده که روند رسیدگي به پرونده ها با سرعت 
کمتري پیش رود که البته در صدد هس��تیم 
 تا این مش��کل را نیز در س��ال جدید مرتفع
 کنی��م. دکتر آمنه بیک محم��دي در ادامه 
ای��ن گفت وگو ضع��ف اطالع رس��اني درباره 
صدور مجوز س��قط جنین را دومین مشکل 
مرک��ز مي دان��د و تاکی��د مي کند ک��ه البته 
این مش��کل نه تنها به ای��ن مرکز که درباره 

 هم��ه ادارات پزش��کي قانوني کش��ور صادق
 است.

 وي در این ب��اره مي افزاید: معموال به دلیل 
اطالع کم مراجعان، افراد واجد شرایط سقط 
دیرتر از زمان مقرر به مراکز پزش��کي قانوني 
مراجعه مي کنند و لذا ما به دلیل اینکه زمان 
قانوني صدور مجوز س��قط درماني س��پري 
ش��ده اس��ت قادر به صدور مجوز نیستیم و 
ای��ن موضوع باع��ث اختالف��ات فراواني بین 
پزش��کان و ارب��اب رجوع مي ش��ود در حالي 
با یک اطالع رس��اني س��اده مي ت��وان از این 
مش��کل پیش��گیري کرد.دکتر بیک محمدي 
درب��اره دیگر مش��کالت مرک��ز مي گوید که 
کمب��ود نی��رو در بخش روان پزش��کي یکي 
دیگر از مش��کالتي اس��ت که یک ماه اس��ت 
 ب��ا آن مواجه ش��ده ایم و در ص��دد رفع آن
هس��تیم. مدیر پزشکي قانوني مرکزي تهران 
در انته��ا مراجع��ه ماهیانه به ای��ن مرکز را 
حدود دو هزار و 500 نفر دانسته و مي گوید: 
معاینات جس��مي که مربوط به نزاع، ضرب و 
جرح و تصادفات مي ش��ود بیشترین مراجعه 
به این مرکز را تش��کیل مي دهن��د اما نکته 
قاب��ل توج��ه این اس��ت ک��ه در رتب��ه بعد، 
معاینات مربوط به روانپزش��کي ق��رار دارند 
که ح��دودا مي ت��وان آنها را یک س��وم کل 
 پرونده هایي دانست که در این مرکز تشکیل

 مي شوند.

يکي از مش�کالت پزش�کي قانوني 
ب�ودن  طبقات�ي  ته�ران،  مرک�زي 
ساختمان است که کار توزيع نامه ها 
را با مشکل مواجه کرده است و اين 
موضوع باعث شده که روند رسيدگي 
به پرونده ها با سرعت کمتري پيش 
رود که البته در صدد هستيم تا اين 
 مش�کل را نيز در سال جديد مرتفع

 کنيم

توسعه اتوماس��یون اداري، خدمت بزرگ سال 90

استاني
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18
استان ها

پزشکي قانوني واحد غرب تهران از جمله اداراتي 
است که سالن تش��ریح نداشته و همه مراجعان 
آن افراد زنده اي هستند که براي تخمین میزان 
آسیب بدني به این اداره مراجعه مي کنند. دکتر 
سعید شعباني، رییس پزشکي قانوني واحد غرب 
درباره اتفاقات و دس��تاوردهاي جدید واحد خود 
در سال 1390 مي گوید: براي تکریم ارباب رجوع 
کارهاي بسیاري در سال گذشته انجام دادیم که 
یکي از آنها توس��عه فضاي پذی��رش مرکز بوده 
اس��ت.وي مي افزای��د: به منظ��ور تکریم هر چه 
بهتر ارباب رجوع نرم اف��زار پذیرش را راه اندازي 
کرده ای��م تا از این طری��ق فرایندهاي پذیرش از 
طریق اتوماس��یون و به ص��ورت الکترونیکي و با 
سرعت بیشتر انجام پذیرد. رییس پزشکي قانوني 
واحد غرب ادامه مي دهد: یکي دیگر از اقداماتي 
که در جهت تکریم هر چه بیشتر ارباب رجوع در 
سال گذشته انجام داده ایم انتقال اتاق معاینات از 

طبقه اول به طبقه هم کف است تا پیگیري امور 
مراجعان با سهولت و سرعت بیشتري انجام شود.  
دکتر ش��عباني تاکید مي کند ک��ه البته اقدامات 
واحد غ��رب براي تکریم ارباب رج��وع به این ها 

محدود نش��ده و ایش��ان به عنوان رییس ناحیه 
در ص��ورت بروز نارضایتي از س��وي ارباب رجوع 
ش��خصا پاس��خگوي س��ئواالت و ابهامات آن ها 
خواهد بود. رییس پزش��کي قانوني واحد غرب با 
اشاره به این نکته که ماهانه حدود 1900 نفر به 
این ناحیه مراجعه مي کنند، مي گوید: بیش��ترین 
آمار مراجعه کنن��دگان ناحیه غرب را افرادي که 
داراي ضرب و جرح هس��تند تش��کیل مي دهند 
ک��ه از این میان آقایان مض��روب دو و نیم برابر 
خانم ه��اي مضروبي هس��تند که ب��ه این واحد 

مراجعه مي کنند. 
دکتر ش��عباني با اش��اره به این نکته که مشکل 
نیروي انس��اني و نارس��ایي هاي مال��ي کمابیش 
در ه��ر مرکزي وج��ود دارد و قابل حل ش��دن 
و کنار آمدن اس��ت، درباره مش��کل اصلي مرکز 
خاطرنش��ان مي کند: عمده ترین مش��کل مرکز 
نداش��تن سیستم POS اس��ت که قرار شده در 

آینده نزدیک این مش��کل نیز برطرف شود. وي 
تاکید مي کند در صورت مرتفع شدن این مشکل 
مراجعان مجبور نیستند با حالي ناخوش در صف 
بانک براي پرداخت هزینه هاي خود بایس��تند و 
کارهاي آن ها با سرعت و سهولت بسیار بیشتري 
انجام مي ش��ود. وي در خاتم��ه با تاکید بر اینکه 
با وجود تمامي کاس��تي ها، همه برنامه همکاران 
س��ازمان پزش��کي قانوني در اقصي نقاط کشور و 
البته واحد غ��رب تهران ارائه بهترین خدمات به 
مراجعان اس��ت، مي گوید: با وجود اینکه مرکز از 
نیروي انساني محدودي برخوردار است اما تمام 
تالش خود را براي ارائه خدمات بهتر به مراجعان 
انجام داده و از این زمینه کم و کس��ري در مرکز 
وجود ندارد و در س��ال گذش��ته نیز با توجه به 
کمبود اعتبار تالش ش��د تا ح��د امکان بهترین 
خدمات به مردم ارائه شود و فضایي مناسب براي 

مراجعان به وجود آید.

پزش��کي قانوني ش��هریار با توجه به جمعیت 
یک و نیم میلیوني تحت پوشش خود شاید بعد 
از پزشکي قانوني مرکز، بزرگ ترین مرکز اداره 

کل پزشکي قانوني استان تهران باشد.
 ب��ر همین اس��اس به گفت وگو ب��ا مدیر این 
مرکز درباره اتفاقات مهم و مش��کالت س��ال 
گذش��ته پرداختیم.دکترمحمد عاشوري مدیر 
مرکز پزشکي قانوني شهریار درباره عمده ترین 
دس��تاورد س��ال 1390 این مرک��ز مي گوید: 
تقویت بدنه علمي اداره از نظر نیروي انساني، 
ایجاد نظم و انضباط کادر اداري و تس��ریع در 
روند رسیدگي و پاس��خگویي سریع به ارباب 
رجوع از کارهایي است که در سال گذشته در 
مرکز اجرایي شد. وي ادامه مي دهد: در عین 
حال دقت م��ان را در معاینات اجس��اد باالتر 
برده ای��م و بی��ش از قبل پاس��خگوي مراجع 

قضایي در این زمینه بوده ایم.
مدیر مرکز پزش��کي قانوني ش��هریار با اشاره 

ب��ه این نکت��ه که کمب��ود نیروي انس��اني از 
مهم ترین مش��کالت مرکز اس��ت، مي گوید: با 
توجه به ش��لوغي بس��یار زی��اد مرکز و حجم 
زی��اد مراجعه کنن��دگان الزم اس��ت چ��ارت 
استخدامي مرکز که مصوب سال 1372 است 
تغییر کند چرا که روند مراجعه به مرکز از آن 
 س��ال تا کنون با افزایش چش��م گیري مواجه 

بوده است. 
وي ادامه مي دهد: روند مهاجرت به شهریار به 
گونه اي بوده که االن مي توان ادعا کرد افزایش 
نیروي انساني مرکز با آن همگون نبوده است. 
افزوده نشده اس��ت.دکتر عاشوري با اشاره به 
این نکته که بیشترین مراجعه کنندگان مرکز 
را مراجعان س��نجش خس��ارت وارد آمده در 
ضرب و جرح ها و همچنین تصادفات تشکیل 
مي دهن��د، مي گوید: بخش معاینات اجس��اد 
از پیچیدگ��ي خاص��ي برخوردار اس��ت. آمار 
مرگ هاي مش��کوك و اجساد مجهول الهویه و 

همچنی��ن اجس��اد بیمارس��تاني ک��ه عل��ت 
 م��رگ نامش��خص دارند نی��ز در ای��ن مرکز 

باالست.
دکتر عاشوري با اشاره به اینکه به طور میانگین 

مرک��زش ماهانه 60 تا 70 جس��د را معاینه و 
کالبد ش��کافي مي کند، خاطرنش��ان مي کند 
که در تعامل با دادس��تاني تدابیري اندیشیده 
 ش��د که آمار ارجاع اجس��اد را به مرکز کمتر 
کنیم. ما قبال ماهانه 100 جس��د را بررس��ي 
مي کردی��م که ب��ا تعامل ب��ا بیمارس��تان ها 
کمت��ر  اجس��اد  ک��ه  ش��د  صحبت های��ي 
عل��ت  و  داش��ته  نی��از  کالبدش��کافي  ب��ه 
تش��خیص قاب��ل  بیمارس��تان  در   م��رگ 

 باشد.
وي با اشاره به این نکته که شهرستان شهریار 
ح��دود یک میلیون جمعی��ت دارد، مي گوید: 
شهرستان  هاي مالرد و شهر قدس نیز زیر نظر 
مرکز ما هس��تند، این شهرستان ها با وجودي 
که مرکز و فرمانداري و دادگس��تري مستقل 
دارند اما از لحاظ مرکز پزشکي قانوني مستقل 
نیس��تند که این موضوع باعث افزایش حجم 

مراجعان در مرکز شهریار مي شود.

پزش��کي قانوني واحد اسالمش��هر با توجه به 
موقعی��ت جغرافی��اي و گس��تره اي که تحت 
پوشش دارد از اهمیت ویژه اي برخوردار است. 
این مرکز س��االنه حدود 9 هزار مراجعه کننده 

دارد.
دکتر س��ید جواد میرهادي رییس پزش��کي 
ب��ه  ب��ا اش��اره  قانون��ي واح��د اسالمش��هر 
دستاوردهاي جدید سال گذشته مرکز متبوع 
خ��ود مي گوید: در س��ال 1390 هر کاري که 
انجام دادیم در جهت تکریم ارباب رجوع بوده 
است که مهم ترین آن راه اندازي دریافت تعرفه 
به صورت الکترونیک با استفاده از کارت خوان 
بوده است که مستقل از استان این کار توسط 
اداره ما صورت گرفته است.وي ادامه مي دهد: 
این مرکز مجهز به دس��تگاه  POS و پرینتر 
شده است، بر این اساس مراجعان که معموال 
در ش��رایط جس��مي و روحي نامس��اعدي به 
پزش��کي قانوني مي آیند الزم نیس��ت ابتدا به 

بانک بروند و بعد مراحل پذیرش انجام ش��ود. 
آنها و همراهانش��ان مي توانند در همین اداره 

تعرفه ها را بپردازند. 
ریی��س پزش��کي قانون��ي واحد اسالمش��هر 
مي افزای��د: یک��ي دیگ��ر از اقدام��ات م��ا در 

جهت تکریم ارباب رجوع در س��ال گذش��ته 
اص��الح فض��اي اداري و مدیری��ت مناس��ب 
 بخش ه��اي مرب��وط ب��ه پذی��رش بیم��اران

 بود. 
دکتر میرهادي با اش��اره به مشکل گرمایشي 
و سرمایشي و مش��کالتي که در جهت صدور 
مجوز انش��عاب گاز براي این مرکز از س��وي 
برخ��ي ادارات ایجاد ش��ده بود، خاطرنش��ان 
مي کند که از دس��تاوردهاي بس��یار مناسب 
س��ال گذش��ته این مرک��ز تعامل مناس��ب با 
مس��ئوالن و مدیران اسالمشهر در جهت رفع 

این مشکالت بود. 
وي با اش��اره به این نکته که مرکز س��االنه با 
حدود 9 ه��زار مراجعه کنن��ده جدید روبه رو 
است، مي گوید: روزانه حدود 30 پرونده جدید 
بررسي مي شود و سعي مي کنیم که پرونده ها 
را سریع تر در مرحله رسیدگي قرار دهیم و در 
کنار این ها تعدادي هم براي معاینه مجدد به 

مرکز مراجعه مي کنند. رییس پزشکي قانوني 
واحد اسالمش��هر عنوان مي کند که بیشترین 
مراجعان ما کس��اني هس��تند که در نزاع و یا 
تصادف آس��یب دیده ان��د، بعد از ای��ن موارد 
معاینات اختصاصي آقایان و خانم ها و س��پس 

بارداري و از کار افتاد گي قرار دارند.
رییس مرکز پزش��کي قانوني اسالمشهر عدم 
پرداخ��ت اعتبارات عمران��ي و کمبود نیروي 
انس��اني را در این مرکز ازمهمترین مشکالت 
محل ماموریتش دانسته و مي گوید: تنها یک 
چهارم اعتبارات عمراني اي که اس��تانداري ها 
قرار ب��ود به مراکز تخصی��ص دهند پرداخت 
شده و در واقع کمبود این اعتبارات اصلي ترین 
مشکل مرکز اسالمشهر است. دکتر میرهادي 
در پای��ان مي گوی��د که نیروي انس��اني مرکز 
بس��یار اندك اس��ت تا جایي ک��ه حتي براي 
مرخصي یک نفر، تمامي پرس��نل با مش��کل 

مواجه مي شوند.

توسعه فضاي اداري الزمه تکريم ارباب رجوع

کمبود نیروي انساني، اصلي ترين مشکل مرکز شهريار

کمبود اعتبارات عمراني، پاشنه آشیل مرکز اسالمشهر
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19
پرونده

اساسنامه مرکز تحقيقات پزشکي قانوني تصویب شد، این خبری بود که در روز 26 دی ماه امسال روی وب سایت سازمان قرار گرفت. خبری خوش 
که بسياری از مشکالت پژوهشی سازمان را از پيش رو بر مي دارد. خبر این بود: اساسنامه مرکز تحقيقات پزشکي قانوني وابسته به سازمان پزشکي 

قانوني کشور به تصویب شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکي و امضاي وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي رسيد.

با تالش  مديران سازمان و پس از گذشت 5 سال از اولین درخواست رسمي

اساسنامه مرکز تحقیقات پزشکي قانوني تصويب شد

در اهداف اساس��نامه ای��ن مرکز تحقیقاتي که 
به صورت هیات امنایي اداره مي ش��ود، توسعه 
و به کارگی��ري دانش بش��ري در زمینه علوم 
پزش��کي قانوني، انج��ام پژوهش ه��اي پایه و 
کارب��ردي در زمینه علوم پزش��کي قانوني در 
جه��ت اصالح نظام خدمات رس��اني پزش��کي 
قانوني و خدمات قضایي، جمع آوري، تنظیم و 
طبقه بندي اس��ناد، مقاالت و مدارك مربوط و 
انتش��ار نش��ریات علمي، اطالعاتي و آماري در 
زمینه علوم پزش��کي و تربیت نیروي انس��اني 
محق��ق و ارائ��ه آم��وزش در س��طوح مختلف 
 علم��ي در زمین��ه پزش��کي قانون��ي و... دیده 

مي شود.
مراحل درخواس��ت راه ان��دازي مرکز تحقیقات 
پزش��کي قانوني از س��ال 1385 آغاز شد و از 
س��ال 1387 با کس��ب موافق��ت اصولي، این 
مرکز طبق اساس��نامه تیپ مراک��ز تحقیقاتي 
دانش��گاه هاي علوم پزشکي کشور فعالیت خود 
را آغاز کرد. در اساسنامه جدید مرکز تحقیقات 
پزشکي قانوني، این مرکز تحقیقاتي به صورت 

هیات امنایي اداره مي شود.
یک ماه و سه روز بعد از انتشار این خبر، هیات 
امن��ای مرکز تحقیقات در مرکز تش��خیصی � 
آزمایشگاهی استان تهران )کهریزك( تشکیل 
جلس��ه داد. این تشکیل جلسه همزمان شد با 
حضور و بازدید دکتر مرضیه وحید دستجردی، 
وزیر بهداشت و معاونان وی از مرکز کهریزك.
برگزاري اولین جلسه هیات امناي 

مرکز تحقیقات پزشکي قانوني
بعد از بازدید وزیر اولین جلسه هیات امنای مرکز 
تحقیقات پزشکی قانونی برگزار شد. با برگزاري 
اولین جلس��ه هی��ات امناي مرک��ز تحقیقات 
پزش��کي قانوني، نم��ودار س��ازماني، آیین نامه 
مال��ي و معامالت��ي، عضویت ش��خصیت هاي 
علمي حقیقي در هی��ات امناي مرکز تصویب 
و دکتر محمود خدادوس��ت ب��ه عنوان رییس 
مرکز تحقیقات پزش��کي قانوني انتخاب شد. با 
معرفي دکتر حسن توفیقي، دکتر اردشیر شیخ 
آزادي، دکتر بشیر نازپرور، دکتر آریا حجازي و 
دکتر بهرام صمدي راد به عنوان شخصیت هاي 
علمي حقیقي در هیات امناي مرکز تحقیقات 
پزشکي قانوني، به پیشنهاد رییس مرکز، دکتر 
محمد حسن عابدي خوراسگاني، دکتر محمد 
عل��ي امام هادي، دکتر محم��د رضا قدیرزاده، 
دکتر فرشید عالءالدیني و دکتر حمید محبتي 
به عنوان اعضاي شوراي پژوهشي مرکز معرفي 

