
  IAFS   
انجمن بين المللي پزشكي قانوني (IAFS) در سال 
ــد و تنها انجمن در سطح جهاني  ــيس ش 1957 تاس
ــگاهي و اجرايي  ــن دانش ــام متخصصي ــت كه تم اس
ــي را گرد هم مي آورد.  ــته هاي مختلف علوم قانون رش

اين متخصصين عبارتند از:
ــت هاي قانوني كه مسئول كالبدگشايي   پاتولوژيس
ــكي قانوني باليني مانند معاينه قربانيان تجاوزات  و پزش
جنسي و ساير خشونت ها در بالغين و كودكان هستند.

ــاني كه در نيروهاي  ــمندان قانوني و كس   دانش
ــگاه هاي خصوصي  ــا آزمايش ــت ي ــس ادارات دول پلي
ــته بندي  ــت نگاري، دس ــد و با انگش ــت مي كنن خدم

بيوشيميايي، آناليز داروها، سم شناسي، اسلحه شناسي،  
ــناد و مدارك كوچك باقي مانده، بازسازي  بررسي اس

تصادفات و ... سروكار دارند.
ــاخه هاي علوم قانوني  ــاني كه در ساير ش   كس
مانند روانپزشكي قانوني، آنتروپولوژي، حقوق پزشكي 
ــكي قانوني و پژوهش در  ــتي، دندانپزش و اخالق زيس

علوم قانوني فعاليت  مي كنند.
اهداف IAFS عبارتند از:

  گسترش و پيشرفت علوم قانوني
  كمك به دانشمندان قانوني و سايرين براي تبادل 
اطالعات علمي و تكنيكي و سازماندهي همايش هاي 

ــال 1957 تا كنون 19 همايش در  ــاالنه از س سه س
ــده است.  ــر جهان برگزار ش ــهرهاي بزرگ سراس ش
ــد  كنگره 2011 در جزيره ماديرا در پرتغال برگزار ش
و كنگره قبل در سال 2008 در نيوارلئان برگزار شده

 بود.
كنگره

ــاالنه  ــه س كنگره IAFS 2011 كه در واقع همايش س
ــاالنه افسران  اين انجمن بود به همراه نهمين كنگره سه س
پزشك پليس جهاني (MAFS) برگزار شد. چندين انجمن 
ــت هاي مديريتي يا علمي خود  ــي ديگر نيز نشس بين الملل
ــزار كردند. اين انجمن ها عبارت  ــي اين كنگره برگ را در ط

بودند از انجمن علوم آمريكا (AAFS)، سازمان بين المللي 
ــكي  قانوني (IOFOS)، شبكه علوم قانوني اروپا  دندانپزش
 ،(WAML) ــكي (ENFSI)، انجمن جهاني حقوق پزش
انجمن پزشكي قانوني اروپا (ECLM)، آكادمي بين المللي 
پزشكي قانوني (IALM)، شبكه ايبروآمريكن از موسسات 
ــي (RIAMLEF)، كميته  ــوم قانون ــكي قانوني و عل پزش
بين المللي صليب سرخ (ICRC)، انجمن بين المللي بازتواني 
قربانيان شكنجه (IRCT) و چند انجمن ديگر است. عالوه 
ــه روز ارايه مقاالت پذيرفته شده به صورت سخنراني  بر س
ــي با  ــترها در اين كنگره 16 كارگاه آموزش و نمايش پوس

موضوعات مرتبط با علوم قانوني نيز برگزار شد.

آيت اهللا آملي الريجاني:
اسـتقـالل قـاضـي از مهـم ترين اصول 
موفقيـت نظـام قضايي كشـور اسـت و 
همه ما بايد تالش كنيم كه اين اسـتقالل 

خدشه دار نشود .
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نشريه داخلى سازمان پزشكى قانونى كشور
« ارش » تفاوت عضو سالم با معيوب است 

كه تشخيص آن امرى تخصصى به شمار مى رود 
و نيازمندبه اظهار نظر كارشناسان پزشكى قانونى است

حضرت آيت اهللا خامنه اي:
تبديل شـدن عدالت به جريانى فراگير و دائمى در قوه قضاييه 
نيازمنـد تقـوا، نگاه بـى طرفانه در حـوادث كوچـك و بزرگ

و عملكرد دقيق و حكيمانه به قانون است.

نوزدهمين اجالس جهاني پزشكي قانوني در كشور پرتغال برگزار شد

دستاوردهاي جهاني براي پزشــكي قانوني

ل
و
ل

ورود سازمان پزشكى قانونى 
به عرصه آموزش همگانى 
براى كاهش جرم در كشور

تنها آزمايشگاه
 پزشــكى قانونى گيالن

 تعطيل مى شود 

بهبود ارتباط بيمار با كادر 
درمانى در كاهش شــكايات 

قصور موثر است
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شهر زيباي ماديرا، شهريور امسال، ميزبان نوزدهمين 
 International) اجالس انجمن جهاني  پزشكي  قانوني
ــود.  ب  (Association of Forensic Sciences
ــكي قانوني از سراسر جهان از  متخصصان و مديران پزش
ــور ايران، از 21 تا 26 شهريور ماه سال جاري  جمله كش
ــور پرتغال گرد هم آمدند.  ــهر ماديرا واقع در كش در ش
اجالس انجمن جهاني  پزشكي  قانوني فرصت مناسبي را 
ــور ما قرارداد تا زمينه مبادله تجربيات و  در اختيار كش
استفاده از دانش روز جهاني در اين حوزه را فراهم كند.

ــال  ــكي  قانوني در س ــالس انجمن جهاني  پزش   اج
ــد و مركب از متخصصان رشته هاي  ــيس ش 1957 تاس
ــت. هدف اين انجمن كمك  ــكي  قانوني  اس مختلف پزش
ــكي  قانوني ، برقراري ارتباط بين  ــرفت علم پزش به پيش
ــته و برگزاري اجالس علمي   متخصصان مختلف اين رش
ــت. آخرين بار، اين اجالس در  ــال يك بار اس ــه س هر س
تاريخ 12 تا 17 سپتامبر مصادف با 21 تا 26 شهريور در 
ــور پرتغال برگزار شد. جزيره  ماديرا  جزيره ماديرا در كش
ــدود 300 هزار نفر جمعيت در اقيانوس اطلس  داراي ح
ــبون پايتخت پرتغال  و در فاصله 1000 كيلومتري ليس
ــالس پنجمين اجالس  ــا اين اج ــان ب ــرار دارد. همزم ق
انجمن پزشكي  قانوني  مديترانه و نهمين اجالس انجمن 
پزشكان نيروي پليس نيز در همان محل تشكيل شد و 
ــور جهان در  ــركت كننده از 109 كش بيش از 1700 ش

اين كنفرانس حضور داشتند.
حضور گسترده ايران 

ــركت كنندگان در اجالس انجمن  ــي از ش ايران، يك
ــي مركب از  ــا هيات ــي بود كه ب ــكي  قانون ــي  پزش جهان
مديران و متخصصان، از اين فرصت جهاني براي معرفي 
ــكي قانوني در  ــورمان در حوزه پزش ــتاوردهاي كش دس
سطح جهاني استفاده كرد. دكتر شجاعي رييس سازمان 
ــكي  و  ــور، دكتر برزگر معاون پزش ــكي  قانوني كش پزش
ــكي   ــر عالءالديني متخصص پزش ــگاهي و  دكت آزمايش
ــاس دعوت نامه مدير  ــر اس ــكي  ب قانوني  و ژنتيك پزش
ــركت در اين كنفرانس علمي   اجرايي كنفرانس جهت ش
ــاي جهاني  و منطقه اي سيستم هاي  و تبادل نظر با روس
پزشكي  قانوني  كشور هاي مختلف در اين اجالس شركت 
ــخنراني  يا ارايه  ــد. همچنين 9 مقاله به صورت س كردن
پوستر از سازمان پزشكي  قانوني  ايران (اداره كل پزشكي  
ــده ــتان فارس) در اين كنفرانس پذيرفته ش قانوني اس

 بود.
ــورمان  ــركت در اين اجالس، فرصتي را براي كش ش
ــا مقامات  ــت هايي ب ــا برگزاري نشس ــا ب ــم آورد ت فراه
ــكي  ــورها كه در حوزه پزش ــي كش ــي و داخل بين الملل
قانوني فعاليت مي كنند، زمينه ارتباط بيشتر و همكاري 
ــوزه را فراهم كند. هيات ايراني  به  بين المللي در اين ح
سرپرستي دكتر شجاعي عالوه بر شركت در نشست هاي 
علمي  اين كنفرانس، با مقامات پزشكي قانوني كشورهاي 

مختلف نيز ديدار و گفت وگو كرد.
ديدار مقامات ايراني با رييس كنفرانس جهاني  

پزشكان قانوني
ــفر مالقات با  ــده در اين س ــام ش ــن ديدار انج اولي
ــكان  ــه را» رييس كنفرانس جهاني  پزش ــور «وي پروفس
ــي پرتغال  ــكي  قانون ــي  و رييس انجمن ملي  پزش قانون
ــركت موثر  ــود. وي در اين ديدار، ضمن قدرداني از ش ب
ــي  ايران در اين كنفرانس، جهت تبادل علمي  و آموزش
ــور  ــالم آمادگي كرد. پروفس ــي  اع ــا متخصصان ايران ب
ــبي  ــگاه كيمبرا در پرتغال را مكان مناس «ويه را» دانش
جهت انجام اين آموزش ها دانست. در حاشيه اين جلسه، 
ــش ژنتيك و رييس بانك  ــر «كرته رئال» مدير بخ دكت
ــال نيز آمادگي گروه خود  اطالعات هويت ژنتيكي  پرتغ
ــان ايراني   ــوص تبادل نظر و آموزش كارشناس را در خص
ــك اطالعات  ــكيل بان ــورد جنبه هاي مختلف تش در م
هويت ژنتيكي  اعالم كرد. دكتر شجاعي، رييس سازمان 
پزشكي  قانوني كشور در اين ديدار از پروفسور «ويه را» 
براى بازديد از ايران و همچنين همكاري هاي دو جانبه 
ــي و پژوهشي در قالب تفاهم نامه  در زمينه هاي آموزش

فيمابين دعوت به عمل آورد.