و انتخاب شدند.
به پیش��نهاد دکتر محمود خدادوس��ت، دکتر 
قاس��م س��لیماني نیز به عنوان مدیر امور مالي 
و بودجه مرکز تحقیقات پزشکي قانوني معرفي 
و توس��ط هیات امناي مرکز تحقیقات پزشکي 

قانوني، انتخاب شد.
همچنین در جلسه هیات امناي مرکز تحقیقات 
پزش��کي قانون��ي، با توجه به ضرورت توس��عه 
تحقیقات و پژوهش در حوزه پزش��کي قانوني 
و نیز منحص��ر به فرد بودن مرک��ز تحقیقات، 
مج��وز ایج��اد 20 پس��ت س��ازماني هی��ات 
 علم��ي و جذب واجدین ش��رایط به این مرکز

داده ش��د. اعضاي حقوقي هی��ات امناي مرکز 
تحقیقات پزش��کي قانوني متش��کل از 16 نفر 
 شامل رییس سازمان پزشکي قانوني به عنوان
رییس هیات امنا، معاون آموزشي قوه قضاییه، 
رییس کمیسیون بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کي مجلس، معاون تحقیق��ات و فناوري 
وزارت  آموزش��ي  مع��اون  بهداش��ت،  وزارت 
بهداش��ت، رییس کل س��ازمان نظام پزشکي 
کش��ور، رییس دانش��گاه علوم پزشکي تهران، 
معاون پزشکي و آزمایشگاهي سازمان پزشکي 
قانوني، معاون آموزش��ي و پژوهش��ي سازمان 
پزش��کي قانوني، معاون اداري و مالي س��ازمان 
پزشکي قانوني، رییس مرکز تحقیقات پزشکي 
قانون��ي و پنج نفر از ش��خصیت ه��اي علمي 
صاحب نظر در رشته هاي مرتبط با اهداف مرکز 
 هس��تند که این پنج نفر در این جلسه انتخاب 

شدند.
شایان ذکر اس��ت اساس��نامه مرکز تحقیقات 
پزش��کي قانون��ي در تاریخ 28 آذر ماه س��ال 
جاري به تصویب شوراي گسترش دانشگاه هاي 
علوم پزشکي و امضاي وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکي رس��ید. دو روز بعد از تشکیل 

جلس��ه هیات امن��ای مرکز تحقیق��ات دکتر 
خدادوس��ت از برگزاری توره��ای علمي  برای 
دانش��جویان پزشکی و پیراپزش��کی خبر داد. 
این خبر موید تالش مضاعفی است که رییس 
مرک��ز تحقیقات و هم��کاران وی در این مرکز 

پیش رو دارند.
 برگزاري تورهاي علمي ويژه 

پزشکان و پیراپزشکان
معرف��ي فعالیت ها و ماموریت هاي س��ازمان و 
مرکز تحقیقات پزش��کي قانون��ي، ارائه کلیات 
مباحث آزمایشگاه پزشکي قانوني توسط یکي 
از اعضاي هیات علمي مرکز تحقیقات و بازدید 
از بخش هاي پاتولوژي، سم شناسي، سرولوژي 
و ژنتیک از جمله برنامه هاي این تور آموزشي 

است.
دکت��ر محمود خدادوس��ت گف��ت: از آنجا که 

دانش��جویان رش��ته هاي گ��روه پزش��کي در 
حوزه هاي آناتومي و آزمایشگاهي � تشخیصي 
نیازمن��د گذران��دن دوره هاي آم��وزش عملي 
هس��تند و از س��ویي مرکز تحقیقات پزشکي 
قانوني به عنوان مرکزي منحصر به فرد، پتانسیل 
تخصصي یاري رس��اندن به دانشگاه هاي علوم 
پزش��کي و همکاري مش��ترك با آنان را دارد، 
به برگزاري تورهاي آموزش��ي ویژه دانشجویان 

گروه پزشکي اقدام کرده است.
 دکت��ر خدادوس��ت در ادام��ه ب��ه بخش��ي از 
صحبت هاي وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کي در جریان بازدید از مرکز تشخیصي- 
آزمایش��گاهي پزش��کي قانوني اش��اره کرد و 
گفت: وزیر بهداش��ت نیز در صحبت هاي خود 
برگزاري این تورها را براي دانشجویان پزشکي 
و پیراپزش��کي  بس��یار مفید ارزیابي کرد و آن 
را زمینه آشنایي دانشجویان شرکت کننده در 
تورها با حیطه هاي گس��ترده کاري پزش��کي 
قانون��ي و جلب توجه آنان جه��ت کار در این 
رشته ها دانست. یادآور مي شود مرکز تحقیقات 
پزش��کي قانوني 24 بهمن یک تور آموزشي با 
حضور 25 نفر از دانش��جویان گروه پزشکي و 
علوم آزمایش��گاهي برگزار کرد که در قالب آن 
دانشجویان مطالبي را در خصوص فعالیت ها و 
ماموریت هاي س��ازمان و مرکز تحقیقات و نیز 
کلیاتي در مورد تش��ریح فرا گرفتند. همچنین 
ش��رکت کنندگان در بازدید از سالن تشریح و 
انج��ام معاینه ظاهري اجس��اد با نح��وه نمونه 

برداري و کالبد گشایي آشنا شدند.

مراحل درخواس�ت راه اندازي مرکز 
تحقيقات پزش�کي قانوني از س�ال 
1385 آغ�از ش�د و از س�ال 1387 
ب�ا کس�ب موافق�ت اصول�ي، اي�ن 
مرکز طبق اساس�نامه تي�پ مراکز 
عل�وم  دانش�گاه هاي  تحقيقات�ي 
پزش�کي کشور فعاليت خود را آغاز 
ک�رد. در اساس�نامه جدي�د مرک�ز 
تحقيقات پزشکي قانوني، اين مرکز 
تحقيقاتي به ص�ورت هيات امنايي 

اداره مي شود.
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  موافق�ت اصول�ي مرکز در چ�ه تاريخي 
صادر شد و ش�ما از چه زماني در راس مرکز 
تحقيق�ات  س�ازمان پزش�کي قانون�ي قرار 

گرفتيد؟
من از 18 تیر در مرکز تحقیقات مستقر شدم. 
موافقت اصولي مرکز تحقیقات در سال 1387 

صادر شد.
  ظاهرا مش�کلي بابت شروع فعاليت مرکز 
در ابتدا وجود داش�ت، درباره اين مشکل و 
البت�ه ضرورت به وجود آمدن چنين مرکزي 

بگوييد؟
مشکل این بود که اساس��نامه مرکز تحقیقات 
مانند اساسنامه دانشگاه ها بود و مثل اساسنامه 
دانش��گاه ها تنظیم ش��ده بود. اساسا اساسنامه 
مراکز تحقیقاتي و پژوهشي چه در دانشگاه ها و 
چه در مراکز فني و تخصصي که ضرورت به روز 
شدن دارند باید بتوانند متناسب با نیاز جامعه 
به ارائه خدمات تخصصي و فني بپردازند. الزمه  
چنین کاری این اس��ت که فعالیت پژوهش��ي 
داشته باش��ند تا خدمات آنها تخصصي، به روز 
و کارآم��د باش��د وگرنه این ک��ه تکلیفي براي 
پزشکي  قانوني تصویب شده و باید انجام بدهد 

که مشخص است. 
طبق این تعریف پزش��کي قانون��ي وظیفه اش 
ای��ن اس��ت که پاس��خگوي فن��ي و تخصصي 
دس��تگاه قضایي است، در رش��ته هاي پزشکي 
و البته رش��ته هاي وابس��ته به پزش��کي باشد. 
ام��ا الزم اس��ت بدانی��م که رش��ته پزش��کي 
طی��ف وس��یعي را دربرمي گی��رد و روش هاي 
تش��خیصي، درمان��ي و ابزارهاي مرب��وط نیز 
 دائم��ا در ح��ال رش��د و توس��عه و پیش��رفت

هستند. 
از س��وي دیگ��ر روش هاي ارت��کاب جرایم نیز 
نسبت به سال هاي گذشته به روز تر شده است. 
پس بر این اس��اس، تش��خیص جرای��م از بعد 
فني، تخصصي و کارسازي باید به روز و کارآمد 
پاسخگوي  نمي توان   با دانش گذش��ته  باش��ند. 
نی��از قضایي و انتظام��ي ب��ود. همان گونه که 
مثال در گذش��ته در بحث ان��واع موادمخدر ها 
و روان گردان ه��ا اگر ب��ه روش  تکنولوژي قدیم 
فقط اوپیوئید ها را تشخیص دهیم طبیعي است 
 که نمي شود نیاز امروز جامعه را با دانش قدیم 

مرتفع کرد.
 بر همین اساس تنوع جرایم و تغییر روش هاي 
وقوع جرم در کش��ور که در حوزه پزش��کي و 
علوم وابسته که کار کارشناسي پزشکي قانوني 
است کار پژوهشی را طلب مي کند. اما با توجه 
به اساس��نامه مرک��ز و مغایرت آن با س��ازمان 
دولتي، نمي ش��د تحقیق در قالب هاي موجود 

انجام ش��ود. به همین دلیل ه��م بود که طبق 
ماده 42 برنامه چهارم توس��عه، دانش��گاه ها و 
مراکز تحقیقاتي شان از شمول قانون محاسبات 
عمومي کشور خارج شدند چراکه تحقیقات در 
چارچوب دولتي ممکن نب��ود. اما این اتفاق با 
توجه به دولتي بودن س��ازمان نمي توانست در 

پزشکي قانوني انجام شود.
  ب�راي اين مش�کل چ�ه راه حل�ي وجود 

داشت؟
تالش کردیم ضرورت موضوع را به اس��تحضار 
وزیر محترم  بهداش��ت و شوراي عالي گسترش 

دانشگاه ها برسانیم.
 ب��ر همی��ن اس��اس کار با ت��الش و پي گیري 
ممکن ش��د و در دي ماه امس��ال اساسنامه اي 
که بر اس��اس آن، مرکز تحقیقات توسط هیات 
امنا اداره ش��ده و مش��مول محاسبات عمومي 
نمي شود، مصوب شد. با تصویب این اساسنامه 

کار بزرگي انجام شد. 
  با اين حساب اکنون مشکالت حل شده؟

نه کامال، چرا که  باز هم اگر مراکز و دستگاه هاي 
دولتي بخواهند با مرکز ما وارد مذاکره ش��ده و 
کارهاي تحقیقاتي مشترك انجام دهد به دلیل 
نداشتن حس��اب دولتي این امر میسر نخواهد 
ب��ود. ما حت��ي با خود س��ازمان ه��م به دلیل 

نداشتن حساب دولتي نمي توایم کار کنیم.
  اين مشکل قابل رفع است؟

ما پي گیري هاي الزم را انجام دادیم تا با مذاکره 
با نمایندگان مجلس نظ��ر آنان را براي بودجه 
س��ال 1391  جلب کنیم و ان ش��اءاهلل پس از 
اخذ ردیف بودج��ه از مجلس بتوانیم از طریق 

وزارت دارایي ش��ماره حساب دولتي بگیریم تا 
بتوانیم کارهاي دولتي را هم به سرانجام رسانده 
و با اس��تفاده از تحقیقات خود، موجب روزآمد 
شدن و کارآمد شدن دس��تگاه ها شویم. اخیرا 
در بازدیدی که وزیر بهداش��ت از مرکز پزشکي 
قانوني کهریزك داش��ت و با توجه به اینکه سه 
نفر از معاونان وزارت بهداشت عضو هیات امناي 
مرکز تحقیقات بودند ما توانستیم اولین جلسه 
هی��ات امنا را برگزار کرده و 7 مصوبه را هم به 

تصویب برسانیم.
  از مصوباتتان بگوييد؟ به نظر شما کداميك 

از اين مصوبات کارآمدتر و مهم تر بود؟
موفق ش��دیم در نخستین جلسه، رییس مرکز 
را با انتخاب هیات امنا برگزینیم، در عین حال 
توانستیم اعضاي هیات امنا و اعضاي پژوهشي 
و مدیر کل مالي و بودجه را به تصویب رسانده 
و 20 مج��وز ب��راي هی��ات علمي ب��ه تصویب 

رس��انده و در نهایت س��اختار تشکیالتي مرکز 
را نیز مش��خص کنیم.به نظر م��ن کار بزرگي 
بود که ابتدا ما در دي ماه توانس��تیم اساسنامه 
را مص��وب کرده و در بهمن م��اه 7 مصوبه که 
 مهم تری��ن آن چارت تش��کیالتي بود، تصویب

 کنیم.
ما در برنامه سوم توسعه قضایي و برنامه پنجم 
توسعه کشور در راس��تاي پیشگیري از جرایم 
و آس��یب هاي اجتماعي، سه برنامه تعریف شده 
داریم که مي توانیم با مشخص شدن تشکیالت، 
آنه��ا را ب��ه عه��ده کارگروه ها بگذاری��م. براي 
کار ک��ردن در بخش هاي بالیني، تش��خیصي، 
تشریحي و آزمایش��گاهی هم برنامه داریم که 
رسما برنامه ها را به کارگروه ها تکلیف مي کنیم. 
ب��ا این دس��تاورها مي توانیم ب��ا بهره گرفتن از 
ظرفیت ها، نیاز سازمان را به تخصص و پژوهش 

تامین کنیم.
 ما مي توانی��م در بحث هایي ک��ه دغدغه هاي 
مسئوالن هس��تند، مانند روش هاي تشخیصي 
و آزمایشگاهي، بررس��ي هایی را که در دنیا در 
حال انجام اس��ت، انجام داده و بر اساس نتایج 
تحقیقات بدست آمده نیازهاي روزمان را مانند 
نیاز به آم��وزش و برنامه ریزي مرتفع کنیم. در 
واقع ما در بخش بین المل��ل، علم دنیا را رصد 
و با مقایس��ه با کش��ور، نقاط ضعف م��ان را بر 
اس��اس نیازها رفع مي کنی��م. در کنار این ها با 
نوشتن تفاهم نامه با دانشگاه هاي علوم پزشکي 
مي توانیم گام موثري در راس��تاي س��المت و 
درمان نیز برداشته و با انجام کارهاي پژوهشي 
مش��ترك روش ه��اي درماني جدید اکتش��اف 

کنیم.
  ام�ا در مرک�ز تحقيق�ات آيا مي ش�ود با 
آماره�اي موجود و عل�ت رخ دادن حوادث 
پيش گي�ري  نوع�ي  خودکش�ي،  حت�ي  و 
ق�رار  خ�ود  کار  برنام�ه  در  را  وقاي�ع   از 

دهد؟
بله در این مسیر تاکنون با سازمان هاي زیادي از 
جمله در مورد تصادفات با سازمان حمل و نقل 
و پلیس راهور به توافق رس��یده ایم که کارهاي 
پژوهشي براي ارائه راهکار کاهش سوانح انجام 
دهیم. اتفاقا در این مس��یر همایش خودکشي 
را ب��ا ارائه ارقام و آمار در زنجان برگزار کردیم. 
در همین راس��تا کنگره اي را هم در 20 اسفند 
ماه در شیراز با عنوان کنترل ترافیک داریم که 
مقاله خوبي توسط رییس و معاونان سازمان در 

آن ارائه مي شود. 
امیدواریم با این اقدامات همراه با اطالع رساني 
دقیق و تحلیل و آنالیز آمارها به کاهش سوانح 

در کشور کمک شود.

پزشکي قانوني وظيفه اش اين است 
ک�ه پاس�خگوي فن�ي و تخصص�ي 
رش�ته هاي  در  قضاي�ي،  دس�تگاه 
پزش�کي باش�د و البته رش�ته هاي 
الزم  ام�ا  پزش�کي.  ب�ه  وابس�ته 
اس�ت بداني�م که رش�ته پزش�کي 
طي�ف وس�يعي را دربرمي گي�رد و 
روش ه�اي تش�خيصي، درمان�ي و 
ابزاره�اي مربوط�ه ني�ز دايم�ا در 
 ح�ال رش�د و توس�عه و پيش�رفت

 هستند

20

از مهمترین اقدامات س�ازمان پزش�کی قانونی در س�ال 90، تصویب اساسنامه مرکز تحقيقات پزشکي قانوني شوراي گس�ترش دانشگاه هاي علوم پزشکي بود. با تصویب این 
اساس�نامه، مرکز تحقيقات پزش�کي قانوني یک گام دیگر در ارائه بهتر خدمات پژوهشی و تحقيقاتی پيش رفت. دکتر محمود خدادوست؛ ریيس مرکز تحقيقات پزشکي قانوني 

در گفت وگو با »ارش« به تشریح دست آوردهای تصویب این اساسنامه پرداخته است.

در گفت وگو با دکتر محمود خدادوست تاکید شد؛

با دانش گذشته نمي توان پاسخگوي نیاز قضايي و انتظامي بود

پرونده
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  موافقت اصولي مرکز تحقيقات پزشکي قانوني 
چه زماني صادر ش�د و شما چه زماني به رياست 

آن انتخاب  شديد؟
 اساس��نامه مرکز تحقیقات در اردیبهش��ت 87  به 
تصویب ش��وراي گسترش دانش��گاه ها رسید و وزیر 
وقت بهداشت، آقاي دکترلنکراني موافقت اصولي با 

ایجاد مرکز را ابالغ کرد.
 چند ماه بعد اینجانب که مدیرکل پزش��کي قانوني 
آذربایجان ش��رقي بودم با حفظ س��مت به ریاست 
مرکز تحقیقات نیز منصوب شدم و در تیر ماه سال 

88 از تبریز به تهران مراجعت کردم.
  هدف از ايجاد مرکز تحقيقات چه بود؟

ب��ا توجه به جای��گاه ویژه پژوهش ه��اي علمي در 
پیش��گیري از ج��رم و نابس��امانی هاي اجتماعي و 
با عنایت به وجود بس��تر مناس��ب در سازمان براي 
اینگونه پژوهش ها، ضرورت ایجاد مرکز احساس مي 
 ش��د و س��ازمان پیگیر این موضوع بود. البته وجود 
معاونت پژوهش��ي در سازمان امکان انجام پاره اي از 
پژوهش ها و تحقیقات را فراهم مي کرد و با توجه به 
ساختار اداري و مالي سازمان و غیر دانشگاهي بودن 
آن، تنگناهاي زیادي در این راستا وجود داشت که 

وجود مرکز تحقیقات رافع مشکالت فوق بود.
  آيا اساسنامه مصوب مرکز تحقيقات مشکالتی 

که مطرح کرديد را برطرف می کرد؟
متاس��فانه اساس��نامه مرکز نظیر اساس��نامه مراکز 
تحقیقاتي دانش��گاهي بود و چون دانشگاه ها داراي 
هیات امنا هستند،  لذا مراکز تحقیقاتي دانشگاهي 
ب��ه راحتي م��ي توانند فعالیت کنن��د ولي به دلیل 
اینکه در این اساس��نامه س��اختار مالي مش��خصي 
پیش بیني نش��ده بود دچار مش��کالت جدي و غیر 
قابل حل ش��دیم. به نحوي که قادر به ایجاد شماره 
حس��اب براي مرکز تحقیقات نش��دیم، حتي امکان 
دریاف��ت کمک از خارج س��ازمان را هم نداش��تیم. 
ل��ذا تمام ان��رژي و وقت م��ا صرف یافت��ن راهکار 
براي رفع مش��کالت اداري و مالي مرکز ش��د و در 
 این راس��تا به مراکز و ارگان ه��اي مختلف مراجعه

کردیم. 
بارها با معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت، 
درم��ان و آم��وزش پزش��کي مذاک��ره کردیم ولي 
گشایشي در کار حاصل نشد وکارها به خوبی پیش 

نمي رفت.
  با اين شرايط چه کرديد؟

فعالی��ت هاي خود را در دو مح��ور متمرکز کردیم. 
اول اینکه با همکاري اعضاي هیات علمي س��ازمان، 
اعضاي موس��س و تمامي معاونت ها و کارشناسان 
س��ازمان تالش کردیم امتیازات الزم را حفظ کنیم 
چ��را که براي حف��ظ مرکز و تبدی��ل موافقت نامه 
اصولي آن به قطعي باید امتیازات الزم را به دس��ت 
آورده و هر س��ال آن را افزایش م��ي دادیم که این 

موضوع با همکاري تمامي دوس��تان در س��ازمان به 
خصوص کارشناسان به خوبي پیش رفت و امتیازات 
 خوبي در بین مراکز تحقیقاتي تازه تأسیس به دست

آوردیم. 
دوم اینک��ه با تمام توان تالش کردیم اساس��نامه اي 
مناس��ب و با س��اختار هیات امنا تهیه کنیم و آن را 
به تصویب شوراي گسترش دانشگاه ها برسانیم که 
این مهم انجام ش��د ولي تصویب اساس��نامه جدید 
بی��ش از یکس��ال و نیم طول کش��ید و عمال بعد از 
انتصاب رییس جدی��د مرکز تحقیقات و با پیگیري 

هاي ایشان انجام شد.
  پ�س ب�ا اي�ن حس�اب تاکي�د مي کني�د که 
عمده ترين مشکل ش�ما براي فعاليت، ناهمگون 
بودن اساسنامه با ساختار سازمان بوده  است؟      

بل��ه، م��ا ه��ر کار تحقیقاتي و پژوهش��ي را که مي 
خواس��تیم کلید بزنیم،  مس��تلزم ای��ن نکته بودکه 
بحث مالي حل ش��ده  باشد. وقتي صحبت مالي مي 
شد همکاري ها نمي توانس��ت شکل بگیرد چرا که 
س��اختار مالي نداش��تیم و در کنار آن حساب مالي 
نیز نداشتیم. در این مسیر حتي کمک 15 میلیوني 
وزارت بهداشت به مرکز در سال 1389 که از طریق 
حساب مالي سازمان واریز شد، داشت برمي گشت و 
در آخر هم در مرکز جذب نشد. به جاي آن سازمان 
مق��رر کرد در چارچوب قوانین ب��ه کار چاپ کتاب 

هاي ما کمک کند.

  آي�ا مرکز در مدت رياس�ت ش�ما تفاهم نامه 
اي با مراکز ديگر به تصويب رس�اند تا ساختار و 

تشکيالت خود را به ديگران بشناساند؟
ما از حیث معرفي مرکز مش��کلي نداشتیم. در عین 
ح��ال چندین تفاهم نامه با دانش��گاه هاي مختلف 
داش��تیم که البته تا جایي پیش مي رفت که مسایل 
مالي به وجود نیاید و عمال ما به دلیل مشکل اساسنامه 
 در تنگن��ا بودی��م و نتوانس��تیم کار ج��دي صورت 

دهیم.
  ام�ا بحث طراحي آرم و تش�کيالت ظاهرا در 

زمان شما با همه مشکالت انجام شد؟
وقت��ي ابالغ من به عن��وان رییس مرکز تحقیقات و 

پژوهش هاي س��ازمان صادر ش��د، دغدغه اصلي را 
در آن دیدم که س��اختار مالي و اصالح اساس��نامه 

صورت گیرد. 
در این مدت تمام انرژي خود را براي تدوین اساسنامه 
جدید گذاشتم اما از طرفي با کمک ریاست سازمان 
و معاونین اقدامات اولیه براي ساختار اداري انجام  و 

براي مرکز آرم خاص، سربرگ و ... طراحي شد.   
ش�وراي  عض�و  تحقيق�ات  مرک�ز  ريي�س    
زمين�ه  اي�ن  در  اس�ت  س�ازمان  معاوني�ن 
برخ�وردار ني�ز  مناس�بي  جاي�گاه  از   ظاه�را 

 است؟
مرکز تحقیقات عضو شورا است. من در بدو پیشنهاد 
و ورود خواستم براي رفع دغدغه ها و کمک گرفتن 
از هم��ه، رییس مرکز عضو ش��وراي معاونان باش��د 
که رییس وقت س��ازمان پذیرفتن��د. انصافا در این 
زمین��ه و با توجه به حضور ما در ش��ورا، مش��کالت 
توسط رییس سازمان و معاونان شنیده شد و کمک 
هاي بس��یار نیز توس��ط رییس پیشین و کنوني در 
زمینه پیش��برد اه��داف صورت گرفته اس��ت. این 
 جایگاه براي حمایت بیش��تر از مرکز به وجود آمده

 است.
  و صحبت نهايي؟

براي همه دوس��تان با توجه به تصویب اساس��نامه 
جدی��د آرزوي موفقی��ت مي کنم و امی��دوارم مرکز 

موفق و سربلند باشد.   

با توجه به جایگاه ویژه پژوهش هاي علمي در پيشگيري از جرم و نابساماني هاي اجتماعي و با عنایت به وجود بستر مناسب در سازمان پزشکي قانوني کشور براي اینگونه پژوهش ها، 
مرکز تحقيقات پزشکي قانوني در اردیبهشت سال 1387با موافقت اصولي وزیر بهداشت وقت، دکتر لنکراني ایجاد و اساسنامه آن به تصویب شوراي گسترش دانشگاه ها رسيد. 
در فاصله سال هاي 87 تا 90 تالش هاي بسياري براي کسب موافقت قطعي وزارت بهداشت صورت گرفت تا سرانجام در آذر ماه 1390 مرکز تحقيقات پزشکي قانوني با موافقت 

وزیر بهداشت وقت، دکتر دستجردي رسما به فعاليت پرداخت و اساسنامه آن به تصویب نهایي رسيد. در این زمينه دکتر قره داغي به سئواالت ارش پاسخ مي دهد.

تصويب اساسنامه جديد مرکز تحقیقات پزشکي قانوني

گامي بلند در راستاي تحقق پژوهش هاي پیشگیري از جرم

پرونده
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فرهنگي

مسابقات فرهنگي

مسابقه تفسیر سوره اسرا

بخش قاب��ل توجهي از این مس��ابقات همزمان با 
سالگرد پیروزي انقالب شکوهمند اسالمي برگزار 
شد که از آن جمله مس��ابقه تفسیر سوره مبارکه 

اسرا بود.
این مس��ابقه از س��وي پایگاه مقاومت بسیج امام 
رضا)ع(، به مناسبت میالد مسعود حضرت ختمي 
مرتبت محم��د مصطفي صلي اهلل علیه وآله وس��لم، 
هفت��ه وحدت و گرامیداش��ت دهه مبارك فجر به 
صورت حضوري در س��الن شهید بهشتي سازمان 

برگزار شد.
از میان همکاران س��تاد و اداره کل اس��تان تهران 
که در این مس��ابقه ش��رکت ک��رده بودند، پس از 
 تصحی��ح اوراق به قید قرعه به پن��ج نفر جوایزي

 اهدا شد.
اسامي برندگان به شرح زیر است:

1 - نیره اسدی
2 - عباس معبودی

3 - باهره سادات اعرابی
4 - ژاله طیبی

5 - منصوره اکبرنیا

مسابقه فضیلت نماز

مس��ابقه فضیل��ت نم��از دیگ��ر مس��ابقه اي ب��ود 
که ب��ه مناس��بت ده��ه فج��ر توس��ط اداره کل 
 پزش��کي قانوني استان تهران در س��ازمان برگزار

 شد.
در ای��ن مس��ابقه که به صورت کتبي برگزار ش��د 
130 نف��ر از همکاران س��تاد س��ازمان و اداره کل 
پزش��کي قانوني استان تهران ش��رکت کردند که 
 در نهای��ت به 11 نف��ر از افراد برگزی��ده هدایایي

 تقدیم شد.
1 - ملیحه کشاورز

2 - مریم فروغي
3 - کرم تیموري
4 - علي سخایي

5 - دکتر محمدهادي عزیزان
6 - اکرم فروغي
7 - زهرا پارسا

8 - حمید شریف زاده
9 - نرگس جوادزاده

10 -شکوفه موسوي پور
11 -نیره اسدي

مسابقه عکس برتر

به مناسبت سي و سومین سالگرد پیروزي انقالب 
ش��کوهمند اسالمي مسابقه عکاس��ي نیز با عنوان 
” 22 بهمن از نگاه دوربین” در س��ازمان پزش��کي 
قانوني کش��ور برگزار ش��د. موضوع عکاس��ي این 
مس��ابقه س��وژه هاي جذاب از راهپیمایي روز 22 
بهمن در هر یک از اس��تان ه��ا بود که تعداد قابل 
توجهي از همکاران با ارسال عکس هاي مرتبط در 
این مسابقه ش��رکت کردند. پس از ارزیابي تصاویر 
ارس��الي سه نفر به عنوان برگزیده انتخاب و تقدیر 

شدند.
اسامي برندگان مسابقه به شرح زیر است:

نیره اسدي، مجید مختاري، حسین سعادتفر

مسابقه پرتوي از اسرار نماز 

مس��ابقه پرتوي از اس��رار نماز در راستاي اجرایي 
ش��دن منویات مقام معظم رهب��ري در خصوص 
تروی��ج فرهنگ نماز به وی��ژه برپایي نماز جماعت 
با همکاري ستاد اقامه نماز و کمیته امر به معروف 
اداره کل پزش��کي قانوني اس��تان خراسان جنوبي 

همزمان ب��ا ایام ا... دهه مبارك فجر به صورت غیر 
حضوري و الکترونیک از طریق سیستم اتوماسیون 
دبیر برگزار شد.در این مسابقه 87 نفر از همکاران 
مراکز پزشکي قانوني سراسر کشور شرکت کردند 
که در نهایت به قید قرعه  14 نفر به عنوان برنده 

انتخاب و معرفي شدند.
اسامي این افراد به شرح زیر است: 
1 - آقاي حسن شمشیري )ارومیه(

2 - خانم اکرم السادات فروغي )تهران(
3 - خانم زهرا جهانگیر پور )ارومیه(

4 - خانم سحر رحمتیان )چهار محال وبختیاري( 
5 - آقاي عباس آذري )چهار محال وبختیاري(

6 - اقاي مسعود بابادي )چهار محال وبختیاري(
7 - خانم فتانه شیخي ) خرم آباد(

8 - آقاي مهریار حسینعلي فام )ارومیه(
9 - خانم فریباسادات احتشامي )تهران(
10 - آقاي بهمن حسین زاده )قزوین(

11 - خانم راضیه خزائي حقیقي )شیراز(
12 - خانم مریم مظلوم )شیراز(
13 - اقاي سعید عزیزي )یزد(

14 - خانم سعیده صادقي )یزد(

طي ماه هاي دي و بهمن و به مناسبت هاي مختلف از جمله دهه مبارک 
فجر مسابقاتي در سازمان پزشکي قانوني کشور برگزار شد که در هر 
يك از اين مسابقات همکاراني از سراسر کشور شرکت و برندگان آن 

جوايزي دريافت کردند.
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فرهنگي

مسابقات فرهنگي

 باره��ا ش��نیده ایم ک��ه »حجاب مصونیت اس��ت، نه 
محدودیت«، اما ش��اید در بین خود ما این احس��اس 

مصونیت کمتر به چشم بیاید. 
 ش��اید ما هم مص��داق »تو قدر آب چ��ه دانی، که در 
کنار فراتی« شده باش��یم و چه بسا اگر کسانی خارج 
از چارچوبه��ای دینی و فرهنگی ما به بازگویی برکات 

داشته هایمان بپردازند، برایمان شنیدنی تر باشد.«
کریستا برمر« )Krista Bremer(، نویسنده و روزنامه 
 O. The. نگار آمریکایی، در نش��ریه معروف آمریکایی
Oprah تجربه عینی خ��ود را از برخورد با حجاب به 

قلم آورده است. 
 برمر از ناش��ران نش��ریه ادبی The Sun است که در 
سال 2008 برنده جایزه معتبر ادبی »پوشکارت« شده 
و در سال 2009 جایزه ادبی »بنیاد رونا جاف« را از آن 

خود کرده است.
 مامان برام روسری بخر!

 نُه سال پیش، در اتاق نشیمن خانه ام در »کارولینای 
شمالی«، دختر ش��یرخوارم را با موسیقی کودکانه ای 
می رقصاندم ک��ه در دهه 70 رایج بود و من در دوران 
کودکی همه اش��عارش را که درب��اره مدارا با دیگران و 

تساوی زن و مرد بود، حفظ کرده بودم. 
 همس��ر لیبیایی تبارم اس��ماعیل، او را در آغوش می 
گرفت و ساعتها در ایوان خانه با صدای غژ و غژ صندلی 
راحتی آهنی تکانش می داد و برایش آوازهای قدیمی 
عربی می خواند.   او همچنین دخترمان را پیش شیخی 
مسلمان برد تا در گوش های نرم و کوچولویش اذان و 
اقامه بخواند.   چشمان قهوه ای و مژه های ناز و مشکی 
دخترم به پدرش رفته بود و پوست شیرقهوه ای اش در 

آفتاب تابستان خیلی زود به تیرگی می زد.
اس��م دخترمان را »عالیه« گذاشتیم- که در عربی به 
معنای »بلندمرتبه« اس��ت- و با هم توافق کردیم که 
وقتی بزرگ شد، از بین فرهنگ های کاماًل متضاد ما، 

هر کدام را که خودش خواست، انتخاب کند.
 خیالم از این تصمیم راحت بود و ش��ک نداش��تم که 
دخترم زندگی مرفه آمریکایی من را به فرهنگ اسالمی 
و لباسهای پوشیده سرزمین پدرش ترجیح خواهد داد. 
 پدر و مادر اسماعیل در خانه سنگی محقری در کوچه 
ای کثیف و پر پیچ و خم در حومه طرابلس زندگی می 
کنند. بر دیوارهای این خانه، به جز آیاتی از قرآن که بر 
روی چوب حک شده، هیچ نقش و نگاری وجود ندارد. 
فرش اتاقها هم فقط تشکچه هایی است که شبها تایشان 

می زنند و به عنوان تختخواب استفاده می کنند. 
ام��ا پدر و مادر من در خانه ای مجلل در »س��انتافه«، 
مرک��ز ایالت »نیومکزیکو«، زندگی می کنند که س��ه 
پارکین��گ، تلویزیون��ی صفحه تخت با صده��ا کانال، 
یخچالی پر از غذاهای س��الم و طبیعی و یک کمد پر 
از اس��باب بازی برای نوه ها دارد.  تصور می کردم که 
عالیه هم مثل خودم اهل خرید از فروشگاه های زنجیره 
ای معروف Whole Foods باش��د و از انبوه هدایای 
زیر درخت کریسمس خوشش بیاید، ولی در عین حال 
لحن آهنگین زبان عربی، باقلواهای عسلی که اسماعیل 
با دست خالی درست می کند، و حنابندی پاهای خاله 
اش را که هنگام سفر به لیبی دیده بودم، تحسین می 
کردم.  هیچ وقت فکر نمی کردم که عالیه فریب حجاب 

دختران مسلمان را بخورد!
تابستان سال قبل در جشن عید فطر شرکت کردیم که 

در پارکینگ پشت مسجد نزدیک خانه مان برگزار شده 
بود. بچه ها روی وسایل بازی جست و خیز می کردند 
و ما پدر و مادرها هم زیر س��ایبانی پالستیکی نشسته 
بودیم و مگس ها را از روی بش��قابهای مرغ سوخاری، 

برنج و باقلوا می پراندیم.
من و عالیه داشتیم در نمایشگاهی دور می زدیم که به 
مناس��بت عید بر پا شده بود و چیزهایی مثل سجاده، 

حنا و لباسهای اسالمی عرضه می کرد.
 به قسمت روسری ها که رسیدیم، عالیه رو به من کرد 

و با خواهش بسیار گفت: »مامان! یکی برام بخر.«
دخترم شروع کرد به برانداز کردن روسری ها که مرتب 
روی هم چیده شده بودند و فروشنده که خانمی سیاه 
پوس��ت و سر تا پا مشکی پوش بود، به عالیه لبخندی 

زد. 
 مدتی بود که عالیه به دختران مس��لمان هم س��ن و 

سالش با دیده تحسین و احترام می نگریست. 
 دلم به حالش��ان می س��وخت که حتی در گرم ترین 
روزهای تابستان دامن های بلند و لباسهای آستین دار 
می پوشیدند، چون بهترین خاطرات دوران کودکی ام 
مربوط به زمانی می شد که با پوشیدن لباسهای برهنه، 
می گذاش��تم پوستم آفتاب بخورد... ولی عالیه به حال 
آن دختران مسلمان غبطه می خورد و از من خواسته 

بود برایش مثل لباسهای آنها بخرم.
 حاال دلش روسری هم می خواست!