تاكيد بر گسترش همكاري ميان ايران و مصر
ديدار با رييس پزشكي قانوني كشور مصر يكي ديگر 
ــكي  ــازمان پزش ــاي جانبي حضور رييس س از برنامه ه
ــور جورجي  ــور در اين كنفرانس بود. پروفس قانوني كش
ــجاعي،  ــكي  قانوني  مصر در ديدار با دكتر ش رييس پزش
ــترك بين  ــن تاكيد بر ضرورت برقراري ارتباط مش ضم
سازمان هاي پزشكي  قانوني  دو كشور ابراز اميدواري كرد 
ــور مصر، مالقات  ــس از برقراري ثبات و امنيت در كش پ
ــيه اين  هيات هاي دو طرف ادامه يابد. همچنين در حاش
ــيرين غالب» مدير گروه پزشكي   ــور «ش ديدار با پروفس
قانوني  دانشگاه بني سويف مصر در خصوص برنامه ريزي 
ــازمان پزشكي   و پيگيري هاي مربوط به اجالس آتي س
ــال آينده ميالدي در  ــورهاي اسالمي كه س قانوني  كش

اندونزي برگزار مى شود بحث و تبادل نظر شد.
 ديدار دكتر شجاعي با مقامات تونسي

گسترش همكاري ها در حوزه پزشكي قانوني ميان دو 
كشور ايران و تونس، از دستاورهاي ديگر اجالس انجمن 

جهاني  پزشكي  قانوني بود. 
ــكده پزشكي  و استاد  ــور شاذلي، رييس دانش پروفس
ــگاه موناستير تونس نيز يكي ديگر از  آنتروپولوژي دانش
ــن كنفرانس بود كه  ــركت كننده در اي مقامات علمي ش
در حاشيه برگزاري آن با رييس سازمان پزشكي قانوني 
ــتم  ــور ديدار كرد. در اين ديدار، در خصوص سيس كش
ــكي  قانوني  در كشور تونس و امكان برقراري  فعلي  پزش
ارتباط بين متخصصان پزشكي قانوني دو كشور و انجام 

تبادالت علمي بحث و تبادل نظر شد.
  پيگيري راه اندازي بانك هويت ژنتيك

ــائل مربوط به راه اندازي بانك  در ادامه ديدارها، مس

ــا مدير بانك اطالعات ژنتيكي  هويت ژنتيك در ديدار ب
ــي قرار گرفت. پروفسور  استان گجرات هند مورد بررس
ــكي  قانوني  دانشگاه گجرات هند  وياس مدير گروه پزش
ــتان در خصوص  ــر بانك اطالعات ژنتيكي  آن اس و مدي
نحوه راه اندازي اين بانك و نحوه ارتباط الكترونيك بين 
بانك هاي استان هاي مختلف در هندوستان توضيحاتي 
ــزار تطبيق اروپايي از نكات  ــتفاده از نرم اف ارايه كرد. اس
ــاس وجود  ــن خصوص بود. بر اين اس ــل توجه در اي قاب
رابطه تنگاتنگ ميان دانشگاه ها و سازمان پزشكي  قانوني  
ــتم بانك اطالعات ژنتيكي هندوستان منجر به  در سيس
ــده كه داراي استقالل  ــكيل نهاد بانك اطالعاتي ش تش
ــبي  در داده پردازي و انتقال اطالعات مي باشد. اين  نس
ــتان  ــه بانك هاي اطالعات در هر اس ــت ك در حالي اس

هندوستان به طور مجزا فعاليت مي كنند.
 ديدار پروفسـور كاراسـيدو با دكتر شـجاعي 

در حاشيه كنفرانس
ــيدو» رييس انجمن علوم قانوني  ــور «كاراس پروفس
 Forensic Science ــه  مجل ــردبير  س و  ــه  مديتران
ــك اطالعات هويت  ــذار بان International و بنيان گ
ــئوالن شركت كننده  ــپانيا نيز از ديگر مس ژنتيك در اس
ــكي  قانوني  در نوزدهمين كنفرانس انجمن جهاني  پزش
ــكي  ــازمان پزش در پرتغال بود. وي در ديدار با رييس س
ــراى انجام  ــالم آمادگي ب ــورمان، ضمن اع ــي كش قانون
ــي،  در خصوص چگونگي برگزاري  همكاري هاي آموزش
ــه اين  ــد ب ــجويان عالقه من ــي دانش ــاي آموزش دوره ه
 Santiago de Compostela ــگاه ــته در دانش رش
توضيحاتي ارايه داد. همچنين پروفسور «كاراسيدو» به 
ــي يك روزه در  ــخنرانان كارگاه آموزش عنوان يكي از س

نوزدهمين اجالس جهاني پزشكي قانوني در كشور پرتغال برگزار شد

دستاوردهاي
جهاني براي

 پزشــكي قانوني پزشــكي قانوني

اجالس

پروفسور «كاراسيدو» 
رييس انجمن علوم 
قانوني مديترانه و 
بنيان گذار بانك 
اطالعات هويت ژنتيك 
در اسپانيا در ديدار 
با رييس سازمان 
پزشكي قانوني 
كشورمان، ضمن اعالم 
آمادگي براى انجام 
همكاري هاي آموزشي،  
در خصوص چگونگي 
برگزاري دوره هاي 
آموزشي دانشجويان 
عالقه مند به اين 
رشته در دانشگاه 
سانتياگو دكومپوستال 
توضيحاتي ارايه داد
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ــكيل بانك اطالعات هويت ژنتيكي   زمينه ملزومات تش
ــكيل  در خصوص جنبه هاي مختلف علمي  و اخالقي  تش
ــاتيد ديگر توضيحات مفيدي داد  اين بانك به اتفاق اس
ــركت كننده در اين  ــتفاده هيات ايراني ش كه مورد اس

كارگاه قرار گرفت.
گسترش همكاري ها با كشور قطر

ــر از ديگر  ــگاه جنايي قط ــات با رييس آزمايش مالق
ــركت كننده در نوزدهمين  ــات ايراني ش برنامه هاي هي
ــكي  قانوني  در پرتغال بود.  كنفرانس انجمن جهاني  پزش
در اين ديدار آقاي عبيدلي رييس آزمايشگاه جنايي قطر 
ــخيص آزمايشگاهي  در خصوص وضعيت روش هاي تش
ــگاه ها  ــور و تجهيزات موجود در اين آزمايش در اين كش
ــدازي بانك  ــت راه ان ــه ذكر اس ــي داد. الزم ب توضيحات
ــد قرارداد با يك  ــات ژنتيك در قطر از طريق عق اطالع
ــركت معتبر خارجي،  از جمله موضوعات مطرح شده  ش
ــاي هيات ايراني در  ــن ديدار بود. در ادامه ديداره در اي
ــكي  قانوني، رييس سازمان  اجالس انجمن جهاني  پزش

ــعه  ــكي قانوني با مقامات اماراتي در خصوص توس پزش
ــكي قانوني به  ــور در حوزه پزش ــاي دو كش همكاري ه
ــجاعي و هيات  ــر پرداخت. دكتر ش ــث و تبادل نظ بح
ــكي قانوني ابوظبي ديدار و  همراه همچنين با مدير پزش
گفتگو كردند. در اين ديدار آقاي الحمادي مدير پزشكي  
قانوني  ابوظبي وضعيت ارتباط بين سيستم هاي مستقل 
ــكي  قانوني  در امارات متحده عربي  و تشكيل بانك  پزش
ــترك اطالعات هويت ژنتيك بين اين سيستم ها را  مش
ــريح كرد. بانك اطالعات هويت ژنتيك در اين كشور  تش
ــده و تشكيل فهرست هاي مختلف  به تازگي تاسيس ش

محكومان و صحنه جرم مورد توجه قرار گرفته است.
 ديدار هيات صليب سرخ جهاني با مقامات ايراني

ــي از ديگر  ــرخ جهان ــب س ــا هيات صلي ــات ب مالق
ــفر  ــجاعي و هيات همراه در اين س برنامه هاي دكتر ش
ــور تيدبال رييس،  بود. در اين ديدار كه با حضور پروفس
دكتر پاتينو و دكتر ساالدو مشاوران انجمن صليب سرخ 
جهاني  و پروفسور گودوين برگزار شد مباحث مربوط به 

ــات كارگاه هاي آموزشي  برنامه هاي كاري برگزاري جلس
ــي و مورد توافق دو  آنتروپولوژي و ژنتيك در ايران بررس
ــترش  طرف قرار گرفت. اين ديدارها، زمينه اي براي گس
ــكي قانوني و بومي سازي  ــعه كشور در حوزه پزش و توس
ــتاورهاي اين حوزه بود. برهمين اساس  جديدترين دس
ــت ارتقاي اطالعات  ــزودي در ايران جه ــن برنامه ها ب اي
كارشناسان و آشنايي با تكنيك هاي نوين در حوزه هاي 

آنتروپولوژي و ژنتيك برگزار خواهد شد.
ــات علمي   ــيه جلس ــات ايراني  به عالوه در حاش هي
ــكي  قانوني   ديدارهايي با دكتر «بن عمران» رييس پزش
ــون چونگ» رييس پزشكي  قانوني   دوبي ، «دكتر  هي س
ــكي   ــتيالني» از اعضا پزش ــر كاس ــي و «دكت كره جنوب
ــكي  ــعه پزش ــد و توس قانوني  اندونزي برگزار كرد.  رش
ــور ايران، اين امكان را فراهم آورده است  قانوني در كش
ــيه هاي مهم جهاني،  ــي در اجالس ــه متخصصان ايران ك
تازه ترين يافته هاي خود را ارايه كنند. در اجالس انجمن 
جهاني  پزشكي  قانوني نيز، عالوه بر شركت هيات ايراني 
ــازمان پزشكي  در اين كنفرانس،  تعدادي از كاركنان س
قانوني براى ارايه مقاالت خود شركت كرده بودند كه از 
آن ميان دكتر شريف زاد و فريدوني و آقاي جعفري زاده 
ــتان فارس مقاالت خود  ــكي  قانوني  اس از اداره كل پزش
ــت هاي مربوط ارايه كردند. متاسفانه به علت  را در نشس
ــافت و مشكالت تهيه ويزا امكان شركت در اين  بعد مس
ــراي برخي ديگر  از همكاران  كنفرانس و ارايه مقاالت ب

سازمان فراهم نشد.
ــن اجالس انجمن  ــب، كارنامه نوزدهمي  بدين ترتي
ــد.  ــته ش ــي با حضور ايران بس ــكي  قانون ــي  پزش جهان
ــترش همكاري هاي  ره آورد اين اجالس براي ايران، گس
ــت آوردهاي حوزه  ــنايي با تازه ترين دس بين المللي و آش
ــير پيشرفت در حوزه  ــكي قانوني بود. ايران در مس پزش
پزشكي قانوني قرار دارد و اين گردهمايي هاي بين المللي، 
ــم مي كند كه  ــورمان فراه ــن فرصت را نيز براي كش اي
ــتر ــكي قانوني در ايران بيش ــرفت پزش جهان را با پيش

 آشنا كند.