 پیش��تر بهانه می آوردم ک��ه در بازارچه نزدیک خانه 
از آن روس��ری ها گیر نمی آید، ولی حاال روس��ری ها 
جلوی چشم عالیه بودند و او می خواست با 10دالر از 
پول توجیبی خودش روس��ری سبز سیری را بخرد که 

محکم در دست گرفته بود.
سرم را به عالمت مخالفت کامل تکان دادم، ولی ناگهان 

یاد قراری افتادم که با اسماعیل گذاشته بودیم. 
 بنابراین دندان هایم را از خشم به هم فشردم و روسری 
را خریدم، به این خیال که عالیه خیلی زود آن را کنار 

می گذارد.
  يک زوج ناهمگون

ی��ک روز بعد از ظهر که برای خرید از خانه بیرون می 
رفتم، صدای عالیه از اتاقش بلند شد که می خواهد با 

من بیاید.
چند لحظه بعد، سر و کله اش- یا بهتر بگویم، نصف سر 

و کله اش- باالی پله ها پیدا شد. 
او از کم��ر به پایین، دخترم ب��ود؛ با همان کفش های 
اس��پرت، جورابهای رنگ روشن و شلوار جینی که سر 

زانوهایش کمی نخ نما شده بود.
 اما از کمر به باال، دختری غریبه بود. 

 صورت گرد و روش��نش ک��ه در یک خیمه پارچه ای 
تیره محصور ش��ده بود، به ماهی در آسمان بی ستاره 
می مانست.   پرسیدم: »با همین سر و وضع می خواهی 
بیایی؟« با همان لحنی که از چندی پیش با من به کار 

می برد، آرام جواب داد: »بله.«
در راه مغازه، از آینه ماشین او را دزدکی می پاییدم. 

 ساکت و سرد و بی اعتنا نشسته بود و از پنجره بیرون 
را تماشا می کرد. 

 انگار یک مقام بلندپایه مسلمان داشت از شهر کوچک 
ما در جن��وب آمریکا دیدن می کرد و من فقط راننده 

اش بودم. لبم را گزیدم. 
 می خواس��تم از او بخواهم قبل از پیاده شدن روسری 
اش را در آورد، ولی نتوانس��تم حتی یک دلیل منطقی 
برای این کار پی��دا کنم، جز اینکه با دیدن آن صحنه 

فشار خونم باال می زد.
م��ن همیش��ه تش��ویقش کرده ب��ودم که اس��تقالل 
شخصیتش را ابراز کند و در برابر فشار هم سن و سال 
هایش بایس��تد، ولی حاال احساس ترس و نگرانی می 
کردم، انگار که آن روسری را خودم به سر کرده باشم.

 در پارکینگ عموم��ی Food Lion تمام بدنم غرق 
در هوای گرم ش��د و موهای عرق گرفته ام را دم اسبی 
بستم، ولی انگار هوای گرم اصاًل عالیه را اذیت نمی کرد. 
البد مردم ما را مثل یک زوج ناهمگون می دیدند: زنی 
قد بلند و مو بور با ش��لوار جین و تاپ تنگ که دست 

مسلمانی یک متر و بیست سانتی را گرفته است.
دخترم را به خودم نزدیکتر کردم و وارد مغازه شدیم.

 همچنان که در میان قفس��ه های فروش��گاه با چرخ 
دس��تی مان جوالن می دادیم، مشتری ها چنان خیره 
خی��ره نگاهمان م��ی کردند که انگار ب��ا معمایی حل 
نشدنی رو به رو شده اند و وقتی چشممان به چشم هم 

می افتاد، بی درنگ نگاهشان را پایین می انداختند. 
  کشف ديگری از آزادی

 م��ن در دهه 70 در جنوب کالیفرنیا با این فکر بزرگ 
ش��ده بودم که آزادی زنان مس��اوی با برهنگی بیشتر 

است و زنان می توانند هر کاری را انجام دهند. 
 کشف آزادی جس��می برای من بخش مهمی از روند 
کشف ش��خصیتم بوده اس��ت، اما این تجربه ارزان به 

دست نیامده است. 
 ساعتهای متمادی را جلوی آینه، سرگرم تحقیق درباره 

تصویر خودم بودم: 
از شکل و قیافه خودم تعریف می کردم؛ گاه از آن بدم 
می آمد؛ گاه با خودم فکر می کردم دیگران چه نظری 

درباره قیافه ام دارند.
 و گاه��ی فکر می کردم که اگر همین دقت نظر را در 
زمینه دیگری به کار می بس��تم، فکرم چقدر باز شده 
بود، یا می توانس��تم رمانی بنویس��م، یا حداقل سبزی 

کاری را یاد گرفته بودم!
 حاال عالیه در این مرحله از زندگی خود، همه حواسش 

به دنیای پیرامونش است، نه تصویر خودش در آینه. 
 عالیه کالس چهارم دبستان است و دختران همکالسی 
اش محبوبی��ت را با طرز لباس پوش��یدن مرتبط می 

دانند.
 چن��د هفته پیش عالیه ب��ا عصبانیت تعریف می کرد 
که یکی از همکالسی هایش همه دختران کالس را بر 

اساس شیک پوشی شان درجه بندی کرده است.
 

آنجا بود که فهمیدم با اینکه برهنگی به من در مواردی 
آزادی می دهد، اما عالیه توانسته است با انتخاب حجاب 

و پوشیدگی، آزادی دیگری را کشف کند.
نمی دانم عالقه عالیه به پوش��ش اسالمی تا کی ادامه 

خواهد یافت.
 اگر تصمیم بگیرد مس��لمان شود، مطمئنم که اسالم 
برای��ش مدارا، تواض��ع و عدالت خواه��ی را به ارمغان 
خواهد آورد، چنان که برای پدرش هم به ارمغان آورده 

است.
 و چون می خواهم سرس��ختانه پش��تیبان و مراقبش 
باشم، نگرانم که نکند این انتخاب، زندگی را برایش در 

کشور خودش سخت کند. 
 او به تازگی سوره حمد را حفظ کرده است و به اصرار از 

پدرش می خواهد که به او هم عربی یاد بدهد.
 عالیه تنها ولی با هدف راه می رود؛ بس��یار متفاوت با 
رفتاری که من در س��ن و سال او داشتم، و من یک بار 
دیگر فهمیدم که هنوز چقدر تا شناخت دخترم فاصله 

دارم. 
 این فاصله نه فقط به خاطر آن روسری، بلکه از آن رو 
ب��ود که او اصاًل به واکن��ش دیگران اهمیت نمی دهد؛ 
ترجی��ح می دهد به جای ش��یرجه زدن در دریا، توی 
کت��اب فرو ب��رود و آن قدر غرق مطالعه می ش��ود که 

صدای من را از اتاق بغلی نمی شنود.
 به این فکر می کنم که روس��ری م��ی تواند با قدرت 
جادوی��ی خود، تخیل نامح��دود، دریافتهای زیرکانه و 

معصومیت فطری عالیه را حفظ کند. 
 تصور می کردم که وقتی به اتاق آینه فروش��گاه های 
لباس برود، مثل نوجوانان دیگر، در دام آن زرق و برق 
نخواه��د افت��اد و حجاب، او را مانن��د صدفی در میان 

خواهد گرفت.
 فکر می کردم که حجاب، دخترم را از احساس فراگیر 
نارضایتی در عین ناز و نعمت خالص خواهد کرد و در 
پرواز او به سوی آینده ای که برایم کاماًل نامعلوم است، 

زیر پر و بال خواهد گرفت.

روايت يک مادر آمريکايی از روزی که دخترش حجاب را برگزيد 

Photo: Courtesy of Ismail Suayah
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رییس س��ازمان پزشکي قانوني کشور گفت: پزشکي 
قانوني در بروز حوادث جمعي در دو محور1( معاینه 
مصدوم��ان، تعیین میزان خس��ارت و ارزیابي نقص 
عض��وي و 2( معاینه متوفیات، تعیین هویت، تعیین 
علت م��رگ و نحوه حدوث آن، وظایف خود را انجام 

مي دهد.
دکتر احمد ش��جاعي گف��ت: قرار گرفت��ن ایران در 
موقعیت جغرافیایي خاص و نیز تغییرات جدي آب و 
هوایي که نتایجي همچون سیل، خشکسالي، آلودگي 
هوا و... را ب��ه دنبال دارد، حوادث و عوارضي را ایجاد 
کرده اس��ت که برخي از آنها به عنوان حوادث دسته 

جمعي یاد مي شود. 
ب��ه گفت��ه وي از دیدگاه پزش��کي قانون��ي، حوادث 
دسته جمعي یا غیرمترقبه به حوادثي گفته مي شود 
که بیش از 12 متوفي داش��ته باشد و به خاطر بروز 
ناگهاني و غی��ر قابل پیش بیني این ح��وادث کامال 

منحصر به فرد به نظر مي رسند.
وي با اش��اره به اینکه مدیریت بحران، یک فاجعه را 
با حداقل خس��ارت به س��وي وضعیت عادي هدایت 
مي کند افزود: مدیریت بحران در پزش��کي قانوني در 
چهار مرحله آمادگي پیش از بحران )تشکیل تیم هاي 
صحنه و پشت صحنه، آموزش کارشناسان، تعیین و 
آمادگي مکان مناسب و س��ردخانه و...(، آغاز بحران 
)مش��خص کردن وس��عت بحران، دسترسي به افراد 
و کارشناسان، تقسیم بندي وظایف و...(، حین بحران 
)س��رعت و دقت در انجام معاینه اجساد، مدیریت بر 
نحوه انجام معاین��ات و نمونه برداري هاي الزم و...( و 
پس از بحران )جمع بندي نحوه عملکرد، بررسي هاي 
تحقیقات��ي و مطالعات��ي براي یافت��ن نقاط ضعف و 

مشکالت احتمالي در بحران( را در برمي گیرد.
دکتر ش��جاعي برنامه ری��زي براي نح��وه مواجهه با 
اجساد و قربانیان یک حادثه و نیز اطالع رساني کامل 
به بستگان قربانیان در حداقل زمان ممکن را از دیگر 

وظایف این سازمان در بروز حوادث دانست.

رییس س��ازمان پزشکي قانوني کشور یادآور شد: در 
بروز حوادث بزرگ تعیین تکلیف اجس��اد باقي مانده 
در صحنه اهمیت جدي دارد که پزش��کي قانوني در 
س��ه حوزه شناس��ایي هویت متوفي، تشخیص علت 
فوت، تعیین مرگ و تعیین زمان مرگ و پاسخگویي 

به بازماندگان با این موضوع درگیر است.
وي در پای��ان خاطرنش��ان کرد: با توج��ه به تجارب 
قبلي در حوادث و بالیاي پیش آمده، مي توان جایگاه 
پزشکي قانوني را مش��ابه آنچه که در دیگر کشورها 
رخ مي دهد، نش��ان داد و لذا تبیین جایگاه مهم این 
سازمان در کار گروه هاي مرتبط در سازمان مدیریت 
بحران کش��ور و حمایت مادي و معنوي از آن، سبب 
دلگرمي بیشتر کارشناس��ان و متخصصین سازمان 

براي ایفا نقش مي شود.
متوفیات و مصدومان؛ دوحوزه کاري 

سازمان درحوادث جمعي
معاون پزش��کي و آزمایش��گاهي س��ازمان پزشکي 
قانوني دیگر س��خنران کنگره مدیریت بحران گفت: 
وظایف کلي پزش��کي قانوني در ح��وادث و بالیا دو 
ح��وزه »متوفیات و  مصدوم��ان و بازماندگان« را در 
بر مي گیرد. دکتر عبدالرزاق برزگر افزود: شناس��ایي 
س��ریع قربانیان، قبل از تخریب و فس��اد اجس��اد و 
تحوی��ل آن ب��ه بازماندگان و تش��خیص هویت آنان 
با روش ه��اي مختلف ش��امل انطب��اق خصوصیات 
فیزیکي، فرمول دنداني، بررس��ي DNA و ... داراي 
اهمیت زیادي اس��ت، البته باید توجه داشت که این 
امر، موضوعي کامال تخصصي اس��ت.به گفته وي در 
راستاي انجام وظایف در استان هاي مختلف، تیم هاي 
پزشکي قانوني تشکیل شده تا در مواقع الزم، همراه 
با سایر ارگان هاخدمات خود را ارائه کند. دکتر برزگر 
با اشاره به عملکرد پزشکي قانوني در برخي حوادث 
دو دهه اخیر کشور خاطرنشان کرد: سقوط هواپیماي 
توپولوف، س��قوط هواپیماي یاك 40 حامل وزیر راه 
و نمایندگان مجلس شوراي اسالمي، سیل گلستان، 

سقوط هواپیماي نظامي ایلوشین در کرمان، حادثه 
قطار نیشابور در زمستان، حادثه آتش سوزي مسجد 
ارگ تهران، حادثه دیاله و کاظمین و انفجار لوله گاز 
س��رخس- ترکمنس��تان از جمله حوادثي است که 
تیم هاي پزشکي قانوني با حضور فعال در آنها نسبت 

به انجام  وظایف اقدام کرده اند.
وي با اشاره به استحاله جسد به فاصله کوتاهي پس 
از م��رگ و لزوم تامین تجهی��زات الزم براي انتقال و 
نگهداري اجس��اد تا زمان شناسایي و تحویل، یادآور 
ش��د: آم��وزش الزم در زمینه چگونگ��ي برخورد با 
اجساد باید در نظر گرفته شود، شرح وظایف هر گروه 
مشخص و از امکانات تمام دستگاه ها به نحو مناسب 
استفاده ش��ود. همچنین با ارزیابي میزان صدمات و 
خسارات جسمي وارده به افراد باید زمینه جبران آن 

در فرصت مناسب را فراهم کرد.
دکتر برزگر با تاکید بر اینکه پزشکي قانوني کارشناس 
تروما است افزود: حوادث جمعي با تروماهاي مختلفي 
همراه است و پزشکي قانوني در زمینه هاي ذکر شده 
عالوه بر کمک به تش��خیص هویت در حل پاره اي از 
مسائل در زمینه تعیین علت حادثه و چگونگي بروز 
آن، مالحظات قانوني و حقوقي، مسائل مرتبط با بیمه 
و خسارت ها و مراحل قانوني دیگر نقش مهمي دارد.

معاون پزشکي و آزمایشگاهي سازمان با اشاره به اینکه 
پزش��کي قانوني توانایي و امکانات خود را به سازمان 
مدیریت بحران کشور اعالم کرده و برنامه ریزي الزم 
براي ایجاد و تجهیز تیم هاي خود را انجام داده است 
اظهار امیدواري کرد با توجه بیشتر مسئوالن امر، این 
س��ازمان بتواند به آمادگي کافي ب��راي ارائه خدمات 

مناسب در زمان بحران دست یابد.
شناسه هاي ژنتیک به بانک هويت ژنتیک 

منتقل مي شود
کارشناس امور ژنتیک سازمان گفت: در حال حاضر 
شناس��ه هاي ژنتیکي افراد در آزمایشگاه هاي ژنتیک 
پزشکي قانوني نگهداري مي شود اما پس از تشکیل 

بانک هویت ژنتیک این شناسه ها از طریق الکترونیک 
به بانک منتقل خواهد شد.

دکتر رضا عالءالدیني با اش��اره به اینکه اساس��نامه 
بانک هویت ژنتیک افراد در دست تهیه است و پس 
از نهایي ش��دن در س��ازمان براي تصویب به رییس 
قوه قضاییه ارائه مي ش��ود، اف��زود: براي تهیه بانک 
هویت ژنتیک گروه هاي هدفي در نظر گرفته ش��ده 
که زندانیان، اجس��اد و در مواردي آثار به جاي مانده 
در صحنه جرم از جمله این موارد اس��ت اما مي توان 
ب��ا تایید قوه قضاییه، افراد خ��اص را نیز به گرو ه هاي 
هدف اضافه کرد.وي ادام��ه داد: گروه هاي خاص در 
حوادث غیر مترقبه کاربرد دارد و به عنوان نمونه در 
بروز این حوادث اگر سایر روش هاي شناسایي مانند 
عکسبرداري دنداني، انگشت نگاري و ... جواب ندهد 
مي توان از طریق آزمایش ژنتیک هویت افراد را تعیین 
کرد.کارشناس امور ژنتیک سازمان با اشاره به هزینه 
بر بودن آزمایش هاي ژنتیک در حوادث غیر مترقبه 
افزود: در صورت موافقت قوه قضاییه، مي توان نمونه ها 
را تحت عنوان اجساد مجهول الهویه وارد بانک هویت 
ژنتیک کرده و با شناسایي ژنتیکي خانواده ها هویت 
افراد را تعیین کرد. دکتر عالء الدیني یادآور ش��د: از 
آنج��ا که معموال خانواده هایي در پي یافتن  اجس��اد 
مجهول الهویه هس��تند، مي توان شناسه ژنتیکي این 
اجس��اد را تهیه  و نگهداري کرد ت��ا پس از مراجعه 
خانواده ها امکان مقایسه شناسه هاي ژنتیکي جسد و 

بستگان درجه اول وجود داشته باشد.
 جايگاه اخالق پزشکي

 در حوادث و باليا
مدیرکل امور پژوهش��ي و نش��رمنابع علمي سازمان 
پزشکي قانوني کشور گفت: اخالق پزشکي به دلیل 
پرداختن به انس��ان به عنوان متعالي ترین موجود در 
خلق��ت، جایگاه وی��ژه اي دارد و اخالق نوین س��عي 
مي کن��د اخالقیات را به ص��ورت کاربردي در حیطه 

عمل کارکنان گروه پزشکي و پزشکان قرار دهد.

سازمان پزش�کي قانوني کش�ور با ارائه چندین 
س�خنراني، س�ه پان�ل تخصص�ي و برپایي یک 
کارگاه آموزش�ي در پنجمي�ن کنگ�ره بين المللي 
بهداش�ت، درمان و مدیریت بحران که به همت 
بس�يج جامعه پزش�کي پنجم تا هفتم بهمن ماه 
در س�الن همایش هاي رازي برگزار شد، شرکت 
ک�رد. در ای�ن کنگ�ره س�ه س�خنراني جام�ع با 
عناوین "تبيين جایگاه س�ازمان پزشکي قانوني 
کش�ور در ح�وادث و بالی�ا"، "عملک�رد تيم هاي 
پزش�کي قانون�ي در حوادث و بالی�اي دهه اخير 
در ای�ران" و "بانک هویت ژنتيک و کاربرد آن در 
حوادث و بالیا" توسط مسئوالن پزشکي قانوني 
ارائه ش�د. ارائه سه پانل تخصصي با موضوعات 
"تروماتولوژي قانوني در حوادث و بالیا" ، "نقش 
پزش�کي قانوني در جمع آوري علمي اجس�اد" و 
"آزمایش ه�اي علوم قانوني در حوادث و بالیا" و 
ارائه 6 مقاله درقالب سخنراني توسط مدیران و 
کارشناسان سازمان از دیگر برنامه هاي پزشکي 
قانون�ي در این کنگ�ره بود.  کارگاه�ي با عنوان 
تش�خيص هویت اجساد در حوادث و بالیا نيز به 

مدیریت پزشکي قانوني در کنگره برگزار شد. 

همايش ها

کنگره بین المللي بهداشت، درمان و مديريت بحران که به همت بسیج جامعه پزشکي برگزار شد 

حضور پزشکي قانوني در کنگره مديريت بحران 
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دکتر محمد کاظمیان در کنگره مدیریت بحران با اشاره 
به اصول اخالق پزش��کي گفت: 6 اصل اخالق پزشکي 
عبارتند از »عدالت«، »حقوق بش��ر«، »راس��تگویي«، 
»رازداري«، »انج��ام اقدام��ات مناس��ب« و »کاه��ش 
عوارض« ک��ه همواره باید به عنوان اصول زیربنایي در 
خدمات پزشکي مورد توجه باشند. وي با اشاره به اینکه 
بروز موضوعات خاص در حین ارائه خدمات گروه هاي 
پزش��کي، دغدغه تهیه دستورالعملي براي پاسخگویي 
مناسب به مصدومان و پیگیري قانوني آنها را ایجاد مي 
کند، خاطرنشان کرد: خودداري از کمک به مصدومان 
به ویژه در حین حوادث از سوي کادر پزشکي، در عین 
مغایرت ب��ا اصول اخالقي اولیه، از بعد قانوني نیز قابل 

پیگیري بوده و با مجازات کیفري همراه است.
ب��ه گفته دکت��ر کاظمیان نح��وه اولویت بن��دي ارائه 
خدمات ب��ه مصدومان عالوه بر جایگاه علمي، منبعث 
از مس��ایل اخالقي پیش آمده است که با دستورالعمل 
اولویت بندي بیماران بر اس��اس فوری��ت ارائه خدمات 

درماني در حوادث، مدون شده است.
وي یادآور شد: قصور و یا خطا در ارائه خدمات درماني، 
نحوه مواجهه با اجس��اد و پاس��خگویي به بازماندگان 
مي تواند از مس��ائل مهمي تلقي شوند که باید ابتدا با 
رویکردي اخالقي به آنها توجه کرد و در انتظار پروتکلي 
م��دون براي اج��راي آن بود. مدیرکل امور پژوهش��ي 
و نش��رمنابع علمي س��ازمان گفت: بر همین اس��اس 
 قانون س��ازمان نظام پزشکي کشور مطابق مواد 2، 3،

 4 و 6 کلیه ش��اغالن حرف پزشکي را مکلف به انجام 
وظیفه کرده است تا شاهد رعایت اصول اخالقي نوین 
پزشکي در عملکرد جامعه پزش��کي باشیم.وي اظهار 
امیدواري کرد: با اتکا به اصول اخالقي پزش��کي نوین 
و مبان��ي فرهنگي اس��المي حاکم بر جامعه پزش��کي 
کش��ور، هرگونه ابهام یا س��ئوال در مواجهه با قربانیان 
و مصدوم��ان حوادث غی��ر مترقبه و بالیاي طبیعي به 
صورت جدي مورد توجه قرارگیرد و پاس��خي درخور 
براي آنها ارائه شود. برگزاري پانل هاي تخصصي، بخش 
دیگر برنامه هاي این کنگره بود که نکات ذیل در پانل 

پزشکي قانوني آن مطرح شد:
 پرونده هاي پزشکي مالک کارشناسي

در حوادث جمعي
از آنج��ا که امکان معاینه اولیه تمام مصدومان حوادث 
دس��ته جمعي توس��ط پزش��کي قانوني وجود ندارد،  
پرونده و مدارك پزش��کي مصدوم��ان به عنوان  یکي 
از مالك هاي اصلي در کارشناسي هاي پزشکي قانوني 

مورد استفاده قرار مي گیرد.

دکتر مس��عود قادي پاش��ا با بیان این مطلب افزود: با 
توجه به اینکه پرونده هاي پزش��کي مصدومان حوادث 
دسته جمعي در کارشناسي هاي پزشکي قانوني مورد 
استفاده قرار مي گیرد الزم است پزشکان و کادر درمان 
دقت الزم را در ثبت اولیه اطالعات داش��ته باشند زیرا 
یک پرونده خوب و کامل کارشناسي خوبي را به دنبال 

خواهد داشت.
وي با اشاره به اینکه در حوادث و بالیا اولویت با درمان 
مصدومان است خاطرنشان کرد: معاینه اجساد و معاینه 
بالیني مصدوم��ان در مراحل بعد از درمان قرار دارد با 
این حال هرچند مس��ایل مربوط به پزشکي قانوني در 
حوادث و بالیا داراي اولویت نیست اما فوریت دارد زیرا 
تاخیر در بحث معاینه اجساد ممکن است موجب عدم 
اح��راز هویت و یا ایجاد مش��کل در صدور گواهي و یا 
تطبیق و ارتباط جراحت با نوع حادثه در کارشناسي ها 
ش��ود.دکتر قادي پاش��ا با اش��اره به پانل تروماتولوژي 
قانوني در ح��وادث و بالیا در کنگ��ره مدیریت بحران 
تصریح کرد: در این پانل موضوعاتي همچون مس��ایل 
جنس��ي به دنبال حوادث، اختالالت روح��ي و رواني 
کودکان، مس��ایل جنای��ي و... ارائه و کلیاتي از اهمیت 
و نقش پزشکي قانوني در حوادث و بالیا مطرح شد.به 
گفته وي مستندس��ازي، احراز هوی��ت در مصدومان 
مراجعه کننده به بیمارستان ها، نحوه حدوث و چگونگي 
تطبیق جراحات،  چگونگي اخذ نمونه و ارس��ال آن به 
دنبال تجاوزات جنس��ي، اختالالت استرس��ي پس از 
حادثه )PTSD( و... از دیگر موارد مطرح شده در این 

پانل بود.
آمادگي قبلي دستگاه ها در بالياي طبیعي 

ضروري است
مدیر کل پزش��کي قانوني استان فارس گفت: حوادث 
و فجایع دس��ته جمعي که مي تواند به فوت ده ها نفر 
منجر شود، مشکالت عدیده اي را براي پزشکان قانوني 
به وجود مي آورد که بر طرف کردن این مش��کالت به 
آمادگي قبلي نیاز اس��ت.دکتر آریا حج��ازي افزود: در 
صورت وجود یک برنامه از قبل طراحي ش��ده و وجود 
تیم تخصصي پزش��کي، مس��ائل به آرامي برطرف مي 
ش��ود، اما اگ��ر برنامه اي وجود نداش��ته و پس از وقوع 
حادث��ه قرار به تنظیم برنامه باش��د، هرج و مرج ایجاد 
مي ش��ود.وي افزود: به طور کلي مدیریت بحران از نظر 
پزش��کي قانوني در چهار مرحله: جمع آوري اجس��اد، 
انتقال اجس��اد، تش��خیص هویت و تعیین علت فوت 
و در نهای��ت نگ��ه داري و تحویل اجس��اد خالصه مي 
ش��ود که هر کدام از این مراحل نیاز به س��ازماندهي 

و تجهی��زات خاص خ��ود دارد و هماهنگي ارگان هاي 
مختلف را مي طلبد.وي با اش��اره به وظایف هر یک از 
نهادها در زمان بروز حوادث جمعي یادآور شد: نیروهاي 
داوطلب مردمي، هالل احمر، بسیج، ارتش و پلیس در 
مرحله جمع آوري وانتقال اجساد و پزشکي قانوني در 
مراحل تش��خیص هویت و تعیین علت فوت و مقامات 
محلي، پلیس، ارتش و بس��یج در مرحله دفن اجس��اد 
م��ي توانند انج��ام وظیفه کنند لذا ض��رورت آموزش 
نیروهاي داوطلب مردمي، هالل احمر، بسیج، ارتش و 
پلیس جهت جمع آوري علمي اجساد و انتقال کامل و 
صحیح آن ها مي تواند در تشخیص هویت اجساد بسیار 

ارزشمند باشد. 
عضو هیات علمي سازمان خاطرنشان کرد: کوتاه بودن 
زمان براي عمل در این ش��رایط، با توجه به اس��تحاله 
اجس��اد پس از 72-24 س��اعت، در دس��ترس بودن 
تجهی��زات اولیه پیش از رس��یدن تیم ه��ا و تجهیزات 
تخصصي، توس��عه روش هاي ساده تشخیص هویت و 
مدیریت اطالعات جمع آوري ش��ده از اقدامات مهم و 
راهگشا در بحران مي باشد و گر چه دفن موقت به روش 
اصول��ي براي نگه داري موقت اجس��اد - وقتي فریزر و 
سردخانه در دسترس نباشد - مفید است اما به دالیل 
مذهبي در مملکت ما این امر امکان پذیر نیست لذا دفن 
دائم باید به روش اصولي انجام پذیرد و به همین جهت 
هماهنگي کامل با مقام��ات قضایي و... از جمله نکات 
مهم و اساسي اس��ت که باید در حوادث جمعي مورد 

توجه قرار گیرد.
 پیش نويس وظايف پزشکي قانوني
 در بالياي طبیعي در انتظار پاسخ

مدیرکل تشریح و بررسي صحنه جرم سازمان پزشکي 
قانوني کش��ور گفت: نقش و وظایف پزشکي قانوني در 
مواجهه با بالیاي دسته جمعي و مدیریت اجساد ناشي 
از آن در قالب یک پیش نویس سند، تهیه و به سازمان 
مدیریت بحران ارائه شده است. دکتر جابر قره داغي با 
بیان این مطلب افزود: در خصوص مدیریت اجس��اد به 
جا مانده از حوادث و بالیا، پروتکل هاي بین المللي وجود 
دارد و الزم است در مدیریت اجساد در  بالیاي طبیعي 

از این پروتکل ها استفاده شود.
وي با اشاره به اینکه در حوادث و بالیاي طبیعي تعیین 
هویت اجس��اد چندان مورد توجه نیست، تصریح کرد: 
متاسفانه در این حوادث با این تصور اشتباه که اجساد 
به جا مانده بیماري زا هستند به سرعت به خاکسپاري 
آنان اقدام مي کنند و بسیاري از آنها به صورت ناشناس 
به خاك س��پرده مي شوند و همین امر پس از گذشت 

زم��ان مش��کالتي را ایجاد خواهد کرد. ب��ه طور مثال 
عالوه بر مش��کالت عاطفي که بس��تگان هی��چ گاه از 
مرگ متعلقان خود و محل خاکسپاري آن ها مطمئن 
نمي شوند و جواز دفن رسمي براي مرگ آنها به شکل 
مستند وجود ندارد، باعث بروز مشکالت مالي در زمینه 
ارث، مش��کالت قضایي و قانوني نیز مي شوند. بنابراین 
وظیفه پزشکي قانوني است که در این میان وارد عمل 
شده و ضمن بررسي و معاینه اجساد ناشناس، با ثبت 
مشخصات ظاهري و تهیه عکس هاي مناسب براي آنان 
تشکیل پرونده داده و با صدور جواز دفن و تدفین آنها 
در مکان هاي معین امکان شناس��ایي آنها را در آینده 
فراهم نماید. دکتر قره داغي یادآور ش��د: الزم است هر 
انس��ان قبل از دفن احراز هویت شود و این موضوع به 
لحاظ سیاسي، اقتصادي، امنیتي و قضایي بسیار حائز 
اهمیت اس��ت در نتیجه در حوادث و بالیاي طبیعي و 
یا هر فاجعه دسته جمعي، مدیریت قربانیان، شناسایي 
آنان و صدور جواز دفن و احراز هویت از مسایل مهمي 
اس��ت که باید مورد توجه قرار گیرد.مدیرکل تشریح و 
بررس��ي صحنه جرم سازمان با اش��اره به اینکه عمده 
مش��کالت در تعیین هویت اجساد درحوادث و بالیاي 
جمعي به مرحل��ه پیش از انتقال به پزش��کي قانوني 
مربوط مي ش��ود، افزود: متاس��فانه در حوادث و بالیا، 
گاه اجساد بدون عالمت گذاري و عکسبرداري، توسط 
مردم و یا برخي از ارگان ها جمع آوري مي شوند بنابراین 
ممکن است قطعاتي از بدن افراد مختلف که ارتباطي 
به یکدیگر ندارد در کنار هم جمع آوري و به پزش��کي 
قانوني منتقل شود که آموزش نیروهاي انساني مرتبط 
در این خصوص و  حضور کارشناسان پزشکي قانوني در 

صحنه از وقوع چنین مسائلي جلوگیري مي کند.
وي ادامه داد: متاسفانه نقش پزشکي قانوني در مرحله 
قبل از انتقال اجساد چندان شناخته شده نیست و در 
این میان هر نهاد براي خود نقشي قائل مي شود. بر این 
اساس و براي جلوگیري از ایجاد آشفتگي در مدیریت 
اجساد، شناس��اندن نقش پزشکي قانوني در حوادث و 
بالی��ا امري ضروري اس��ت تا مدیری��ت و احراز هویت 

اجساد به شکل صحیح انجام گیرد.
گفتني اس��ت پزش��کي قانوني در کارگاهي دو ساعته 
با عنوان تش��خیص هویت اجس��اد در ح��وادث و بالیا 
چگونگي احراز هویت قربانیان، مراحل انجام تشخیص 
هویت، اهمیت آن و مش��کالت موجود در این رابطه را 
مطرح نموده و نیز پیشنهاداتي در خصوص انجام بهتر، 
صحیح تر و س��ریع تر تشخیص هویت قربانیان بالیاي 

طبیعي را مطرح کرد.

همايش ها

دکتر برزگر:
در راس�تاي انج�ام وظاي�ف، 
در  قانوني  پزش�کي  تيم هاي 
تش�کيل  اس�تان ها  تمام�ي 
شده تا در زمان بروز حوادث 
دس�ته جمعي در کنار س�اير 
ارگان ها خدمات خود را ارائه 

کنند.

دکتر قره داغي:
فجاي�ع  و  ح�وادث  در 
مديري�ت  دس�ته جمعي، 
قرباني�ان، شناس�ايي آنان و 
ص�دور ج�واز دف�ن و احراز 
هويت از مسايل مهمي است 
ک�ه باي�د م�ورد توج�ه قرار 

گيرد.   

دکتر قادي پاشا:
پرونده ه�اي  ک�ه  آنج�ا  از 
پزشکي مصدومان حوادث در 
کارشناسي هاي پزشکي قانوني 
قرار مي گيرد،  اس�تفاده  مورد 
پزش�کان و کادر درمان�ي بايد 
دق�ت الزم را در ثب�ت اولي�ه 

اطالعات داشته باشند.

دکتر حجازي:
داوطلب  نيروه�اي  آم�وزش 
مردمي، هالل احمر، بس�يج، 
ارتش و پليس براي جمع آوري 
علمي اجساد و انتقال صحيح 
هوي�ت  تش�خيص  در  آنه�ا 
ارزشمند بس�يار   اجس���اد 

 است.

دکتر کاظميان:
تنوع جراي�م بر علي�ه افراد 
ه�اي  روش  در  تغيي�ر  و 
مجرمان�ه در حوزه پزش�کي 
فعاليت هاي  انج�ام  قانون�ي، 
در  تحقيقات�ي  و  پژوهش�ي 
 س�ازمان را م�ورد تأکيد قرار 

مي دهد
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رییس س��ازمان پزشکي قانوني کش��ور در کنفرانس 
پیامدهاي سوء مصرف موادمخدر و روانگردان ها گفت: 
افزایش مصرف شیش��ه موجب بیش��تر ش��دن وقوع 
جرایم خشن در کشور مي شود و در بسیاري از موارد 
فرد تح��ت تاثیر دارو به انجام جرای��م و یا رفتارهاي 
پرخاش گرایان��ه مانن��د رانندگ��ي افسارگس��یخته و 
پرخط��ر، نزاع در تجمعات و ی��ا مهماني ها، دعواهاي 

خیاباني، قتل و... دست مي زند.
دکتر احمد ش��جاعي افزود: از آنجایي که استفاده از 
این مواد باعث اختالالت رفتاري از جمله پرخاشگري، 
رفتارهاي تهاجمي، عدم درك زمان و مکان، اختالالت 
ش��ناختي، برانگیختگي امیال جنس��ي و ... مي شود، 
همواره احتمال بروز حوادث و جرایم در زمان مصرف 

این مواد مطرح است. 
دکتر ش��جاعي با تاکید بر اینک��ه مصرف مواد مخدر 
صنعت��ي رفتارهاي خش��ونت آمیز را به دنب��ال دارد، 
گف��ت: رفتارهاي خش��ونت آمیز در معت��ادان به مواد 
مخدر صنعتي در فاصله زماني بین 6 ماه تا یک س��ال 
پس از ش��روع وابس��تگي افراد آغاز مي شود در حالي 
که در معتادان به مواد مخدر سنتي این فاصله زماني 
بین یک تا سه سال پس از وابستگي طول مي کشد. 
وي خاطرنشان کرد: میزان بروز خشونت و رفتارهاي 
آسیب رس��ان در معت��ادان به مواد مخ��در صنعتي با 
افزایش سن اعتیاد افراد به اوج خود مي رسد در حالي 
ک��ه در معتادان به مواد مخدر س��نتي با افت مواجه 

مي شود. 
به گفته رییس سازمان پزشکي قانوني کشور، معتادان 
با س��ن باالي 45 س��ال از رفتارهاي خش��ونت آمیز 
کمتري نسبت به معتادان جوان تر با سن زیر 45 سال 
برخوردارند و بیش��ترین بروز رفتارهاي خشونت آمیز 

در جوانان گروه سني 25-16 سال رخ  مي دهد. 
وي مواد مخدر را به دو دسته سنتي )تریاك، حشیش 
و کوکائین( و صنعتي )هروئین، LSD و آمفتامین ها( 
تقسیم کرد و گفت: مخدر به ترکیباتي گفته مي شود 
که از نظر س��اختماني و عملکرد شبیه به تریاك و به 
صورت طبیعي یا صناعي است. از مخدرهاي طبیعي 
مي توان از مورفین و کدئین، مخدرهاي نیمه صناعي 
مانن��د هرویی��ن و از مخدرهاي صناعي م��ي توان از 

متادون نام برد. 
دکت��ر ش��جاعي ادامه داد: م��واد روانگ��ردان به مواد 
ش��یمیایي گفته مي شود که بر روي عملکرد مغز اثر 
گذاشته و منجر به تغییرات رفتاري، شناختي، خلقي و 
همچنین درجه هوشیاري در فرد مصرف کننده شده 
و این م��واد در ابتدا باعث افزایش تمرکز و همچنین 
سرخوش��ي در فرد مصرف کننده مي شوندکه همین 