 پزشــكي قانوني

اجالس

از برنامه هاي دكتر 
شجاعي در حاشيه 
اين همايش مالقات 

با هيات صليب سرخ 
جهاني بود كه در 

آن مباحث مربوط 
به برنامه هاي كاري، 

برگزاري جلسات 
كارگاه هاي آموزشي 

آنتروپولوژي و ژنتيك 
در ايران بررسي شده 

و موضوعاتي مورد 
توافق دو طرف قرار 

گرفت
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عليرغم تصويب، طرح «فوق العاده خاص» هنوز اجرا نشده است
ــوق العاده  ــن كه طرح «ف ــا وجود اي ــور گفت: ب ــكى قانونى كش ــازمان پزش ــى س ــاون ادارى و مال مع
ــده ــوز اجرايى نش ــى هن ــده ول ــب ش ــس تصوي ــى در مجل ــكى قانون ــازمان پزش ــان س ــاص» كاركن خ

 است. 
ــالمى مبنى بر افزايش  ــوراى اس حميد داودآبادى درباره آخرين وضعيت اجراى مصوبه اخير مجلس ش
ــكى قانونى كشور، تصريح كرد: در گذشته با توجه به شرايطى كه در سازمان  ــازمان پزش حقوق كاركنان س
ــكى قانونى كشور وجود داشت، از جمله حساسيت كار و مسووليت سنگينى كه در اين سازمان وجود  پزش
ــفانه با جذب نيروى متخصص به  ــتيم،  متاس ــكالتى كه در انجام كار با آن روبه رو هس دارد و همچنين مش

خصوص پزشك در سازمان دچار مشكل بوديم.
ــتيم  ــكى قانونى پايين بود و نمى توانس ــازمان پزش ــه داد:  چون حقوق و مزاياى كاركنان در س وى ادام
ــرايط و محيط كارى كه دارند باشيم، بسيارى از  ــكى قانونى با توجه به ش ــنل سازمان پزش جوابگوى پرس
پزشكان ما از سازمان پزشكى قانونى رفتند؛ به طورى كه در حدود سه سال منتهي به سال 89 حدود 50 
ــكى قانونى تعطيل شد زيرا بسيارى از پزشكان استعفا دادند و ديگر مايل به همكارى و  ــازمان پزش مركز س

ادامه كار نبودند.

بهبود ارتباط بيمار با كادر درمانى در كاهش شكايات قصور موثر است
ــور درهمايش بهبود ارتباط بيمار با كادر درمانى  ــكى قانونى كش ــازمان پزش خبرگزارى آريا- رييس س
ــتياران  ــكان عمومى، دس ــح كرد: بهبود ارتباط بيمار با كادر درمانى و توجه به امر آموزش براى پزش تصري

تخصصى و بازآموزى هاى مدون براى جامعه پزشكى در كاهش شكايات بيماران بسيار موثر است. 
به گزارش خبرگزارى آريا،احمد شجاعى با تأكيد بر توسعه فرهنگ پاسخگويى در جامعه پزشكى، آن را 
از راهكارهاى اصلى به منظور كاهش شكايات قصور پزشكى دانست و گفت: افزايش ارتباط پزشك و بيمار و 
ارايه اطالعات كامل در زمينه بيمارى و رعايت اصول اخالق پزشكى توسط كادر درمانى در توسعه فرهنگ 

پاسخگويى جامعه پزشكى نقش بسزايى دارد.
شجاعى كه در بين كارشناسان كميسيون هاى پزشكى قانونى كشور سخن مى گفت با اشاره به آمارهاى 

قصور پزشكى و محكومين اين پرونده ها در 5 سال گذشته اظهار داشت: 
جمعا 11 هزار و 138 مورد شكايت قصور پزشكى از سال 1385 تا سال 1389 در پزشكى قانونى ثبت 
ــت كه از اين پرونده ها، پنج هزار و 91 مورد يعنى 45.7 درصد به محكوميت پزشك منجر شده  ــده اس ش

است.

برگزارى دوره كارآموزى عملى براى پزشكان قانونى عراق
ــلمانيه كشور عراق دوره كارآموزى  ــكان قانونى استان س ــازمان، براى 5 نفر از پزش  اداره كل آموزش س

عملى برگزار كرد. 
ــنا منتشر شد آمده است: در اين دوره آموزشى پزشكان در  ــترى از اين خبر كه در ايس در جزئيات بيش
ــى  ــريح و معاينات به صورت عملى و به مدت يك هفته آموزش ديدند. اين دوره آموزش بخش هاى تاالر تش
ــى، دكتر  ــى و پژوهش ــافرتى، دكتر اديب زاده معاون آموزش ــوول مركز طب مس با حضور دكتر ايزدى مس
ــا مدير كل  ــى تدوين كتب، دكتر قادى پاش ــت رييس مركز تحقيقات، دكتر عابدى رييس بررس خدادوس

آموزش و تعدادى از اساتيد و همكاران برگزار شد.
ــريح و معاينات به صورت عملى و به مدت يك  ــكان در بخش هاى تاالر تش ــى پزش در اين دوره آموزش

هفته آموزش ديدند.

بهره ورى سازمان ها در گرو داشتن كاركنان تحصيل كرده است
ــور گفت: بهره ورى هر سازمان در گرو داشتن  ــى سازمان پزشكى قانونى كش ــى و پژوهش معاون آموزش
ــتگاه ــان در اولويت برنامه هاى هر دس ــن آموزش كاركن ــت بنابراي ــل كرده و توانمند اس ــان تحصي كاركن

 قرار دارد. 
 به گزارش ايسنا، عبدالرئوف اديب زاده در كنفرانس يك روزه تروماى چشم افزود: براى آنكه سازمان ها 
ــند، از رقابت عقب نمانند و نيروى انسانى آن ها از انگيزه اى باال برخوردار باشند  ــتاز باش در امور كارى پيش
ــكى قانونى كشور  ــازمان پزش ــان كرد: از آنجا كه س بايد امر آموزش را مورد توجه قرار دهند. وى خاطرنش
سازمانى تخصصى است و در حوزه كارشناسى فعاليت مى كند، برگزارى دوره هاى آموزشى در وحدت رويه 
ــنجى هاى صورت گرفته  ــتا و با توجه به نياز س ــت در همين راس و افزايش بار علمى كاركنان آن موثر اس

كنفرانس تروماى چشم به عنوان پنجمين كنفرانس ادوارى در سال جارى برگزار شد.
ــى سازمان در پايان با اشاره به برپايى 8 كنفرانس ادوارى تا پايان سال جارى  ــى و پژوهش معاون آموزش
و 9 دوره آموزشى از ابتداى سال تاكنون خاطرنشان كرد: دوره اى با عنوان آنتروپولوژى با همكارى كميته 
ــرخ در سازمان برگزار مى شود كه همكاران سالن هاى تشريح مراكز سراسر كشور در  بين المللى صليب س

آن حضور مى يابند و در پايان دوره به شركت كنندگان گواهى بازآموزى اعطا مى شود.

 

مراسم جشن غدير
 همزمان با فرا رسيدن عيد غديرخم در روز 22 آبان، مراسم جشني با حضور معاون اول قوه قضاييه در 

سالن شهيد بهشتي سازمان برگزار شد.
ــازمان در آن حضور داشتند، حجت االسالم والمسلمين رييسي  ــم كه رييس و كاركنان س در اين مراس
ــت كه نظرات كارشناسي آن در اتقان  ــكي قانوني را داراي نقش مهمي در تحقق عدالت كيفري دانس پزش

احكام بسيار موثر است.
ــب با آخرين يافته هاي علم  ــكي قانوني بايد با علم و دانش همراه و متناس وي افزود: نظريه هاي پزش
ــد. همچنين اين نظرات بايد با بهره مندي از آخرين ابزار كشف و شناسايي  جرم  ارايه شود.  ــكي باش پزش
توام شدن نظرات علمي و كارشناسي با دقت نظري كه الزمه كار حرفه اي است، اهميت ويژه اي دارد كه 

بايد همواره مورد توجه كارشناسان اين سازمان باشد.
ــي با تاكيد بر تالش هاي صورت گرفته در جهت افزايش اعتبارات  ــلمين رييس ــالم والمس حجت االس
ــان كرد: افزايش صورت گرفته در بودجه سازمان الزم بود اما كافي به نظر نمي رسد زيرا  ــازمان خاطرنش س

بين ماموريت هاي اين سازمان و بودجه اختصاص يافته تناسب الزم وجود ندارد .
ــخنان خود با اشاره به فرا رسيدن عيد غدير  ــالم والمسلمين رييسي در بخش ديگري از س حجت االس
ــان ها وجود نداشت زندگي  ــان ها افزود: اگر واليت الهي در زندگي انس و اهميت امر واليت در زندگي انس
ــته  ــان منت گذاش ما با ديگر موجودات تفاوتي نمي كرد و در قرآن براي هيچ نعمتي به جز واليت بر انس

نشده است.
در اين مراسم همچنين رييس سازمان پزشكي قانوني كشور از افزايش بودجه عمراني و تمليكي سازمان 
ــتگاه هاي دولتي طي سال جاري  ــكي قانوني كشور در مقايسه با ديگر دس ــازمان پزش خبر داد و افزود: س

بيشترين رشد بودجه را داشته است.
ــتمزد كاركنان تالش هاي  ــال گذشته براي ارتقاي حقوق و دس ــجاعي گفت: در يك س دكتر احمد ش
بسياري صورت گرفت تا بتوانيم ظرف چند سال مشكالت موجود در اين زمينه را رفع كنيم. با رايزني هاي 
صورت گرفته در سال جاري حقوق كاركنان سازمان افزايش يافت عالوه بر آن قانون فوق العاده خاصي نيز 

براي پزشكي قانوني در مجلس به تصويب رسيد كه به محض تامين اعتبار عملي مي شود.
ــور در پايان گفت: با پيگيري امور تخصصي و به كارگيري روش ها  ــازمان پزشكي قانوني كش رييس س
ــازمان به جايگاهي خواهد رسيد كه در كشور سرآمد باشد و در  ــال آينده س و ابتكارات جديد ظرف چند س

بسياري حوزه هاي تخصصي حرف اول را بزند.