امر منجر به سوء مصرف این مواد شده است.
رییس سازمان پزش��کي قانوني کشور یادآور شد: در 

چند دهه اخیر در دنیا این دس��ته از ترکیبات شدیدا 
مورد سوء مصرف قرار گرفته اند، در کشورمان نیز طي 
چند س��ال اخیر مصرف آمفتامین ها در جوانان روند 

افزایشي داشته است. 
وي با اش��اره به اینکه شیشه با موادي ارزان قیمت و 
به سادگي در البراتوارهاي غیر قانوني و زیرزمیني به 
روشي فوق العاده خطرناك تولید مي شود، خاطرنشان 
کرد: از آنجایي که داروهاي خیاباني به صورت ناخالص 
تهیه مي ش��وند و همواره حاوي مواد افزودني بس��یار 
است، شناسایي این دسته از ترکیبات در مسمومیت ها 
و در موارد تشخیص علت مرگ بیشتر نمودار مي شود.  
وي با اشاره به افزایش 20 درصدي تعداد البراتوراهاي 

تولید مواد روانگردان و آمفتامین ها در س��ال 2008 
می��الدي و گرایش 30 تا 40 میلیون نفردر جهان به 
س��وء مصرف مواد روانگردان و آمفتامین ها یادآور شد: 
براس��اس برآوردهاي صورت گرفته تعداد سوءمصرف 
م��واد روانگ��ردان و آمفتامین ها در آین��ده نزدیک به 
بیش از مجموع سوء مصرف کنندگان مشتقات تریاك 

و کوکائین خواهد رسید.
رییس س��ازمان پزشکي قانوني کش��ور افزود: امروزه 
ش��اخص هاي جذاب تولید و مصرف ای��ن گونه مواد 
ش��یمیایي و صناعي موجب شیوع و گسترش سریع 
آن در جوامع مختلف ش��ده اس��ت. بر همین اساس 
بیش��ترین تمرکز مصرف کنن��دگان محرك ها از نوع 

آمفتامین )ATS( در جهان با 72 درصد به قاره آسیا 
اختص��اص دارد و پ��س از آن آمری��کا، آفریقا، اروپا و 
اقیانوس��یه به ترتیب ب��ا 11، 10، 6 و یک درصد قرار 
دارند.  وي به برخي از جاذبه هاي تولید و سوء مصرف 
محرك ه��ا از نوع آمفتامی��ن )ATS( اش��اره کرد و 
افزود: تولید آزمایش��گاهي، زیرزمین��ي و خانگي این 
ماده مخدر شیمیایي و افزایش روزافزون ناخالصي ها، 
موجب کاهش 50 درصدي قیمت شیشه طي یک سال 
اخیر در کشور شده است که بیشترین میزان کاهش 
قیمت را در بین ان��واع مواد مخدر به خود اختصاص 

داده است.
در برخورد با مواد اولیه ساخت مخدر 

شیشه نقص قانوني داريم
کارش��ناس اعتیاد سازمان پزش��کي قانوني کشور با 
اش��اره به تولید مخدر صنعتي شیشه در البراتوارهاي 
غیر قانوني گفت: متاس��فانه در کش��ور در برخورد با 

پیش سازه هاي ساخت شیشه نقص قانوني داریم.
دکت��ر محمدرضا قدی��رزاده گفت: م��ت آمفتامین یا 
به زبان عامیانه شیش��ه، یک م��اده قدرتمند، اعتیاد 
آور، مح��رك و به ش��کل ترکیبي و مصنوعي اس��ت 
ک��ه معروف تری��ن و مهم ترین ماده اعتی��اد آور گروه 

آمفتامین ها در کشور محسوب مي شود.
وي افزود: افراد ش��یاد، این م��اده را در ایران با عنوان 
نش��ئه آور بدون اعتیاد تبلیغ مي کنن��د، در حالي که 
این ماده بس��یار اعتیادآور اس��ت و نس��بت به دیگر 
آمفتامین ها از نظر اجتماعي، عاطفي و رواني آس��یب 

بیشتري به فرد وارد مي کند. 
دکتر قدیرزاده با اشاره به اینکه معموال افرادي که به 
دنبال تنوع هستند به این ماده روي مي آورند، تصریح 
کرد: شیش��ه اغلب به صورت تفریحي در مهماني ها و 
براي باال بردن و وس��عت دادن به لذات جنس��ي و در 

بعضي موارد براي بیدار ماندن مصرف مي شود.
کارشناس اعتیاد س��ازمان پزشکي قانوني با تاکید بر 
اینکه شیشه محرك سیستم عصبي است تصریح کرد: 
شیش��ه، اثري ترکیبي از توهم زایي و تحرك بخشي 
دارد و سیستم مرکزي اعصاب را تحریک کرده و باعث 
بروز نوعي تشنج و حرکات غیر قابل کنترل به همراه 
تعریق، گشادي مردمک چش��م و در مجموع، کنش 

هاي شدید رفتاري مي شود. 
وي ی��ادآور ش��د: به عقی��ده متخصص��ان بر خالف 
مخدرهاي افیوني مانن��د تریاك که عموما آرام بخش 
هستند و استعمال کننده را به سمت سکون و کندي 
حرکت مي برند، شیش��ه، فرد را به س��مت رفتارهاي 

خشونت آمیز سوق مي دهد. 
دکتر قدیرزاده ادامه داد: مصرف شیشه باعث افزایش 
انرژي، پر فعالیتي، شادابي، بي خوابي، افزایش تمرکز، 
باال رفتن درك و حس اعتماد به نفس مي ش��ود و به 

کنفرانس پيامدهاي س�وء مصرف موادمخدر و روانگردان ها به همت اداره کل پزش�کي قانوني اس�تان تهران، چهارش�نبه سوم اسفند با حضور مسئوالني از سازمان 
پزش�کي قانوني کش�ور و ستاد مبارزه با مواد مخدر در سالن شهيد بهشتي سازمان پزش�کي قانوني کشور برگزار شد. در این کنفرانس برخی موضوعات مربوط به 

سوءمصرف روان گردان ها از سوی متخصصان مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه به آن اشاره می شود. 

بررسي پیامدهاي سوء مصرف موادمخدر و روانگردان ها 

مصرف شیشه، افزايش جرايم خشن را به دنبال دارد
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خاطر همین اثرات است که افراد در سنین 18 تا 25 
سال به این مواد روي مي آورند. 

وي با اش��اره به اینکه مسمومیت با این ماده مي تواند 
عالئم خفیف )افزایش ضربان قلب، فش��ار خون باال، 
اضطراب، پرخاش��گري( تا ش��دید )ب��اال رفتن درجه 
حرارت ب��دن، فعالیت بیش از حد عضالني و تخریب 
بافت عضالني، تشنج، کما و مرگ( ایجاد کند، گفت: 
اگر بیم��ار معتاد به این ماده مخدر ش��انس بیاورد و 
دچار جنون و توهم نش��ود، افس��ردگي هاي شدیدي 
گریبان گیرش مي ش��ود که کن��ار آمدن با آن تقریبا 
محال اس��ت.  وي با بیان اینکه ای��ن ماده توهم زایي 
و اثرات محرك را با هم ایجاد مي کند، اظهار داش��ت: 
کریس��تال یا شیش��ه محرك بس��یار قوي است که 
فعالیت هاي مرکزي سیستم عصبي را سرعت مي دهد، 
اثرات مت آمفتامین بسیار شبیه کوکائین است، به جز 
اینکه این اثرات، مدت بس��یار بیشتري طول مي کشد 
و مت آمفتامین ب��راي مدت طوالني تري در مغز باقي 
مي مان��د و براي همین، اثرات مح��رك آن طوالني تر 

است. 
این کارشناس سازمان پزشکي قانوني کشور به برخي 
اثرات مصرف شیش��ه اش��اره کرد و اف��زود: تحمل یا 
تولرانس در افرادي که ب��ه مدت طوالني این ماده را 
مص��رف مي کنند، به وجود مي آی��د و این امر به این 
معناست که آن ها هر بار براي رسیدن به اثرات قبلي 
باید مقادیر بیش��تري از این ماده را مصرف کنند که 
به اعتیاد مي انجامد.   دکتر قدیرزاده تاکید کرد: عدم 
تعادل رفتاري در اولین بار مصرف شیشه، ممکن است 
از 12 تا 48 س��اعت باقي بماند و ف��رد در این مدت 
به کارهایي دس��ت بزند که هرگ��ز در حالت طبیعي 
مرتکب آن ها نمي شد، اما وقتي مصرف طوالني شود، 
عالئم بیماري هاي رواني مانند توهم، پرخاش��گري و 
س��وءظن در فرد ظاهر خواهد شد که ممکن است به 

جنایت منجر شود. 
وي با اش��اره به برخي از بیماري هاي معمول ناش��ي 
از اس��تعمال کریس��تال افزود: اختالل و بي نظمي در 
وظایف ریه، بي اش��تهایي و در نتیجه سوء تغذیه و کم 
وزني مف��رط، عوارض قلبي )حمله قلبي و نارس��ایي 
قلب به دلیل اس��تعمال زیاد( و س��کته هاي مغزي و 
قلبي از جمله بیماري هاي ناش��ي از مصرف کریستال 
اس��ت. وي یادآور ش��د: انرژي زایي شیش��ه، کاذب و 
بسیار خطرناك است.  فرد پس از مصرف تا حدود 72 
ساعت به شدت بي خواب مي شود و نیاز بدن به انرژي 
به حدي افزایش مي یابد که ممکن اس��ت بافت هاي 

حیاتي آسیب ببینند . 
دکتر قدیرزاده با اش��اره به تأثی��ر مصرف این مواد بر 
رفتارهاي جنسي گفت: استفاده از کریستال مي تواند 
نیاز و فعالیت جنسي فرد را به طور غیر عادي افزایش 
دهد. این به همراه دیگر تأثیرات اس��تعمال این ماده 
ممکن است فرد را به قدري بي توجه و از خود بي خود 
کند که ش��خص در فعالیت هاي جنس��ي افراط کند 
که قطعا آس��یب هاي غیر قابل جبران��ي را به همراه 
دارد که افزایش امکان ابتال به ویروس HIV و دیگر 
بیماري ه��اي مقاربت��ي از جمله آن ها اس��ت. وي در 
ادامه به اثر مصرف شیش��ه بر مغز اشاره کرد و گفت: 
مصرف شیش��ه با باال بردن غلظت نوروترنسمیترهاي 
منوآمی��ن به ویژه دوپامین در مغ��ز و طناب نخاعي، 
مغ��ز را تحریک مي کن��د. مت آمفتامین یک محرك 
س��ایکوموتور بسیار قوي است.  شیشه به قدري قوي 
است که حتي پس از فرو نشستن فالش اولیه، مغز را 
در حالت آم��اده باش نگه مي دارد.  پس از حدود 12 
س��اعت مغز از دوپامین تخلیه و اگر شخص دوباره از 

دارو استفاده نکند، دچار افسردگي حاد مي شود.

کارش��ناس اعتیاد سازمان پزش��کي قانوني با تأکید 
بر اینکه اس��تفاده دوز باالي شیش��ه مي تواند موجب 
آس��یب مهلک در رگ هاي مغ��زي و در نهایت مرگ 
ش��ود تصریح کرد: نش��انه هاي مصرف بیش از حد و 
مس��مومیت این ماده، از دست دادن هشیاري و اغما، 
تنفس س��ریع، تش��نج و انقباضات عضالني غیر قابل 
کنترل، گرماي بیش از حد بدن، ضربان قلب سریع یا 

نامنظم و درد قفسه سینه است.
ب��ه گفته دکت��ر قدیرزاده، بس��یاري  از کس��اني که 
کریس��تال مص��رف مي کنن��د این م��اده را وابس��ته 
کنن��ده توصی��ف مي کنن��د. مصرف کنن��دگان این 
ماده در ابتدا تش��ویق مي ش��وند کمي از این ماده را 
همراه داش��ته باش��ند تا در مواقع ناگهاني به دادشان 
برس��د.  با توج��ه به ماهیت وابس��ته کننده این ماده، 
 فرد از لحاظ رواني و فیزیکي به آس��اني به آن وابسته

 مي شود.  
وي همچنی��ن در م��ورد درم��ان مص��رف کنندگان 
شیش��ه افزود: متخصصان درمانگ��ر اعتیاد مي گویند 
براي درمان کسي که به این ماده محرك اعتیاد پیدا 
مي کند، داروي خاصي در دنیا وجود ندارد و داروهایي 
که تجویز مي شود تنها به کاهش عالئم ناراحت کننده 
بیمار کمک مي کند، نکته اساس��ي این است که براي 
درمان اعتیاد به م��واد مخدري که مرفین دارند مثل 
تریاك، کرك و هرویین، داروهایي مثل متادون و بوپره 
نورفین تجویز مي شود، اما براي شیشه داروي خاصي 
وجود ندارد و داروهایي که استفاده مي شود داروهاي 
کمکي از جمله ضد اضطراب ها و ضد افسردگي هاست 

که این داروها در کاهش عالئم بیمار مؤثر هستند.
کارش��ناس اعتیاد سازمان پزش��کي قانوني در پایان 
گفت: در هر حال براي درمان عوارض اعتیاد به شیشه 
بر اس��اس مدت و نوع و روش مصرف ممکن است که 
فرد نیاز به درمان دارویي به ش��کل بس��تري شدن یا 
سرپایي داشته باشد همچنین بعد از درمان، اختالالت 
روان پزش��کي بیمار باید به وسیله روان پزشک خبره 
مورد بررس��ي و درم��ان قرار گیرد و ب��ه دنبال آن یا 
همزم��ان، آم��وزش خان��واده، آم��وزش مهارت هاي 
بهبود اولیه و پیش��گیري از بازگش��ت و رفتار درماني 

برنامه ریزي شود.

 اعتیاد عامل ابتالي 90 درصد
مبتاليان به ايدز

مدیر کل درمان و حمایت هاي اجتماعي ستاد مبارزه 
با مواد مخدر نیز در این کنفرانس گفت: بیماري ایدز 
مس��ئله اعتیاد را تحت الش��عاع خود قرار داده اس��ت 
چراکه بیش از 90 درصد افراد مبتال به ایدز به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم در اثر مواد مخدر به آن مبتال 
ش��ده اند. دکتر محمد باقر صاب��ري زفرقندي گفت: 
موضوع اعتیاد معضلي اس��ت که با توجه به ش��رایط 
مکان��ي و زمان��ي باید با آن برخورد ش��ود. برخورد با 
آن باید با برنامه ریزي، تفک��ر و آرامش صورت گیرد. 
بر اس��اس تخمین دفتر مقابله با م��واد مخدر و جرم 
س��ازمان ملل متحد 200 میلیون نفر از مردم جهان 
دچار سوء مصرف انواع مواد مخدر هستند و 4 درصد 
جمعی��ت کل جهان یا به عبارتي 4.7 درصد جمعیت 
باالي 15 س��ال جه��ان به مصرف م��واد مخدر روي 
آورده ان��د. وي افزود: بر اس��اس این آم��ار، در جهان 
163 میلیون نفر مصرف کننده مشتقات گیاه شاهدانه 
)حش��یش(، 42 میلیون نفر مواد مح��رك از خانواده 
آمفتامین ه��ا، 8 میلیون نفر معتاد به اکس��تازي، 15 
میلی��ون نفر مواد افیون��ي و 10 میلی��ون نفر معتاد 
ب��ه کوکائین هس��تند. صاب��ري زفرقن��دي در ادامه 
گف��ت: اثر تخریبي و مشکل س��از ترین م��واد در دنیا 
که درمان آن ها بس��یار س��خت بوده ابتدا شامل مواد 

افیوني و س��پس کوکائین است. وي با اشاره به اینکه 
ایرانی��ان از م��واد مخدر تریاك و حش��یش از دیرباز 
براي تس��کین ان��واع بیماري ها اس��تفاده مي کردند 
افزود: در س��ال 1290 شمس��ي قانون تحدید تریاك 
تصویب ش��د. در س��ال 1322 آماري منتشر شد که 
1 میلی��ون و 500 هزار نف��ر از جمعیت 14 میلیون 
نف��ري ایران دچار مصرف مخدر بودن��د. این روند به 
 صورت افزایش��ي ادام��ه یافت تا اینک��ه مجوز تولید

25 درصد تریاك مجاز جهان در سال 1328 در ایران 
داده ش��د. این فراز و نش��یب ها تا دهه 50 همچنان 
ادامه یافت و در ای��ن دهه داروخانه ها مجاز به توزیع 
تریاك به معتادین کشور شدند اما در گزارش بهداري 
آن زم��ان که انتظ��ار مي رفت معت��ادان زیادي براي 
دریاف��ت این کوپن ها ب��ه داروخانه هاي مجاز مراجعه  
کنند با اس��تقبال کمي رو به رو ش��ده و مشخص شد 
اعتم��اد معتادان ب��ه دولت در این گونه موارد بس��یار 

پایین است.
وي ادامه داد: پس از انقالب اس��المي با جرم شناخته 
شدن اعتیاد، دس��تگیري و زنداني شدن افراد معتاد 
آغاز ش��د ام��ا باز هم با بررس��ي هاي ص��ورت گرفته 
مشخص ش��د که این افراد پس از خارج شدن از این 

مراکز مجددا به مواد مخدر روي مي آورند.
زفرقندي با اش��اره به اینکه افراط و تفریط در نش��ان 
دادن آم��ار مصرف م��واد مخدر در کش��ور هر دو به 
یک اندازه جامعه را دچار مش��کل مي کند ادامه داد: 
بزرگ نمایي و کوچک ش��مردن مص��رف این مواد در 
کش��ور هر دو به یک ان��دازه به ضرر مصالح کش��ور 
است و باعث التهاب در سطح جامعه و بنیان خانواده 
مي شود. دکتر صابري زفرقندي در پایان خاطر نشان 
کرد: با معضل اعتیاد باید به صورت علمي برخورد کرد 
و برخوردهاي احساس��ي مي تواند نوع الگوي مصرف 

مواد را به سمت مواد خطرناك تر پیش ببرد.
در ای��ن کنفرانس همچنین مباحثي در خصوص آثار 
روانشناختي س��وء مصرف مواد مخدر و روانگردان ها، 
پیش��گیري از س��وء مصرف مواد مخدر و روانگردان ها، 
تفس��یر نتایج آزمایشگاهي س��وء مصرف مواد مخدر و 
روانگردان ها، درمان هاي رایج س��وء مصرف مواد مخدر 

و روانگردان ها و...  مطرح شد.
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انرژي زايي شيش�ه، کاذب و بس�يار 
خطرناک اس�ت.  فرد پس از مصرف 
ت�ا ح�دود 72 س�اعت ب�ه ش�دت 
بي خ�واب مي ش�ود و نياز ب�دن به 
انرژي به ح�دي افزايش مي يابد که 
ممکن است بافت هاي حياتي آسيب 

ببينند
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معاون مرکز تحقیقات پزش��کي قانوني گفت: با توجه به 
باال بودن نرخ خودکشي در برخي استان ها نگاه منطقه 
اي به این موضوع براي شناسایي دالیل وقوع خودکشي 
و تربیت متخصصین روانشناس��ي و روانپزشکي و اعزام 
آن ها به این مناطق براي شناسایي افراد در معرض خطر 
ضروري اس��ت.  س��عداله مرادي در همایش سراس��ري 
خودکش��ي که 10 تا 12 اس��فند در زنجان برگزار ش��د، 
با ارائه مقاله اي با عنوان »بررس��ي مرگ هاي مشکوك 
به خودکشي ، ارجاعي به مراکز پزشکي قانوني کشور در 
زمس��تان 88 تا پاییز 89 )سال2010 میالدي(« افزود: 
خودکش��ي یکي از مش��کالت مهم اجتماعي و بهداشت 
رواني بسیاري از کش��ورها است و در برخي کشورها به 
صورت قابل توجهي باالتر از تعداد مرگ هاي ناش��ي از 

تصادفات قرار دارد. 
 مرادي با اشاره به بیشترین و کمترین فراواني خودکشي 
در اس��تان ها بر اس��اس نتایج این تحقیق خاطرنش��ان 
کرد: بیش��ترین فراواني خودکش��ي به ترتیب در تهران 
ب��ا 434 نفر، کرمانش��اه با 247 نفر و لرس��تان با 228 
نفر و کمترین فراواني به ترتیب در اس��تان هاي سمنان 
ب��ا 20 نفر، خراس��ان جنوب��ي 28 نفر و ی��زد با 30 نفر 
ثبت ش��ده اس��ت.  به گفته وي 4.7 نفر به ازاي هر صد 
هزار نفر از جمعیت کش��ور بر اثر مرگ هاي مشکوك به 
خودکش��ي در س��ال 2010 فوت کرده اند. معاون مرکز 
تحقیقات پزش��کي قانوني ادامه داد: باالترین نرخ مرگ 
ه��اي مش��کوك به خودکش��ي در این تحقی��ق مربوط 
ب��ه اس��تان هاي ایالم )26 نفر به ازاي ه��ر صد هزار نفر 
جمعیت(، لرس��تان و کرمانشاه )هرکدام 13 نفر به ازاي 
ه��ر صد هزار نفر جمعیت( و هم��دان )9.9 نفر به ازاي 
هر صد هزار نفر جمعیت( و  پایین ترین نرخ مرگ هاي 
مش��کوك به خودکش��ي مربوط به استان هاي هرمزگان 
)2.2 نفر به ازاي هر صد هزار نفر جمعیت(، سیس��تان و 
بلوچس��تان )2.5 نفر به ازاي هر صد هزار نفر جمعیت( 
و یزد )2.8 نفر به ازاي هر صد هزار نفر جمعیت( اس��ت.  
مرادي خاطرنش��ان ک��رد: از بین م��وارد ارجاعي مرگ 
هاي مش��کوك به خودکشي به پزش��کي قانوني در این 
تحقیق، 70.5 درص��د افراد مرد و 29.5 درصد زن بوده 
اند یعني مي توان گفت که تعداد مرگ هاي مش��کوك 
به خودکش��ي م��ردان 2.4 برابر زنان اس��ت. همچنین 
باالترین نسبت مرگ هاي مشکوك به خودکشي مردان 
در اس��تان هاي همدان )84.6درص��د(، اصفهان )83.3 
درصد( و گیالن )81.4 درصد( و باالترین نس��بت زنان 
مربوط به اس��تان هاي ای��الم )47.6 درصد(، لرس��تان 
)46.9 درصد( و بوشهر )45.7 درصد( بوده است. معاون 

مرکز تحقیقات با اش��اره به نرخ مرگ هاي مشکوك به 
خودکش��ي در س��ال2010 به تفکیک جنس افزود: 6.6 
مرگ هاي مش��کوك به خودکش��ي به ازاي هر صد هزار 
مرد و 2.7 مرگ هاي مش��کوك به خودکشي به ازاي هر 
صد هزار زن در کش��ور رخ داده است. از سویي باالترین 
نرخ مرگ هاي مش��کوك به خودکشي مردان در استان 
ه��اي ایالم )26.8 نفر(، همدان )16.6نفر( و کرمانش��اه 
)16.4نف��ر( به ازاي ه��ر صد هزار م��رد و باالترین نرخ 
مرگ هاي مش��کوك به خودکش��ي زنان دراستان هاي 
ایالم )25.1 نفر(، لرس��تان )12.4نفر( و کرمانشاه )9.4 
نف��ر( ب��ه ازاي هر صد ه��زار زن وجود داش��ت.  وي با 
مقایس��ه نرخ مرگ هاي مشکوك به خودکشي در ایران 
با دیگر کش��ورها یادآور ش��د: نرخ خودکش��ي ایران در 
بین 89 کش��وري که اطالعاتش جمع آوري ش��ده است 
)کش��ورهایي نظیر آمریکا، آلمان، ژاپ��ن، ایتالیا، کانادا، 
اس��ترالیا، کوی��ت، امارات، اردن و ...( در رتبه ش��صت و 
نه��م قرار دارد، همچنین رتبه نرخ مرگ هاي مش��کوك 
به خودکش��ي مردان ایران��ي در رده هفتادم دنیا و رتبه 
نرخ مرگ هاي مش��کوك به خودکش��ي زنان ایراني در 
رده پنجاه و هشتم دنیا قرار دارد که این بیانگر وضعیت 
مناس��ب ایران نس��بت به بسیاري از کش��ورهاي جهان 
اس��ت.   مرادي تصری��ح کرد: با توجه به اینکه اس��تان 
هاي ایالم، همدان، لرس��تان و کرمانش��اه، باالترین نرخ 
مرگ هاي مش��کوك به خودکش��ي مردان و زنان را در 
مطالعات سال 2001 و س��ال 2010 داشته اند، به نظر 
مي رس��د نگاه منطقه اي به این موضوع براي شناسایي 
دالیل وقوع خودکشي و تربیت متخصصین روانشناسي 
و روانپزشکي و اعزام آن ها به این مناطق براي شناسایي 
افراد در معرض خطر ضروري باش��د. وي با اعالم اینکه 
بررسي موضوع خودکشي به عنوان یکي از شاخص هاي 
سالمت در جامعه حائز اهمیت است افزود: با هدف ایجاد 
زمینه تحقیقات بیش��تر، هم اکنون امکان بررسي موارد 
مش��کوك به خودکشي حدود 30 هزار پرونده مربوط به 
س��ال هاي گذش��ته از 350 مرکز پزشکي قانوني فراهم 
است و در صورت همکاري متقابل دستگاههاي ذیربط و 
محققین مربوط با تعریف طرح هاي پژوهشي مشترك، 
ابعاد مختلف موضوع خودکش��ي قابل بررس��ي اس��ت و 
در ای��ن خصوص مرکز تحقیقات پزش��کي قانوني آماده 

همکاري با محققین و دستگاه هاي ذي ربط است.
مرک��ز تحقیقات پزش��کي قانوني با ارائه پن��ج مقاله در 
قالب س��خنراني و 10 مقاله به شکل پوستر در همایش 
سراس��ري بررسي خودکش��ي و رفتارهاي مرتبط با آن 

شرکت کرد:

همایش سراس�ري بررس�ي خودکش�ي و رفتاره�اي مرتبط ب�ا آن، به همت گروه روانپزش�کي و روانشناس�ي 
دانش�گاه علوم پزشکي زنجان و با مش�ارکت اداره کل پزشکي قانوني استان، دهم تا دوازدهم اسفند در سالن 
همایش هاي بين المللي روزبه زنجان برگزار ش�د. در این همایش مرکز تحقيقات پزش�کي قانوني بيش از 10 
مقاله با موضوع خودکش�ي در قالب س�خنراني و پوس�تر ارائه کرد که مس�ئوليت هاي قانوني روان پزش�کان و 
مراقبين بهداش�ت روان در خودکش�ي، بررسي اپيدميولوژیک خودکش�ي منجر به فوت ارجاع شده به اداره کل 
پزشکي قانوني استان زنجان، بررسي مقایسه اي شيوه هاي خودکشي موفق ارجاع شده به مرکز پزشکي قانوني 
ایالم و بررس�ي خودکش�ي هاي موفق ارجاعي به مراکز پزش�کي قانوني مهم ترین مقاالت ارائه ش�ده از سوي 

مسئوالن و کارشناسان پزشکي قانوني در این همایش بود.  

همايش سراسري بررسي خودکشي 
و رفتارهاي مرتبط

در ادامه سلسله کنفرانس هاي ادواري در زمینه مباحث پزشکي قانوني 
و علوم وابس��ته، کنفرانس تروماتولوژي زنان با حضور جمعي از پزشکان و 
کارشناس��ان 28 دي در س��الن شهید بهشتي س��ازمان برگزار شد.در این 
کنفرانس مباحثي همچون کلیات آناتومي دس��تگاه تناسلي زنان، معاینات 
آنورکتال به دنبال تجاوزات جنس��ي، آس��یب هاي رواني به دنبال تجاوزات 
جنسي، ارتباط سقط و زایمان زودرس، تعیین خسارات در تروماهاي لگن 
و دس��تگاه تناس��لي، نمونه گیري و تفسیر آزمایشات س��رولوژي و ژنتیک 
در تجاوزات جنس��ي و ... مطرح ش��د. گفتني است کنفرانس تروماتولوژي 
زن��ان داراي امتی��از بازآموزي وی��ژه متخصصان همه رش��ته هاي جراحي 
عمومي، زنان و زایمان، جراحي کلیه و مجاري ادراري- تناس��لي، پزشکي 
قانوني، دکتراي مامایي، پزشکان عمومي، پزشک عمومي شاغل در پزشک 
خانواده، کارش��ناس ارشد و کارش��ناس مامایي و نیزکارشناس، کارشناس 

ارشد و دکتراي پرستاري بود.

 برگزاري سمینار »تروماتولوژي قانوني 
در جراحي مغز و اعصاب«

س��مینار دو روزه تروماتول��وژي قانون��ي با حضور اس��اتید ج��راح مغز 
 و اعص��اب و متخصص��ان و پزش��کان س��ازمان پزش��کي قانون��ي، 11و

 12 بهمن امسال در سالن شهید بهشتي سازمان برگزار شد.
 در روز اول این س��مینار که به همت واحد آموزش و پژوهش پزش��کي 
قانوني استان تهران برگزار شد مباحثي همچون »آسیب هاي اسکالپ« توسط 
دکتر آریان، جراح مغز و اعصاب و عضو هیات علمي دانشگاه شهید بهشتي، 
»آس��یب هاي اعصاب کرانیال« توسط دکتر مسعود شیرواني، جراح مغز و 
اعصاب و عضو هیات علمي دانش��گاه شهید بهشتي، بحث »شکستگي هاي 
جمجمه« توسط دکتر فریده نجات، جراح مغز و اعصاب و عضو هیات علمي 
دانشگاه شهید بهشتي، »نقص عضو ناشي از اختالالت اعصاب جمجمه اي« 
 توسط دکتر فرهاد رضواني متخصص پزشکي قانوني در نوبت اول برنامه صبح

 ارائه شد.
در نوبت دوم برنامه صبح، »خونریزي اکسترادورال« توسط دکتر محمد 
ش��یراني، جراح مغز و اعصاب و عضو هیات علمي دانش��گاه علوم پزشکي 
ش��هید بهشتي، »خونریزي ساب دورال« توسط دکتر صمدیان، جراح مغز 
و اعصاب و عضو هیات علمي دانش��گاه ش��هید بهش��تي، »خونریزي ساب 
آراکنوئید و پارگي آنوریس��م« توس��ط دکتر اس��حاق بهرامي، جراح مغز و 
اعصاب و عضو هیات علمي دانش��گاه ش��هید بهش��تي، »سرعت مرگ در 
خونریزي س��اب آراکنوئید« توسط دکتر س��ید محمود هاشمي، جراح مغز 
و اعصاب و عضو هیات علمي دانش��گاه ش��هید بهش��تي و » قصور جراحي 
اعصاب در بررسي سه ساله قصور پزشکي ارجاع شده به اداره کمیسیون هاي 
پزش��کي قانون��ي اس��تان تهران« توس��ط دکت��ر حمید رض��ا دانش پرور، 
 متخص��ص پزش��کي قانوني و عضو هیات علمي س��ازمان پزش��کي قانوني 

ارائه شد.

برگزاري کنفرانس تروماتولوژي "زنان" 
و تروماتولوژي "مغز و اعصاب"

در ماه هاي دي و بهمن دو کنفرانس تروماتولوژي با عناوين زنان 
و مغ�ز و اعصاب با حضور کارشناس�ان  و صاحب نظ�ران اين دو 
حوزه در س�الن شهيد بهشتی س�ازمان برگزار شد. مختصری از 

مباحث اين دو کنفرانس را می خوانيد.
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نحوه ارائهعنوان مقالهنويسندهرديف

دکتر مهدي فروزش1
مریم وثوق

بررس��ي اپیدمیولوژیک خودکش��ي هاي منجر به فوت ارجاعي به اداره کل پزشکي قانوني استان 
سخنرانيزنجان از سال 85 تا89

دکتر مهدي فروزش2
دکتر مینا شعباني

شناسایي داروهاوسموم در نمونه هاي خوني تهیه شده پس از مرگ در موارد مسمومیت کشنده 
سخنرانيتوسط خود فرد ارجاعي به پزشکي قانوني زنجان

3

دکتر احمد شجاعي
دکتر حسین شمسیاني

سعداله مرادي
دکتر فرشید عالءالدیني

سخنرانيبررسي خودکشي هاي موفق ارجاعي به مراکز پزشکي قانوني کشور از سال 88 تا 89

دکتر سهیال نریماني4
حسین فتاحي

بررس��ي مقایسه اي شیوه هاي خودکشي موفق ارجاع شده به پزشکي قانوني  ایالم از سال 80تا 
سخنراني89

سخنرانيمسئولیت قانوني روان پزشکان ومراقبین بهداشت روان در خودکشي بیماراندکتر مهدي صابري5

دکتر مهدي فروزش6
مریم وثوق

بررس��ي آزمایش��گاهي انواع سموم در خودکش��ي هاي ارجاعي به پزش��کي قانوني زنجان از سال 
پوستر87تا90

7

دکتر احمد شجاعي 
دکتر عبدالرئوف ادیب زاده
دکتر محمود خدادوست 

دکتر حامد نائیجي 

پوستربررسي ارتباط فصل با خودکشي هاي موفق ارجاعي به مراکز پزشکي قانوني کشور

8

دکتر احمدشجاعي
دکتر عبدالرئوف ادیب زاده

دکتر عبدالرزاق برزگر
دکتر محمدرضا قدیرزاده

بررس��ي شیوع روش هاي خودکش��ي در ایران وارتباط آن با سایر متغیرها در زمستان 88 تا پاییز 
پوستر89

9
دکتر مهردادستاره

زهره براتیه
دکتر احمد باقري مقدم

پوستربررسي اپیدمیولوژیک خودکشي هاي موفق در استان زنجان طي سال هاي 86و87

10
دکتر منصور فیروزبخت
دکتر اردالن اسفندیاري

دکتر پریسا ترانه
پوسترخودکشي در بیماران وسواس جبري-چهارمحال و بختیاري

دکتر سهیال نریماني11
حسین فتاحي

بررس��ي نقش اعتیاد در مرگ هاي مرتبط با موادمخدر ارجاع ش��ده به مرکز پزشکي قانوني ایالم 
پوستراز سال 80 تا89

12
دکتر مجید حاجي حسینلو

دکتر علي افتخاري
سکینه قرباني

پوستربررسي جنبه هاي قانوني خودکشي –آذربایجان غربي

13
دکتر محمدجواد امیریان

دکترنیکودهقاني زاده
سعید عزیزي شریف آباد

پوسترگزارش یک مورد خودکشي به روش غیرمعمول در یزد

بررسي دموگرافیک و روش هاي به کارگرفته شده در خودکشي منجر به فوت اجساد معاینه شده دکترمسعود پورحسین14
پوستردر پزشکي قانوني ساري طي سال 89-88

پوستربررسي دیدگاه هاي حقوقي در مورد خودکشيداریوش ولي نواز15
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برگزاري همايش ديدگاه هاي قانوني 
پيامدهاي سوءمصرف مواد مخدر 

ی��ک روزه  همای��ش  غرب�ي-  آذربايج�ان 
دیدگاه ه��اي قانوني پیامدهاي س��وءمصرف مواد 
مخدر و روانگردان و پیش��گیري از آن در س��الن 
والیت دادگستري اس��تان و به میزباني اداره کل 
پزشکي قانوني اس��تان آذربایجان غربي با حضور 
دکتر قدیرزاده مش��اور رییس سازمان، فرماندهي 
منطقه انتظامي اس��تان، دادس��تان شهرس��تان 
ارومیه و اس��اتید و س��ایر مدعوین برگزار شد. در 
این همایش در خصوص پیامدهاي س��وء مصرف 
م��واد مخ��در و روان گردانها از دی��دگاه قانوني و 
راهکارهاي پیش��گیري و مبارزه با آن سخنراني و 

تبادل نظر شد.

 برگزاري سمينار کشوري ضمان و
 مسئوليت پزشکي 

اصفهان- سمینار کشوري ضمان و مسئولیت 
پزشکي به میزباني اداره کل پزشکي قانوني استان 
اصفهان 25 و 26 بهمن برگزار شد. مخاطب این 
س��مینار پزش��کان، قضات و حقوقدانان بودند و 

موضوع این س��مینار دو روزه نیز بررسي وضعیت 
قصور در کمیسیون هاي پزشکي قانوني، ضمان و 
مسئولیت پزشکي، تخلفات انتظامي و مجازات هاي 
آن،  رضایت و برائت، بررس��ي خطاهاي پزش��کي، 
درص��د مس��ئولیت در ام��ور درم��ان و خطاهاي 
پزشکي بود. مهم ترین هدف برگزاري این سمینار 
بررس��ي زوایاي مختلف مس��ئولیت پزش��کي و 

ضمانت قانوني و تخلفات عنوان شد.