 90/7/5  90/8/11  

 90/7/19

90/8/9  

90 /8/ 22
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رويدادهاي سازمان

تالش سازمان پزشكى قانونى براى رسيدن
به اهداف سند چشم انداز

ــت وچهارمين همايش  ــركت در بيس ــراى ش ــه ب ــور ك ــكى قانونى كش ــازمان پزش ــس س ريي
ــفر كرده بود، اعالم كرد: همه تالشمان  ــاه س ــور به كرمانش ــر كش ــكى قانونى سراس مديران پزش
ــعه قضايى، رتبه اول منطقه را بدست ــوم توس ــور در برنامه س ــكى قانونى كش ــت كه پزش اين اس

ــال جاري در  ــيه اين همايش كه  در29 آبان ماه س ــجاعى همچنين در حاش  آورد.  دكتر احمد ش
ــت كه در برنامه سوم توسعه  ــكى قانونى، سازمانى حاكميتى اس ــد افزود: پزش ــاه برگزارش كرمانش
ــم انداز ــاره به چش ــت.  وى با اش ــده اس ــازمان ديده ش قضايى جايگاه ويژه اى براى ارتقاى اين س

ــكى قانونى در منطقه، افزود:  ــازمان پزشكى قانونى مبنى به رسيدن به رتبه اول پزش ــاله س 20 س
ــيل و  ــودن كادر تخصصى و بهره گيرى از آخرين فناورى هاى روز دنيا پتانس ــازمان با دارا ب اين س
قابليت رسيدن به اين هدف را در قالب برنامه هاى پنجم توسعه و برنامه سوم توسعه قضايى كشور 
دارد.  شجاعى با بيان اينكه بسيارى از دستگاه هاى خدماتى به گونه اى كه سازمان پزشكى قانونى 
با مردم در ارتباط است، با ارباب رجوع سر و كار ندارند، اظهار داشت: مردم در شرايطى به پزشكى 
قانونى مراجعه مى كنند كه تألمات روحى زيادى به آنها وارد شده است و انتظار مراجعان اين است 

كه خدمات مورد نظرشان را در سريعترين زمان ممكن دريافت كنند.
ــكى قانونى هم خدمات خود  ــدگان اقتضا مى كند كه پزش ــرايط ويژه مراجعه كنن وى افزود: ش
ــكى قانونى كشور با  ــازمان پزش ــرعت باال به مراجعان ارايه كند.  رييس س را به صورت ويژه و با س
ــاره به مشكالت مراكز پزشكى قانونى در سراسر كشور، گفت: به علت نوپا بودن اين سازمان در  اش
بسيارى از استان ها، مراكز و ساختمان هاى پزشكى قانونى استيجارى و امانى هستند كه متاسفانه 
استانداردهاى الزم براى خدمت رسانى مطلوب به مردم در آنها وجود ندارد. وى، خدمت در سازمان 
ــكى قانونى را فرصت كوتاهى خواند كه كاركنان اين سازمان بايد تالش كنند از فرصت ايجاد  پزش
شده براى كسب جايگاه و ارزش اخروى از آن بهره ببرند.  بيست و چهارمين همايش مديران كل 
ــكى قانونى سراسر كشور به ميزبانى استان كرمانشاه و در هتل پارسيان اين شهر تا پايان روز  پزش

يكشنبه 29 آبان ماه در قالب برگزاري هاي كارگاه آموزشى و ارائه مباحث تخصصى ادامه داشت.

همايش مديران كل پزشكى قانونى سراسر كشور
 در كرمانشاه برگزار شد

بيست و چهارمين همايش مديران كل پزشكى قانونى سراسر كشور در كرمانشاه برگزار شد.
ــوم توسعه قضايى» آغاز به كار  ــكى قانونى و برنامه س اين همايش صبح امروز با محوريت «پزش
كرد.  در مراسم افتتاحيه اين همايش كه در هتل پارسيان شهر كرمانشاه آغاز به كار كرد، تعدادى 
از نمايندگان مجلس شورى اسالمى، استاندار كرمانشاه، مسئوالن نظامى و انتظامى استان، معاون 
رياست قوه قضاييه و رييس سازمان پزشكى قانونى كشور و همه مديران و معاونان سازمان مركزى 
پزشكى قانونى و مديران كل پزشكى قانونى سراسر كشور حضور داشتند. گفتنى است؛ اين همايش 

به مدت دو روز ادامه داشت. 
ــكى قانونى استان كرمانشاه گفت: بيشترين حجم خدمت رسانى  در اين همايش مدير كل پزش
ــم افتتاحيه بيست و  ــت.  آرش ساالرى در مراس ــاه در بخش بالينى اس ــكى قانون در كرمانش پزش
ــاه اظهار داشت: پزشكى  ــر كشور در كرمانش ــكى قانونى سراس چهارمين همايش مديران كل پزش
ــنل اين  ــت كه پرس ــردازد و اين در حالى اس ــه ارايه خدمات مى پ ــتره ب ــطحى گس قانونى در س
ــنل محدود، هيچگونه جاى خالى در فعاليت پزشكى قانونى ــت، اما با همين پرس ــازمان كم اس س

 ديده نمى شود.

افتتاح آزمايشگاه هاي تخصصي ژنتيك پزشكي قانوني
 استان فارس

ــكي قانوني، با حضور حسين صادق عابدين و شجاعي، و  ــگاه هاي تخصصي ژنتيك پزش آزمايش
ــد. به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت  ــازمان پزشكي قانوني كشور، در شيراز افتتاح ش رييس س
ــتاندار فارس از اين مجتمع كه شامل آزمايشگاه هاي تخصصي  ــور؛ حسين صادق عابدين، اس كش
ــالن هاي تشريح مي باشد، بازديد  ــم شناسي، آسيب شناسي و س ــرولوژي، س ژنتيك(DNA)، س
ــاخت و تجهيز اين پروژه افزود: از  ــاره به هزينه دوازده ميلياردريالي س ــتاندار فارس با اش كرد. اس
اين مبلغ،هشت ميليارد و 500 ميليون ريال جهت ساخت و سه ميليارد و500ميليون ريال جهت 

تجهيز هزينه شده است.
صادق عابدين با اشاره به تجهيزات پيشرفته و كم نظير به كار رفته در آزمايشگاه هاي تخصصي 
ــرفته، به نيازهاي  ــوان يك مركز تخصصي پيش ــزود: اين مجتمع به عن ــكي قانوني فارس، اف پزش

استان هاي هم جوار نيز پاسخ مي دهد.

90/8/29

90/8/28

90/9/26

رييس سازمان پزشكى قانونى در سفر خود به گيالن خبر داد
راه اندازى بانك ژنتيك در گيالن

ــازمان پزشكى قانونى كشور از راه اندازى بانك ژنتيك در استان گيالن خبر داد. دكتر  رييس س
ــن بانك ژنتيك در ــانه هاي گروهي گيالن اظهار كرد: اي ــجاعي، در جمع خبرنگاران رس ــد ش احم

10 استان ديگر نيز تا سال آينده راه اندازي مي شود. 

ورود سازمان پزشكى قانونى به عرصه آموزش همگانى براى 
كاهش جرم در كشور

 مديركل امور پژوهشى و نشر منابع علمى سازمان پزشكى قانونى از ورود اين سازمان به عرصه پژوهش 
و آموزش همگانى براى پيشگيرى از وقوع جرم در كشور خبر داد. محمد كاظميان در گفت وگو با فارس، با 
تشريح برنامه پنجم توسعه كه مطابق  آن مسئوليت پژوهش، برنامه ريزى و آموزش براى پيشگيرى از وقوع 
جرم بر عهده سازمان پزشكى قانونى است، اظهار داشت: بر اساس ماده 156 قانون اساسى يكى از اهداف و 
وظايف قوه قضائيه انجام اقدامات مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم است. وى افزود: در اين راستا سازمان 
پزشكى قانونى هم به عنوان يك سازمان كه در زير مجموعه قوه قضائيه است طبيعتاً بر طبق شرح وظايفى 
ــكى در پروند ه هاي قضايي، همكارى  كه بر عهده دارد يكى از وظايف اصلى آن البته بعد از اظهار نظر پزش

علمى براى امور آموزشى و پژوهشى براى پيشگيرى از وقوع جرم است. 
ــود با پديده هاى  ــط مقدم فعاليت هاى خ ــكى قانونى در خ ــازمان پزش ــت: چون س كاظميان بيان داش
ــت طبيعتأ در برنامه پنجم توسعه يكى از وظايفى  ــيب هاى اجتماعى و مرگ هاى غيرطبيعى مواجه اس آس
كه براى اين سازمان تعريف شده است برنامه ريزى براى كاهش مصدوميت ها و مرگ هاى غيرطبيعى و در 

نهايت تحقيق و پژوهش در اين زمينه است.

90/8/17

ــا بيان اينكه اين بانك در حال   90/8/21  وي ب
ــان  ــر در تهران، اصفهان و خراس حاض
ــرده، افزود:  ــاز ك ــود را آغ ــت خ فعالي
ــتان هاي آذربايجان  ــك اس ــك ژنتي بان
ــرقي و فارس نيز در آينده اي نزديك  ش
ــجاعي  فعاليت خود را آغاز مي كند. ش
راه اندازي بانك ژنتيك را اقدامي علمي 
ــكي  ــازمان پزش ــي در كار س و تخصص
ــت و اضافه كرد: راه اندازي  قانوني دانس
ــايي دقيق مجرمان  اين بانك در شناس

ــت.   وي همچنين از  ــرم در جامعه اس ــگيري از بروز ج ــوده و اقدامي مهم در جهت پيش ــر ب موث
ــر داد و گفت: پروژه  ــكي قانوني گيالن در آينده اي نزديك خب ــاختمان جديد پزش آغاز احداث س
ــرفته تا پايان سال جاري آغاز ــالن تشريح و آزمايشگاه هاي پيش ــاختمان مجهز به س احداث اين س

 مي شود.
 شجاعي اعتبار در نظر گرفته شده براي اين طرح را 40 ميليارد ريال و مساحت آن را سه هزار 
ــتان گيالن، افتتاح اتصال  ــكي قانوني اس ــمت هاي مختلف پزش متر مربع عنوان كرد. بازديد از قس
ــكي قانوني به مركز استان و مالقات با مسئوالن قضايي و اجرايي  ــش مركز پزش و انتقال تصاوير ش
ــتان از جمله برنامه هاي سفر رييس و معاونين سازمان پزشكي قانوني كشور در نيمه آبان ماه به  اس

استان گيالن بوده است.
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90/7/25

رويداد هاي سازمان

بررسى 700 پرونده مردمى در پزشكى قانونى خراسان جنوبى
ــالم كرد: 700 پرونده  ــان جنوبى اع ــكى قانونى خراس خبرگزارى فارس به نقل از مدير كل پزش
ــش ماه نخست امسال در حوزه مديريت پزشكى قانونى اين استان بررسى شده است.  مردمى در ش
دكتر نورس در جمع مسئوالن خراسان جنوبى اعالم كرده بود: از اين تعداد 550 در خواست بررسى 
ــريع در  ــت تس ــالى به مراجع انتظامى و قضايى، 100 درخواس ــكى و تاييد گواهى ارس پرونده پزش
ــت مالقات با مدير كل، چهار درخواست كار و 26 مورد  ــكى، 20 درخواس ــيدگى به پرونده پزش رس
ــت. برنامه مالقات هاى مردمى  ــكى قانونى بوده اس ــوى پزش ــده از س اعتراض به رأى اوليه صادر ش
ــنبه و پنج شنبه از ساعت 9  ــان جنوبى در ايام هفته روزهاى يكشنبه، سه  ش ــكى قانونى خراس پزش
ــود كه نسبت به ارسال پاسخ به  ــيدگى و پاسخگويى مى  ش ــكى رس تا 11 به همراه پرونده هاى پزش
مراجع قضايى دستورات الزم صادر شده است مى شود. آخرين آمار رسيده از روابط عمومى پزشكى 
قانونى استان خراسان جنوبى نشان مى دهد اين آمار به 900 مورد مراجعه  در ماه رسيده است. اين 
مراجعات شامل 700 مورد بررسى پرونده پزشكى و تأييد گواهى ارسالى به مراجع انتظامى و قضايى،

140 مورد درخواست تسريع در رسيدگى به پرونده پزشكى، 30 مورد درخواست مالقات با مديركل، 
4 درخواست كار و 26 مورد اعتراض به رأى صادر شده از سوى پزشكى قانونى بوده است.

ــكى قانونى  ــتانى نيز به مردم ارائه خدمات مى كند.  وى افزايش خدمات پزش در 13 مركز شهرس
را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: اين افزايش خدمات نشان دهنده افزايش مطالبات و ارتقاى 
ــطح كيفى پزشكى قانونى است. مديركل پزشكى قانونى استان كرمان بيان كرد: پزشكى قانونى  س
ــته با توجه به افزايش آگاهى مردم، افزايش مطالبات قضايى و حقوقى مردم و  ــال گذش در 10 س

قضات از پزشكى قانونى، حجم كارى و درخواست ها به 10 برابر افزايش يافته است.

سيستم مكانيزه پذيرش معاينات پزشكى قانونى زنجان
همزمان با حضور رئيس سازمان پزشكى قانونى كشور، از شبكه مكاتبات دبير و سيستم مكانيزه 
ــتان زنجان بهره بردارى مى شوند. در راستاى برنامه  ــكى قانونى اس پذيرش معاينات اداره كل پزش
ــور براى اتصال و برقرارى ارتباط مراكز شهرستانى همه استان هاى  ــكى قانونى كش ــازمان پزش س
كشور، با اتصال شهرستان هاى استان به سيستم مكاتبات دبير، سرعت خدمات در مراكز شهرستانى 

سازمان پزشكى قانونى باالتر مى رود. 

PC-Pos  تجهيز مراكز پزشكى قانونى يزد به
ــكى قانونى استان  به  ــدن تمامى مراكز پزش ــتان يزد از مجهز ش ــكى قانونى اس مدير كل پزش

دستگاه PC-Pos خبر داد. 
ــتاى تكريم ارباب رجوع و با  ــنا افزود: اين دستگاه در راس ــليمانپور در گفت وگو با ايس   على س
ــكى قانونى نصب و راه اندازى شده است.   ــتان در كليه مراكز پزش هماهنگى  مديريت بانك ملى اس
ــتند، مى توانند  ــتاب هس وى اعالم كرد: از اين پس تمامى مراجعينى كه داراى كارت هاى عضو ش
تعرفه هاى پزشكى قانونى را بدون مراجعه حضورى به بانك در همان محل پرداخت و رسيد بانكى 

رايانه اى را دريافت كنند.

برگزارى كارگاه آموزشى صدمات مغزى در زاهدان
كارگاه آموزشي صدمات مغزي در زاهدان برگزار شد. به گزارش خبرگزاري موج به نقل 
ــكي قانوني سيستان و بلوچستان، رضا عبدي اظهار داشت: هدف از  از روابط عمومي پزش
ــي، افزايش تعامل پزشكان قانوني با قضات در راستاي خدمت  برگزاري اين كارگاه آموزش

رساني بهتر و سريع تر است. 
وي ضمن ارايه گزارشي در زمينه زندگي نباتي و مرگ مغزي، از كارشناسان مربوطه و 
ــتري براي شركت در همايش سراسري طب و قضا كه هفتم تا نهم دي ماه  قضات دادگس
در مشهد مقدس برگزار مي شود، دعوت به عمل آورد. مديركل پزشكي قانوني سيستان و 
بلوچستان افزود: در اين كارگاه آموزشي توضيحاتي از طريق اساليد در زمينه مرگ مغزي 

و زندگي نباتي ارائه شد. 
ــا ارايه مطالبي  ــي مغز و اعصاب ب ــي، متخصصان جراح ــن كارگاه آموزش ــه اي در ادام
ــد و در زمينه  ــي بيان كردن ــزي توضيحات تخصص ــي و مرگ مغ ــي نبات ــورد زندگ در م
ــث و تبادل نظر  ــده اند با قضات به بح ــه دچار زندگي نباتي ش ــق به افرادي ك ــه متعل دي
ــي مغز و  ــان جراح ــتري، متخصص ــات دادگس ــور قض ــا حض ــن كارگاه ب ــد. اي پرداختن
ــتان  ــكي قانوني اس ــالن كنفرانس اداره كل پزش ــكان قضايي در محل س ــاب و پزش اعص

برگزار شد.

راه اندازى پزشكى قانونى شهرستان سرباز (راسك)
 خبرگزارى موج از راه اندازى مركز پزشكى قانونى شهرستان سرباز (راسك) با حضور خبر داد.  در گزارش 
اين خبرگزارى آمده است: پزشكى قانونى شهرستان سرباز( راسك) مدير كل پزشكى قانونى استان، فرماندار و 
رئيس دادگسترى اين شهرستان در محل سايت ادارى اين شهرستان به بهره بردارى رسيد. دكتر رضا عبدى 
ــم در خصوص ضرورت راه اندازى اين مركز گفت: با توجه به  ــتان در اين مراس ــكى قانونى اس مدير كل پزش
فاصله 150 كيلومترى نزديك ترين مركز به اين شهرستان، با راه اندازى اداره پزشكى قانونى اين شهرستان به 
كليه موارد سرپايى و متوفيات و همچنين ثبت آمار دقيق رسيدگى خواهد شد. روابط عمومى پزشكى قانونى 
استان سيستان و بلوچستان از فعاليت اين مركز با حضور يك پزشك معاضدتى خبر داد و اضافه كرد كه در 

آبان ماه... مراجعه به اين مركز صورت گرفته است.

تنها آزمايشگاه پزشكى قانونى گيالن تعطيل مى شود 
خبرگزارى فارس: مدير كل پزشكى قانونى گيالن گفت: براى خريد مواد مصرفى تنها آزمايشگاه 
پزشكى قانونى گيالن به حداقل 230 ميليون تومان اعتبار نياز است و در صورت عدم تامين اعتبار 
قبل از پايان سال جارى اين آزمايشگاه عمال تعطيل مى شود.  به گزارش خبرگزارى فارس از رشت، 
ــكى  ــگاهى پزش ــرز آيتى فيروزآبادى ظهر امروز در جمع خبرنگاران كمبود تجهيزات آزمايش فريب
ــت: ساالنه بيش از 10 هزار آزمايش سم شناسى  ــكالت عمده ذكر كرد و اظهار داش قانونى را از مش

در اين آزمايشگاه صورت مى گيرد.

پزشكى قانونى كرمان 40 نوع خدمت ارائه مى دهد
 مديركل پزشكى قانونى استان كرمان در حاشيه برگزارى كارگاه دو روزه روابط عمومى در اين 
استان و در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا گفت: اين اداره كل در حال حاضر بيش از 40 نوع خدمت 
را به مراجعان ارايه مى دهد.  عباس آميان افزود: در حال حاضر پزشكى قانونى عالوه بر مركز استان 

90/8/2

90/7/6

 90/8/14 90/7/9

 90/7/16

  90/8/26 
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علمى

در سريال هاي تلويزيوني براي هر مورد مرگ تصاوير 
ــان  ــد نش ــاي دقيقي از اجزاء دروني بدن جس و فيلم ه
ــود. تحقيقات متعددي نيز درخصوص انجام  داده مي ش
كالبدگشايي مجازي (Virtopsy) انجام گرفته و فوايد 

و مزاياي آن را مشخص كرده است.
ــايي  ــاس نظر دو تن از متخصصان كالبدگش اما براس
ــنتي و مجازي در بيمارستان جان هاپكينز هنوز ايدة  س
ــايي  ــايي مجازي به جاي كالبدگش جايگزيني كالبدگش
ــريال هاي تلويزيوني نشان داده  ــنتي آنگونه كه در س س
ــرا ندارد. آنها معتقدند  ــود از نظر علمي قابليت اج مي ش
ــازي مانند  ــاي تصويربرداري مج ــه هرچند فناوري ه ك
ــكن از تمام بدن، MRI، سونوگرافي، تصاوير  سي تي اس
ــعهX معمولي و آنژيوگرافي كمك كننده هستند اما  اش
ــاهدة مستقيم اندام هاي داخلي  نمي توانند جايگزين مش

شوند.
ــت و معاون بخش  ــت بورتون پاتولوژيس ــر اليزاب دكت
ــد:  مي گوي ــز  جان هاپكين ــتان  بيمارس ــايي  كالبدگش
«كالبدگشايي سنتي هرچند روزبه روز كمتر از قبل انجام 
مي شود همچنان استاندارد طاليي براي تشخيص علت 

فوت اجساد است»
بورتون به همراه دكتر محمود موسي باشا در مقاله اي 
 Annals of Internal Medicine ــرية ــه درنش ك
ــت ارزيابي خود از علت كاهش تعداد  ــده اس منتشر ش
كالبدگشايي هاي سنتي در دهة گذشته و مناسب  نبودن 
كالبدگشايي مجازي براي جايگزيني آن در آيندة نزديك 