برگزاري دوره آموزشي همت مضاعف، کار 
مضاعف و راهکارهاي اجرايي کردن آن 

خراسان جنوبي- دومین دوره آموزشي همت 
مضاع��ف وکار مضاعف با ش��رکت کلیه کارکنان، 
پرس��نل شهرس��تان هاي  و  اداره کل  پزش��کان 
ف��ردوس و قائ��ن از طری��ق ویدئ��و کنفرانس به 
مدت ش��ش ساعت طي چهار جلس��ه با تدریس 
دکتر محمد رضا نورس مدیر کل پزشکي قانوني 

خراسان جنوبي برگزار شد. 
در ای��ن دوره آموزش��ي در خص��وص هم��ت 
مضاع��ف وکار مضاع��ف ، اهمی��ت و نقش آن در 
دستیابي به اهداف پیشروي نظام مقدس اسالمي 

و ایج��اد انگیزه هاي دروني ب��راي دنبال کردن و 
اجرایي کردن آن در نظام اداري مطالب کاربردي 
ارائه و در پایان کارکنان ضمن بحث و تبادل نظر 
پیرامون مباحث مطرح شده، به بیان دیدگاه ها و 
نظرات خود در خصوص موضوع جلسه پرداختند.
گفتني است این دوره آموزشي در راستاي اجرایي 
کردن مصوبات کمیته آموزش��ي سازمان پزشکي 
قانوني کشور و دوره هاي آموزشي مصوب از سوي 
اس��تانداري با رویک��رد توانمندس��ازي و افزایش 

بهره وري کارکنان در نظام اداري برگزار شد.

برگزاري دوره آموزشي دورکاري در 
پزشکي قانوني استان

خراسان جنوبي- دوره آموزشي »دورکاري«  
به منظور آشنایي بیشتر کارکنان پزشکي قانوني 
اس��تان با دس��تورالعمل اجرای��ي وآیین نامه دور 
کاري با شرکت همه کارکنان، پزشکان اداره کل 
و پرسنل شهرستان هاي فردوس و قائن از طریق 
ویدئو کنفرانس با تدریس دکتر محمد رضا نورس 
مدیر کل پزش��کي قانوني خراسان جنوبي برگزار 
ش��د. در این دوره آموزش��ي مطالبي در خصوص 

انج��ام دور کاري،  تعری��ف دور کاري، فرآین��د 
ملزوم��ات اجرایي نم��ودن آن، ویژگي مش��اغل 
قاب��ل دورکاري، بررس��ي دس��تورالعمل اجرائي 
ارزیابي عملکرد کارمن��دان دورکار، وظایف آن و 
مصادیق دور کاري در پزش��کي قانوني ارائه و در 
پای��ان کارکنان ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون 
مباحث مطرح ش��ده، به بیان دیدگاه ها و نظرات 
خود در خصوص موضوع جلسه پرداختند. گفتني 
اس��ت این دوره آموزش��ي با ابالغ از سوي کمیته 
آموزشي سازمان پزش��کي قانوني کشور با هدف 

آشنایي کارکنان با دور کاري برگزار شد.

برگزاري دوره آموزشي توانمندسازي 
نيروي انساني در پزشکي قانوني استان

خراسان جنوبي- دوره آموزشي توانمندسازي 
نیروي انس��اني و آشنایي کارکنان پزشکي قانوني 
خراس��ان جنوبي با قوانین و مقررات اداري سوم 
اس��فند ماه با شرکت کارکنان، پزشکان اداره کل 
و پرس��نل شهرستان هاي فردوس و قائن ازطریق 
ویدئ��و کنفرانس ب��ا تدریس مدیر کل پزش��کي 

قانوني استان خراسان جنوبي برگزار شد.

 جلسات و سمینارهاي آموزشي  استان ها
در دي، بهمن و اسفند امسال 
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31
همايش ها

در ای��ن دوره آموزش��ي مطالب��ي در خصوص 
توانمندسازي نیروي انساني و افزایش مهارت هاي 
ش��غلي، عوام��ل ف��ردي و س��ازماني موث��ر در 
توانمندس��ازي کارکنان، مزایاي توانمندسازي و 
همچنین سیاس��ت هاي ابالغي کل��ي نظام اداري 
توس��ط مقام معظم رهبري، سیاست ها، اهداف و 
رسالت هاي س��ازماني، قانون برنامه پنجم توسعه 
، قان��ون مدیری��ت خدمات کش��وري و قوانین و 
مق��ررات اداري )آیین نام��ه مرخصي ها، تخلفات 
اداري و...( ارائ��ه و در پای��ان کارکن��ان، به بیان 
دیدگاه ه��ا و نظ��رات خود در خص��وص موضوع 
جلسه پرداختند.گفتني در راستاي توانمندسازي 
نیروي انساني و با هدف ارتقای سالمت اداري، دو 
مرحله آزمون آش��نایي با قوانین و مقررات اداري 
از طریق سیستم اتوماسیون دبیر پیرامون مباحث 
قوانی��ن مدیری��ت خدم��ات کش��وري ، تخلفات 
اداري – رش��وه ، مجازات ها، آیین نامه مرخصي ها 
و سیاس��ت هاي کلي ابالغ ش��ده از س��وي مقام 
معظم رهبري و رس��الت ها و اهداف اس��تراتژیک 
س��ازمان پزشکي قانوني کشور در محل اداره کل 
 و شهرس��تان هاي اس��تان به ص��ورت الکترونیک

 برگزار شد.

برگزاري ششمين دوره فراگير پيشرفته 
کالبدگشايي و تعيين علت فوت

خراس�ان رض�وي- کارگاه کالبدگش��ایي و 
تعیی��ن علت ف��وت جهت پزش��کان در اداره کل 
پزش��کي قانوني خراس��ان رضوي برگزار شد. در 
مراس��م افتتاحیه، دکتر محبتي مدیرکل پزشکي 
قانوني خراسان رضوي به معرفي همکاران پزشک 
شرکت کننده در این جلسه پرداخت. سپس دکتر 
قره داغي مدیرکل امور تش��ریح و بررس��ي صحنه 
جرم س��ازمان با اش��اره به جدید ب��ودن مباحث 
آموزش��ي در ای��ن دوره، مطالب��ي را در خصوص 

برق گرفتگي، سوختگي و غرق شدگي ارائه کرد.

همايش بررسي خودکشي و رفتارهاي مرتبط
زنجان- همایش سراسري بررسي خودکشي 
و رفتارهاي مرتبط به همت دانشگاه علوم پزشکي 
زنجان و با همکاري دیگر نهادهاي علمي از جمله 
اداره کل پزشکي قانوني زنجان، 10 تا 12 اسفند 

در این استان برگزار شد.

 برگزاري سمينار 
يك روزه اصول صحيح نگارش گواهي فوت 
کرمانشاه- پیرو درخواس��ت مکرر مسئوالن 
بهداش��ت و درمان اس��تان کرمانش��اه، س��مینار 
اص��ول صحی��ح ن��گارش گواهي فوت ب��ه همت 
اداره کل پزش��کي قانوني اس��تان برگزار شد. در 
این برنامه آموزش��ي دکتر آرش ساالري مدیرکل 
پزشکي قانوني اس��تان کرمانشاه انواع مرگ را به 
مرگ هاي طبیعي و مرگ هاي غیرطبیعي تقسیم 
کرد و گفت: پزش��کان قبل از صدور گواهي فوت 
بایستي متوفي را با مدارك شناسایي و مستندات 
قانون��ي احراز هویت کنند و بع��د به طور کامل و 

با دقت نس��بت به معاینه شخص فوت شده اقدام 
کنند.دکتر س��االري افزود: طیف گس��ترده اي از 
فوتي ها به مراکز پزش��کي قانوني ارجاع مي شوند 
درحالي که مواردي که داراي ش��اکي هس��تند و 
یا مرگ هاي ناش��ي از قتل یا خودکش��ي، منازعه، 
حوادث رانندگي، مس��مومیت ها، سوختگي ها و... 

باید به پزشکي قانوني ارجاع شود.

برگزاری سمينار ماما و قانون 
قانون��ي  پزش��کي  کل  اداره   - کرمانش�اه 
کرمانش��اه با همکاري دانشکده پرستاري، مامایي 
و پیراپزش��کي، بهمن امسال سمینار ماما و قانون 
را در س��الن آمفي تئاتر این دانشکده برگزار کرد. 
مدیر کل پزش��کي قانوني کرمانش��اه با اش��اره به 
موادي از قانون مجازات اسالمي به کارکنان شاغل 
در مراکز بهداشتي و درماني توصیه کرد: در همه 
ش��ئون کاري قانون را مد نظر ق��رار دهند زیرا با 
رعایت این موارد ش��اهد کاهش شکایت از جامعه 
پزشکي و درماني خواهیم بود. دکتر ساالري قصور 
پزشکي، بي مباالتي و عدم رعایت قوانین را عمده 
علل شکایت از کادر درماني برشمرد و با تاکید بر 
لزوم مستند کردن مراحل درمان گفت: ماماها در 
هن��گام معاینات تخصصي خ��ود قبل از هر کاري 
باید احراز هوی��ت کنند و گواهي ها باید به عکس 
الصاق و ممهور ش��ود و درج تاریخ و ساعت دقیق 
در آنها بسیار مهم اس��ت. دکتر ساالري در پایان 
مراجع رسیدگي به تخلفات ماماها و کادر درماني 
را سازمان نظام پزش��کي و پزشکي قانوني عنوان 

کرد.

برگزاري کارگاه آموزشي آشنايي با مواد 
مخدر و روانگردان ها 

کهگيلوي�ه و بويراحمد - کارگاه آموزش��ي 
آشنایي با مواد مخدر و روانگردان ها 13 بهمن در 
محل دادگستري کل استان کهگیلویه و بویراحمد 
با حضور جمعي از قضات اس��تان برگزار ش��د. در 
این جلس��ه که با هدف آش��نایي هر چه بیش��تر 
قضات با م��واد مخدر و روانگردن ها برگزار ش��د، 
دکتر غالمزاده مدیر کل پزش��کي قانوني اس��تان 
ضم��ن ارائه مطالبي جامع در رابطه با مواد مخدر 
به مضرات روانگردان ها و عوارض ناشي ازاین مواد 

اشاره کرد.

گيالن برگزاري همايش آموزشي 
گيالن- همایش یک روزه آموزش��ي با عنوان  
آش��نایي با مواد مخدر و روان گ��ردان نوظهور با 
همکاري واحد آموزش اداره کل پزش��کي قانوني 
اس��تان گیالن و معاونت آموزشي دادگستري کل 
اس��تان، 27 بهمن در سالن اجتماعات دادگاه هاي 
حقوقي و خانواده رشت برگزار شد. در این همایش 
ک��ه تعداد کثیري از قضات دادگس��تري اس��تان 
گیالن، پزشکان و کارشناس��ان اداره کل پزشکي 
قانوني، اعضاي شوراي پیشگیري از اعتیاد استان 
و... حضور داش��تند، دریاگش��ت معاون آموزشي 
دادگستري کل اس��تان ضمن خوش آمدگویي به 

حاضرین ب��ه بیان اهمیت معضل اجتماعي اعتیاد 
پرداخت.

برگزاري دو سمينار آموزشي مرتبط با 
مباحث پزشکي قانوني

گي�الن- با همکاري واحد آم��وزش اداره کل 
پزش��کي قانوني اس��تان گیالن و دانش��گاه علوم 
پزش��کي استان دو س��مینار آموزش��ي مرتبط با 
مباحث پزشکي قانوني با عناوین »مرگ شناسي، 
اصول حرف��ه اي و قانوني الزم براي صدور گواهي 
ف��وت و جواز دفن« و »جرایم جنس��ي از دیدگاه 
 پزش��کي قانون��ي« به ترتی��ب در روزه��اي 7 و

 12 اس��فند در س��الن نظام پزش��کي شهرستان 
رشت برگزار شد. شایان ذکر است این سمینارها 
داراي امتیاز بازآموزي براي حرف پزشکي بودند.

برگزاري دوره آموزشي روان پزشکي 
قانوني

موض��وع  ب��ا  آموزش��ي  دوره  مازن�دران- 
روانپزش��کي قانوني با حضور مدیر کل، روس��اي 
مراکز و پزشکان قانوني استان در سالن اجتماعات 
شهرس��تان قائم ش��هر برگزار ش��د. در این دوره 
آموزش��ي در خصوص بیماري هاي ش��ایع مانند 
اسکیزوفرني، نکات مهم و کلیدي روان پزشکي در 

اظهارنظرهاي پزشکي قانوني مطالبي بیان شد. 

برگزاري ششمين دوره فراگير معاينات 
پيشرفته در استان فارس

ف�ارس- شش��مین دوره فراگی��ر معاین��ات 
پیش��رفته بالیني در پزشکي قانوني طي روزهاي 
دهم و یازدهم اسفندماه در این استان برگزار شد. 
در ای��ن دوره مباحثي در خص��وص محدودیت و 
آسیب در اندام هاي فوقاني به دنبال ضربه مغزي، 
آس��یب عصب محیطي و شکس��تگي استخوان، 
کارشناس��ي در آسیب دس��تگاه گوارش، بررسي 
مواد قانون مجازات اس��المي )ب��اب نهم دیات( و 
ایجاد وحدت رویه در کارشناسي ها، تعیین نقص 
عضو در آسیب به دس��تگاه بینایي، تعیین نقص 
عضو در زندگي نباتي، آس��یب ب��ه دنبال اصابت 
گلول��ه و س��اچمه )جائفه و نافذه( توس��ط دکتر 
محمدحس��ن عابدي متخصص پزش��کي قانوني، 
دکتر مس��عود قادي پاش��ا عضو هی��أت علمي و 
استادیار س��ازمان، دکتر آریا حجازي عضو هیأت 
علمي و متخصص پزش��کي قانوني و دکتر اسداله 

یغمائي متخصص پزشکي قانوني ارائه شد. 

سمينار آموزشي آشنايي با مواد مخدر و 
روان گردان

 يزد- سمینار آموزشي آشنایي با مواد مخدر 
و روان گردان 4 اسفند در سالن شهداي هفتم تیر 
دادگس��تري یزد برگزار ش��د. ابتداي این سمینار 
مدیر کل پزش��کي قانوني اس��تان یزد با اشاره به 
اهداف برگزاري این س��مینار گفت: پدیده اعتیاد 

در کش��ور تبدیل ب��ه یک معضل پیچی��ده و پر 
مخاط��ره ش��ده که کش��ور و مردم ب��ه خصوص 
جوان��ان را در ابع��اد مختل��ف م��ورد تهدید قرار 
داده اس��ت. دکتر علي س��لیمان پ��ور افزود: طي 
ده ماه س��ال ج��اري موارد مرگ و میر ناش��ي از 
مص��رف مواد مخدر در مقایس��ه با مدت مش��ابه 
 س��ال قبل نزدیک به 50 درصد افزایش داش��ته 
اس��ت.وي همچنین اظهار داش��ت: بر اساس آمار 
منتشر شده حدود 50 درصد از زندانیان محبوس 
در زندان هاي اس��تان یزد به نوعي مرتبط با مواد 
مخدر هس��تند. س��لیمان پور با اش��اره به اینکه 
مص��رف کنن��دگان مواد مخ��در عمدت��اً جوانان 
هس��تند تصریح کرد: بیشترین شیوع مرگ و میر 
ناشي از س��وء مصرف مواد در کشور در محدوده 
س��ني 25 تا 35 سال اس��ت که با توجه به اینکه 
اف��راد جامع��ه در این مح��دوده س��ني حداکثر 
بازدهي اجتماعي- اقتصادي را براي کش��ور دارند 
 ای��ن آمار زن��گ خطري ب��راي جامعه به ش��مار 
مي آید.وي ریش��ه کني معضل اعتیاد را نیازمند 
عزم جدي آحاد جامعه دانس��ت و افزود: آموزش 
م��ردم به خصوص جوانان در این زمینه از اولویت 

جدي برخوردار است.
در ادام��ه ای��ن همای��ش دکتر دس��تجردي 
متخصصی��ن روانپزش��کي و اس��تادیار دانش��گاه 
علوم پزش��کي ش��هید صدوق��ي نیز ب��ا تاکید بر 
اینک��ه بای��د اطالعات متخصص پزش��کي به روز 
باش��د افزود: ب��ه روز بودن اطالع��ات باعث ارائه 
راهکارها و درمان هاي جدید مي شود. دکتر قاسم 
دس��تجردي تعداد معتادان کشور را یک میلیون 
و 200 ه��زار نفر عنوان کرد و اظهار داش��ت: 94 
درص��د از معتادان مرد و 6 درصد زن هس��تند و 
46.5 درصد آنها در محدوده س��ني زیر 29 سال 
قرار دارند.وي خاطر نش��ان کرد: گرایش معتادان 
به سمت مواد مخدر صنعتي و جدید و استفاده از 
روش هاي تزریقي مواد، زنگ خطري براي جامعه 
به شمار مي آید و باید راهکارهاي اساسي در این 
خصوص اندیشیده شود.سپس سروان صالحي پور 
در مورد اش��کال و روش هاي استعمال انواع مواد 

مخدر و ترکیبات روانگردان سخنراني کرد.
در ادام��ه دکتر مصطف��وي در رابطه با عالئم 
و نش��انه هاي مس��مومیت با انواع م��واد مخدر و 
ترکیب��ات روانگ��ردان ب��ه ایراد س��خن پرداخت 
و در پای��ان دکت��ر مص��دق در م��ورد روش��هاي 
آزمایشگاهي تشخیص مواد مخدر و روانگردان ها 
 در نمونه هاي بیولوژیک و غیر بیولوژیک سخنراني

 کرد.شایان ذکر است این سمینار آموزشي توسط 
اداره کل پزش��کي قانوني استان یزد و با همکاري 
دانش��گاه علوم پزش��کي ش��هید صدوقي، نیروي 
انتظامي و دادگس��تري استان یزد روز پنج شنبه، 
چهار اسفند در سالن کنفرانس شهداي هفتم تیر 

دادگستري استان یزد برگزار شد.

برگزاري جلسه آموزشي ارزيابي عملکرد
لرس�تان- جلسه آموزش��ي ارزیابي عملکرد 
با حضور کارش��ناس ارزیابي عملکرد استانداري، 
مدی��رکل وکارمن��دان اداره کل پزش��کي قانوني 

لرستان در محل این اداره کل برگزار شد.
در این جلس��ه آموزش هاي الزم جهت ارتقاء 

ارزیابي عملکرد دستگاه ارائه شد.
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