را ذكر كرده اند.
ــام داده   ــايي انج ــش ازهزار كالبدگش ــون كه بي بورت
ــت كه فناوري هاي تصويربرداري فعلي وقتي  معتقد اس
ــايي سنتي تركيب شوند كمك فوق العاده اي  با كالبدگش
محسوب مي شوند. او مي گويد «سوال اين نيست كه بين 
ــؤال  ــي از اين دو روش يكي را انتخاب كنيم بلكه س يك
ــخيص علت فوت بهتر  ــت كه كدام روش در تش اين اس

عمل مي كند.»
ــاس مداركي كه  ــان ادعاهاي خود را براس اين محقق
 Annals of Internal Medicine برخي از آنها در
هم منتشر شده است مطرح كرده اند. اين مدارك نشان 
ــايي  ــايي مجازي را با كالبدگش مي دهد وقتي كالبدگش
سنتي مقايسه مي كنيم معموالً برخي از علت هاي شايع 
در كالبدگشايي مجازي تشخيص داده نمي شوند و هيچ 
دليلي براي قابل اعتمادتر بودن كالبدگشايي مجازي در 
مقايسه با كالبدگشايي سنتي حداقل تا اين زمان وجود 

ندارد.
طبق گفته بورتون ميزان كالبدگشايي هاي بيمارستاني 
در آمريكا براي بيماراني كه به مرگ طبيعي فوت مي كنند 
ــي اجساد آنها توسط پزشكي قانوني وجود  و نياز به بررس
ــة 1960 به حدود 10 درصد  ــدارد از 50 درصد در ده ن

رسيده است.
ــت كاهش ميزان  ــون مي گويد داليل زيادي پش بورت
ــايي هاي سنتي وجود دارد اعتماد بيش از حد  كالبدگش
ــخيصي بخشي از اين كاهش را  به تصويربرداري هاي تش
توجيه مي كند اما دليل تعداد باالي خطاهاي تشخيصي 
ــب را در زمان  ــت. او مي گويد اگر ما روش مناس نيز هس
ــب و در فرد مناسب انتخاب كنيم آنگاه روش هاي  مناس
ــه را خواهند داد اما در  ــخيصي مدرن بهترين نتيج تش
حال حاضر چنين نيست. او معتقد است تفسير نادرست 
ــم باليني باعث  ــگاهي و عالي ــج آزمايش ــر و نتاي تصاوي
ــخيص هاي  ــي ها تش ــود كه در 23 درصد  اتوپس مي ش

جديدي مطرح شود.
ــكان تكيه بر  او همچنان تأكيد مي كند كه براي پزش
ــخيص علت فوت  ــخيصي موجود براي تش روش هاي تش

ــب اجازه از خانواده متوفي براي  ــيار راحت تر از كس بس
ــنتي براي تأييد علت فوت است  ــايي  س انجام كالبدگش
ــكان از مراحل مورد  ــياري از پزش ــه بس ــالوه بر اينك ع
ــايي اطالع  ــازة كالبدگش ــذ اج ــي اخ ــاز و بوروكراس ني

ندارند.
ــل منصرف  ــز عوام ــا ني ــياري از خانواده ه ــراي بس ب
ــايي وجود  ــراي عدم انجام كالبدگش ــدة متعددي ب كنن
ــم تدفين،  ــل تأخير در مراس ــن عوام ــه اي دارد از جمل
ــت رفته و  ــد عزيز از دس ــكل شدن جس احتمال بد ش
ــه در صورت تقبل  ــت ك ــايي اس هزينة انجام كالبدگش
ــد 3000 دالر هزينه  ــا ح ــتان گاهي ت ــردن بيمارس نك

دارد.
ــده در  ــه اي در آلمان از 162 بيمار فوت ش در مطالع
ــتان، بر روي گروهي هم كالبدگشايي مجازي و  بيمارس
ــنتي انجام گرفت و در مابقي تنها  ــايي س هم كالبدگش
ــد. در 47 جسدي كه هر  كالبدگشايي مجازي انجام ش
دو روش انجام شد،  102 تشخيص جديد بدست آمد در 
ــدي كه تنها كالبدگشايي مجازي  حاليكه در 115 جس
انجام شد تنها 47 تشخيص جديد گذاشته شد. همچنين 
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه كالبدگشايي مجازي 
ــت دادن 20/8 درصد از  ــث از دس ــكن باع با سي تي اس
تشخيص هاي جديد مي شود در حاليكه در كالبدگشايي 

سنتي اين ميزان تنها 13/4 درصد است.
ــنتي از نظر  ــايي س ــه اغلب در كالبدگش ــواردي ك م
ــد عبارتند از حباب هاي هوا در رية كالبه  پنهان مي مانن
ــود) و شكستگي هاي  ــده (كه مي تواند مانع تنفس ش ش
استخواني و موارد شايعي كه در تصويربرداري تشخيص 

ــوند عبارتند از حملة قلبي، آمبولي ريوي و  داده نمي ش
سرطان.

ــه تعجب برانگيز  ــد نتايج اين مطالع ــون مي گوي بورت
ــرطاني در  ــه به عنوان مثال يك غدة س ــتند چرا ك نيس
ــكل يك لكة سفيد، كوچك  ــكن به ش ريه در سي تي اس
ــود كه به ضايعات سكه اي معروف  و متراكم ديده مي ش
ــك عفونت   ــد به عنوان ي ــه راحتي مي توان ــتند و ب هس
ــير شود  ــلي يا تودة خوش خيم تفس قارچي ، گرانولوم س
ــايي سنتي يا بيوپسي  اما تا وقتي كه نمونه در كالبدگش
برداشته نشوند و در آزمايشگاه بررسي نشود هيچ راهي 

براي تأييد 100 درصد تشخيص وجود ندارد.
ــخيص  ــت عالوه بر ضعف تش ــا معتقد اس موسي باش
ــايي مجازي، مهمترين مانع برا ي جايگزيني  كالبدگش
ــنتي هزينة باالي  ــايي س ــن روش به جاي كالبدگش اي
ــونوگرافي و  ــت دستگاه هاي مدرن س تصويربرداري اس
MRI صدها هزار دالر قيمت دارند و سي تي اسكن هاي 
ــيار دقيق نياز  ــراي تصويربرداري بس ــرفته اي كه ب پيش
هستند بيش از يك ميليون دالر هزينه دارند. او مي گويد 
كه هر مورد سي تي اسكن از كل بدن حدود 1500 دالر 
ــتگاه  هزينه  دارد كه وقتي با هزينة خريد و نگه داري دس
جمع كنيم، كالبدگشايي مجازي را به روشي گران تبديل 
ــخيص برخي از جنبه هاي  ــت تش مي كند. او معتقد اس
قانوني كالبدگشايي مانند مسيرهاي نفوذ گلوله در بدن 
قرباني با پيشرفت هايي كه در تصويربرداري انجام گرفته 
ــرفت هاي مداوم  ــت. او مي گويد پيش ــان تر شده اس آس
ــنتي را بهتر و  ــايي س روش هاي تصويربرداري كالبدگش

دقيق تر كرده است.

كالبدگشـايي سنتي
همچنان استاندارد طاليي براي تشخيص علت فوت
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همايش ها

ــال به  ــي هفتم تا دهم آذر امس ــوژي قانون كارگاه آنتروپول
همت معاونت آموزشي و پژوهشي سازمان و با همكاري كميته 
ــرخ و معاونت پزشكي و آزمايشگاهي در  بين المللي صليب س

سازمان پزشكي قانوني كشور برگزار شد.
در اين كارگاه چهار روزه سه سخنران از كشورهاي كلمبيا، 
ــكي قانوني  ــازمان پزش ــخنران از س ــپانيا و پرتغال و دو س اس
ــن كارگاه آنتروپولوژي به  ــب كردند. همچني ــور ارايه مطل كش
ــاعت به صورت تئوري و عملي با حضور 24 نفر از  مدت 32 س
ــالن تشريح به همراه اعضاي هيئت علمي  همكاران فعال در س
ــكي قانوني ستاد سازمان برپا بود كه مطابق  و متخصصين پزش
ارزيابي صورت گرفته شركت كنندگان از مباحث ارايه شده در 

كارگاه رضايت داشتند.
ــتخواني و  ــاد اس ــخيص هويت اجس ــود تش ــادآور مي ش ي
ــازمان مبني  ــت هاي كلي س مديريت بحران با توجه به سياس
ــاني و ارتقاي دانش و آگاهي بدنه  ــازي منابع انس بر توانمندس
كارشناسي و تخصصي آن و با عنايت به تفاهم نامه منعقد شده 
ــرخ و انجام نيازسنجي آموزشي  با كميته بين المللي صليب س
ــنايي بيشتر كارشناسان با تكنيك هاي نوين و بهبود  و لزوم آش
ــتراتژيكي  ــده و نظر به پهناوري و موقعيت اس خدمات ارايه ش
ــاهد حوادث و بالياي طبيعي و غيرطبيعي  ــور ايران كه ش كش
ــك كارگاه  ــي براي برپايي ي ــوده به عنوان موضوع ــياري ب بس

آموزشي در نظر گرفته شد.
ــت از  ــد گزارش خالصه اى اس ــه مى خواني ــه در ادام  آنچ

برگزارى اين كارگاه:
 آمادگي ايران براي برگزاري كارگاه آنتروپولوژي در 

سطح منطقه
ــازمان پزشكي قانوني كشور  ــي و پژوهشي س معاون آموزش
ــزاري كارگاه آنتروپولوژي در  ــازمان براي برگ از آمادگي اين س
ــرخ خبر  ــا كمك كميته بين المللي صليب س ــطح منطقه ب س

داد.
ــاره به  ــر اديب زاده در كارگاه آنتروپولوژي قانوني با اش دكت
ــان كرد:  ــي در اعالم راي قاضي خاطرنش ــكي قانون نقش پزش
وظيفه اصلي سازمان پزشكي قانوني ارايه نظرات كارشناسي در 
زمينه پزشكي براي قضات است  تا آنان بتوانند احكامي عادالنه 

ــي و پژوهشي سازمان افزود: با توجه  صادر كنند. معاون آموزش
به اين مسووليت پزشكي قانوني، سازمان موظف است معلومات 
ــان خود را از نظر علم پزشكي به روز كند به  و دانش كارشناس
ــي با نيازسنجي از كارشناسان به  همين منظور معاونت آموزش
ــا و كارگاه هاي  ــت ه ــورت دوره اي اقدام به برگزاري نشس ص
آموزشي كرده است. وي يادآور شد: از آنجا كه ايران همواره در 
ــت آشنايي كامل  معرض بحران هاي طبيعي و غير طبيعي اس
ــاد  ــايي اجس با علم آنتروپولوژي براي مديريت بحران و شناس

اسكلتي در زمان بروز حوادث ضروري است.
 نقش پزشكي قانوني در مديريت بحران

ــر (Pierre Ryter) رييس دفتر كميته  ــه پير ريت در ادام
ــكي قانوني نقش  ــرخ در ايران گفت: پزش بين المللي صليب س
ــايي اجساد و بقاياي انساني  مهمي در مديريت بحران و شناس
ــرايطي تنها  ــگ دارد و در چنين ش ــرايط بحراني و جن در ش
ــري تكنيك هاي نوين مي  ــان متخصص با به كارگي كارشناس
ــد .وي افزود:  ــخ دهن ــيب ديده پاس توانند به خانواده هاي آس
دوره آموزشي آنتروپولوژي با همكاري پزشكي قانوني در حال 
ــي  ــه در آينده اي نزديك دوره هاي آموزش ــت ك برگزاري اس
ــازمان برگزار خواهد  ــران با همكاري اين س ــري نيز در اي ديگ

شد.
 تعيين هويت بقاياي استخواني
 نيازمند تبحر و تجربه است

ــي  ــريح و بررس ــازمان و مديركل تش عضو هيئت علمي س
صحنه جرم سازمان گفت: تشخيص هويت از بقاياي استخواني 
ــكيبايي و  نياز به تبحر و تجربه دارد و اين كار تنها با دقت، ش

بهره مندي از يك روش علمي امكان پذير است.
ــي آنتروپولوژي كه  ــر قره داغي در كارگاه آموزش دكتر جاب
امروز با حضور جمعي از كارشناسان پزشكي قانوني برگزار شد، 
ــاد  ــتي و به طور كامل با تعيين هويت اجس افزود: اگر به درس
ــت در تشخيص دچار اشتباه  ــكلتي آشنا نباشيم ممكن اس اس
ــويم و به دنبال آن اظهار نظر كارشناسي به درستي صورت  ش

نگيرد.
ــكلتي  ــوه تعيين خصوصيات بقاياي اس ــاره به نح وي با اش
خاطر نشان كرد: براي اظهار نظر دقيق از بقاياي اسكلتي بهتر 

ــف اين بقايا اطالع دقيق داشته باشيم  ــت كه از محل كش اس
ــف اين بقايا براي  ــك قانوني در صحنه كش و البته حضور پزش

تشخيص بهتر بسيار حائز اهميت است.
ــيت، سن و  ــخص كردن زمان مرگ متوفي، جنس وي مش
ــكلتي عنوان و به  ... را از ديگر مراحل تعيين هويت بقاياي اس
ــتيابي به هر يك از اين اطالعات در مواجهه با بقاياي  نحوه دس

اسكلتي اشاره كرد.
 برگزاري كارگاه هاي آموزشي مانع تكرار

 اشتباهات مي شود 
دكتر مرسدس ساالدو (Mercedes salado)، متخصص 
ــدرس كارگاه آنتروپولوژي گفت: برگزاري  ــكي قانوني و م پزش
كارگاه تشخيص هويت اجساد اسكلتي، تمرين تخصصي مفيدي 
ــت كه با ارايه تجربيات ديگر كشورها از تكرار اشتباهات در  اس

تعيين هويت اجساد اسكلتي جلوگيري مي شود.
ــالن  ــي آنتروپولوژي در س ــه در اولين كارگاه آموزش وي ك
ــخن مي گفت با بيان اينكه  ــازمان س ــتي اين س ــهيد بهش ش
ــان  ــود كارشناس ــي موجب مي ش برگزاري كارگاه هاي آموزش
ــه كار گيرند افزود: اين كمك  ــن توصيه ها و روش ها را ب بهتري

بزرگي به تعيين هويت بهتر اجساد اسكلتي است.
وي كه عضو تيم آنتروپولوژي آرژانتين و متخصص در تجزيه 
و تحليل تعيين هويت اجساد اسكلتي است، هدف از برگزاري 
ــتراك گذاشتن اطالعات در  ــور ايران را به اش اين دوره در كش
زمينه تعيين هويت بقاياي انساني و به دست آوردن روش هاي 

مشترك براي تعيين هويت عنوان كرد.
به گفته دكتر ساالدو تاكنون دوره آموزشي آنتروپولوژي در 
ــور هاي زيادي از جمله كشورهاي امريكاي التين، ويتنام،  كش

قبرس، كنيا، آفريقاي جنوبي و ... برگزار شده است.
ــكي قانوني ايران از طريق  ــنايي با پزش ــاره به آش وي با اش
ــرخ آمادگي خود را جهت برگزاري  كميته بين المللي صليب س
ــت كميته بين المللي صليب  ــه دوره ها در صورت درخواس ادام
سرخ و يا پزشكي قانوني ايران اعالم داشت و گفت: در صورتي 
ــكي  ــاي ديگري برگزار كند و يا پزش ــرخ دوره ه كه صليب س
ــتي براي ادامه دوره ها داشته باشد، براي  قانوني خود درخواس

همكاري آمادگي دارم.

برگزارى كارگاه آنتروپولوژى با همكارى كميته بين المللي صليب سرخ
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9
همايش ها

ــنبه 27 مهر 1390، كنفرانس يكروزه جايگاه  چهارش
ــكى قانونى راس  ــكى در كارشناسى هاى پزش دندانپزش
ــازمان پزشكى  ــاعت 8:15 در سالن شهيد بهشتى س س
ــكان و  ــان و دندانپزش قانونى با حضور مديران، كارشناس

دستياران پزشكي قانوني برگزار شد. 
ــكى قانونى  ــط عمومى اداره كل پزش ــه گزارش رواب ب
ــر دانش پرور دبير  ــه، دكت ــتان تهران: در ابتداى جلس اس
ــمينار ضمن خوشامدگويى در خصوص ضرورت  علمى س
و اهميت دندانپزشكى قانونى در كارشناسى هاى پزشكى 
ــدادى از  ــرد و در ادامه تع ــى را عنوان ك ــى مطالب قانون
ــگاه ها و كارشناسان سازمان پزشكى قانونى  اساتيد دانش
ــى مباحثى را  ــكى قانون ــگاه دندانپزش ــوص جاي در خص
ــكى قانونى در  ــه كردند.  ضرورت و اهميت دندانپزش اراي
كارشناسى هاى پزشكى قانونى، اولين بحث اين كنفرانس 
ــرور داراى بورد  ــر حميدرضا دانش پ ــط دكت بود كه توس
ــازمان  ــكي قانونى و عضو هيات علمي س تخصصي پزش

پزشكي قانوني ارايه شد.
ــتفاده از جنبه هاي مهم دندانپزشكي   پس از آن «اس
ــط دكتر آرمين فرساد،  ــخيص هويت افراد» توس در تش
ــكى قانوني اداره كل  ــك و كارشناس دندانپزش دندانپزش
ــي  ــد. «كارشناس ــتان تهران ارايه ش ــكى قانونى اس پزش
ــا و تطبيق آن با قانون  ــات فك و صورت و دندان ه صدم
ــس جايگاه  ــث كنفران ــومين بح ــالمي» س ــازات اس مج
ــكي قانوني بود كه  ــكى دركارشناسي هاي پزش دندانپزش
دكتر حسين آراد، دندانپزشك و كارشناس دندانپزشكى 

ــكى قانونى استان تهران به تشريح  قانوني اداره كل پزش
ــت. دكتر محمد بيات، متخصص جراحي دهان  آن پرداخ
ــيار دانشكده دندانپزشكى دانشگاه  و فك و صورت و دانش
علوم پزشكي تهران، مبحث«تروماتولوژي فك و صورت و 

نحوه درمان آنها» را بيان كرد.
ــخنراني باموضوع«مباني قصور و خطا   پس از ارائه س
ــلطانى داراى  ــكي» توسط دكتر كامران س در دندانپزش
ــكي قانوني و مديركل كميسيون هاي  بورد تخصصي پزش
ــيد جليل  ــكي قانوني، دكتر س ــازمان پزش ــكي س پزش
ــتاد و مدير گروه  ــدر، متخصص پروتز هاى دندانى، اس ص
ــكى دانشگاه علوم  ــكده دندانپزش پروتزهاى دندانى دانش
پزشكى شهيد بهشتى به بحث «تمارض در دندانپزشكى 

قانونى» پرداخت.
ــن بحث  ــى» آخري ــاى دندان ــى تروماه  «راديوگراف
ــط دكتر ساندرا  ــاعت صبح اين كنفرانس بود كه توس س
ــوژى و عضو هيات علمي  ــزاده، متخصص راديول مهرعلي
ــالمى تهران  ــگاه آزاد اس ــكى دانش ــكده دندانپزش دانش
ــوه تعيين نقص  ــكى قانونى، نح ــد.  «دندان پزش ارايه ش
ــورت» آخرين  ــك و ص ــيب هاي ف ــو و ارش در آس عض
ــكى قانونى  ــث كنفرانس يك روزه جايگاه دندان پزش بح
ــط  ــود كه توس ــى ب ــكى قانون ــى هاى پزش در كارشناس
ــكي قانوني  ــدوى، متخصص پزش ــين مه دكتر اميرحس
ــد.  اين  ــازمان ارايه ش ــگاه هاى اين س و مديركل آزمايش
ــه پرسش و پاسخ به كار خود  كنفرانس با برگزاري جلس

پايان داد.

به همت حوزه معاونت آموزش و پژوهش سازمان 
ــطح علمى  ــى و به منظور افزايش س ــكى قانون پزش
همكاران و ارتقاى كيفي كارشناسى هاى انجام شده، 
كنفرانس يك روزه تروماهاي چشم در تهران برگزار 

شد.
در اين كنفرانس يك روزه، مقاالت و گفت وگوهايى 
ــد.«كلياتي از  ــم ارايه ش با محوريت تروماهاى چش
آناتومي و ارش ضايعات چشم» از جمله موضوعاتي 
ــعباني داراى بورد  ــعيد ش ــط دكتر س ــود كه توس ب
ــالوه بر آن  ــد. ع ــكي قانوني، ارايه ش تخصصي پزش
ــد:  ــن كنفرانس يك روزه ارايه ش ــب زير در اي مطال
ــمي با تروما» توسط  ــي ارتباط ضايعات چش «بررس
ــص قرنيه و عيوب  ــجاعي، فوق تخص دكتر احمد ش
انكساري چشم و عضو هيات علمي دانشگاه و مبحث 
«نقش تست هاي بينايي در تشخيص ضايعات» كه 
توسط دكتر حسين محمد ربيع، دانشيار گروه چشم 
ــكي شهيد بهشتي ارايه  پزشكي دانشگاه علوم پزش

شد.
ــئوليت مدني و كيفري  ــن موضوع «مس  همچني
ــان داراى  ــط دكتر محمد كاظمي ــكان» توس پزش
ــر كل امور  ــكي قانوني و مدي ــي پزش بورد تخصص
ــازمان، «بررسي  ــر منابع علمي س ــي و نش پژوهش
ــكي در پرونده هاي كميسيون  ــه ساله قصور پزش س
ــازمان پزشكي قانوني»  ــم پزشكي س تخصصي چش
ــرور داراى بورد  ــا دانش پ ــر حميدرض ــط دكت توس
ــات علمي  ــي و عضو هي ــكي قانون ــي پزش تخصص
ــازمان و «تعيين نقص عضو در دستگاه بينايي»  س

توسط دكتر مسعود قادي پاشا داراى بورد تخصصي 
ــازمان ارايه  ــكي قانوني و عضو هيات علمي س پزش
ــح اين كنفرانس ــدند، آخرين مباحث نوبت صب ش

 بودند.
در نوبت بعد از ظهر اين كنفرانس ابتدا دكترگيتي 
ــم بحث «دوبيني و  ــي، فوق تخصص استرابيس غياث
اختالل ديد» را ارايه كرد و پس از وى بحث «معرفي 
مورد (case) جهت بررسي ارتباط تروما» كه توسط 
ــيار گروه چشم  ــيد مرتضي انتظاري، دانش دكتر س
ــكي شهيد بهشتي ارايه  پزشكي دانشگاه علوم پزش

شد، آخرين مبحث اين كنفرانس يك روزه بود. 
در پايان اين كنفرانس يك روزه ، پانل و پرسش و 
پاسخ توسط سخنرانان و دبير علمى كنفرانس، دكتر 

احمد شجاعي، برگزار شد.
ــك روزه تروماهاى  ــزارى كنفرانس ي  محل برگ
ــازمان پزشكى  ــتى س ــهيد بهش ــالن ش ــم س چش
ــهر، خيابان بهشت ــور واقع در پارك ش قانونى كش

 بود.
ــازمان آمده  ــوزش س ــه اداره كل آم  در اطالعي
ــازمان پس از ثبت نام در سامانه  است: همكاران س
ــد كاربري از اين  ــور و دريافت ك آموزش مداوم كش
ــبت به  ثبت نام برنامه هاي آموزش مداوم  پس نس
ــور  ــامانه آموزش مداوم كش ــق س ــازمان از طري س
(www.ircme.ir) و از ليست مراكز آموزش مداوم 
كل كشور ،سازمان ها، سايت آموزش مداوم سازمان 
پزشكي قانوني با كد 11617 را انتخاب و نسبت به 

ثبت نام در برنامه دلخواه اقدام فرمايند.

به همت واحد آموزش و پژوهش پزشكى قانونى استان تهران، برگزار شد؛

كنفرانس جايگاه دندانپزشكى
در كارشناسى هاى پزشــكى قانونى

به همت حوزه معاونت آموزش و پژوهش سازمان پزشكى قانونى كشور در تهران برگزار شد 

كنفرانـس يـك روزه 
تروماهاى چشـم 
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ــت. هديه اي  دنياي امروز به همگان آزادي را هديه داده اس
ــان ها را از چنگال ظلم و ستم فرزندان  ــت انس كه قرار بوده اس
آدم رها كند. اما امروز و پس از گذر سال ها از روزي كه آزادي 
و حقوق بشر شعار انقالب هاي بزرگ اروپايي ها عليه پادشاهان 
ــط روشنفكران و  ــر و صداي آن توس ــان بود و س آن روزگارش
ــوفان غربي دنيا را پر كرد به نظر مي رسد مسيري غير از  فيلس
آزادي واقعي را پيموده است. به نظر مي رسد كه اين آزادي به 
دست آمده آزادي از دست خدا انسان بوده است. ظاهرا انسان 
خواسته با كنار گذاردن فطرت انساني و خداييش هر چه نفس 
اماره دستور داد انجام دهد. اما در همين دنياي پر ذرق و برق 
هم هستند انسان هايي كه آزادي معنوي را برگزيده اند؛ آنها كه 

فهميده اند آزادي واقعي انسان در بندگي خداست.
ــه آن ايدئولوژي ها در قلب اروپا  ــر ماجراي ما كه با هم دخت
ــاره حجاب كه  ــت و دلش مي خواهد درب ــال تدريس اس در ح
ــخن به ميان  ــورهاي غرب با عنوان محدوديت ازآن س در كش
مي آيد، بيشتر بداند. اين دختر هر روز بيشتر و بيشتر مي پرسد 
ــر كردن به اين  ــش مي رود كه بدون فك ــا جايي پي و كارش ت
مساله كه ديگران به او چه نگاهي خواهند كرد حجاب را تجربه 
ــتان زندگي واقعي يك  ــد. اين اتفاقات خالصه اي از داس مي كن

دختر ژاپني است.
ــت درباره  ــلمان اس ــه اينك يك بانوي مس ــاال» ك «ناكتاح
ــان كه تازه  ــد: «در آن زم ــاب مي گوي ــات خود از حج تجربي
ــده بودم، بحث هاي جدي درباره دختران محجبه  ــلمان ش مس
ــن نظر بودند  ــت. اكثريت بر اي ــه وجود داش در مدارس فرانس
ــه بايد نسبت به مذهب دانش آموزان  كه مدارس دولتي فرانس
ــلمان،  ــن، به عنوان يك غيرمس ــند و حتي م ــاوت نباش بي تف
ــي درباره موضوعي  ــرا بايد چنين وسواس ــيدم كه چ مي انديش
كوچك - روسري دانش آموزان - وجود داشته باشد. اين مساله 
ــده بودم نيز در ذهنم وجود  ــلمان نش زماني كه من هنوز مس

داشت.»
وي ادامه مي دهد كه برايم اعتقادات و نظرياتي كه در مورد 
ــيد، اين احساس، همچنان در  حجاب بود جالب به نظر مي رس
ــلمانان به قوت خود باقي است كه زنان مسلمان،  ميان غيرمس
پوشش اسالمي بر تن مي كنند؛ تنها به اين دليل كه مجبور به 

اطاعت از سنت ها هستند و بنابراين، حجاب، نماد ظلم و ستم 
است. از اين رو، استقالل و آزادي زنان، ميسر نخواهد شد؛ مگر 

با برداشتن حجاب.
ــن درك ناپخته اي در  ــت كه چني ــاال » معتقد اس «ناكتاح
ــلمانان كم اطالع يا بي اطالع از اسالم هم وجود دارد.  ميان مس
ــم خو گرفته اند  ــن افراد، چنان به التقاط ديني و سكوالريس اي
ــي و جاوداني  ــالم ديني جهان ــن مطلب كه اس ــه از درك اي ك
ــان غيرعرب، در  ــت كه زن ــن در حالي اس ــد. اي ــت، ناتوانن اس
ــاب را به عنوان  ــالم مي گروند و حج ــر دنيا، به دين اس سراس
ــرط مذهبي مي پذيرند و نه به خاطر برداشتي نادرست  يك ش

از سنت.
ــنتي يا  ــي از هويت س ــد كه حجاب من، نه بخش او مي گوي
ــي يا اجتماعي دارد؛ بلكه  ــت و نه معنايي سياس نژادي من اس
ــت. من پيش از  حجاب من، تنها و تنها، هويت مذهبي من اس
آن كه در پاريس دين اسالم را برگزينم، حجاب را در حد خودم 

رعايت مي كردم.
ــكل  ــه ياد مي آورد كه از حجاب تنها به ش ــي را ب او روزهاي
ــالي بر سر  ــه، من تنها ش ــتفاده مي كرد، «در فرانس يك مد اس
ــب بود.  ــتم كه از نظر رنگ، با ديگر لباس هايم متناس مي گذاش

اين تركيب، تقريباً ُمد به حساب مي آمد.
ــياه  ــتم، چادر س ــلمان هس ــورهاي مس ــون كه در كش اكن
ــري بر تن مي كنم كه حتي چشمانم را هم مي پوشاند.  سرتاس
ــاده ترين شكل تا كامل ترين  به اين ترتيب، من حجاب را از س

آن، تجربه كرده ام.»
چطور شد كه فردي با چنين مشخصه اي مسلمان مي شود 
ــلمان ژاپني در  ــن دين را مطالعه مي كند؟! اين بانوي مس و اي
ــه تصميم گرفتم  ــش مي گويد هنگامي ك ــواب به اين پرس ج
ــر نكرده بودم كه آيا خواهم  ــالم خود را ابراز كنم، هرگز فك اس
ــت روزي پنج نوبت نماز بخوانم يا اين كه آيا قادر خواهم  توانس
ــيدم كه  ــايد از اين مي ترس ــود حجاب خود را حفظ كنم. ش ب
ــم  ــر جدي به اين موضوع فكر كنم، به نتيجه اي منفي برس اگ
ــدن،  ــلمان ش ــت تصميمم را مبني بر مس و اين كار، مي توانس
تحت تأثير قرار دهد. تا زماني كه مسجد جامع پاريس را نديده 
ــتم و با نمازگزاران و حجاب،  ــالم نداش بودم، هيچ كاري با اس

ــا برايم غيرقابل  ــتم. در واقع، هر دوي آنه ــنايي نداش هيچ آش
ــدن، چنان در من قوي بود  ــوق مسلمان ش تصور بودند؛ اما ش
ــر در انتظارم  ــوي اين تغيي ــران چيزهايي كه در آن س كه نگ
ــجد  ــخنراني در مس بودند، نبودم پس از گوش دادن به يك س
ــد؛ تا حدي  ــن ش ــن رعايت حجاب بر من روش پاريس، محاس
ــري را از روي سرم  ــجد هم روس كه حتي پس از خروج از مس

برنداشتم.
آن سخنراني، مرا غرق در نوعي رضايت روحي كرد كه هرگز 
قبًال نمي شناختم؛ آن چنان كه اصًال نمي خواستم روسري را از 
سرم بردارم. در آن وقت، به دليل سرماي هوا، پوشش حجابم، 
توجه زيادي را به خود جلب نكرد؛ ولي خودم به شدت احساس 
ــاس طهارت و امنيت  مي كردم كه با ديگران تفاوت دارم؛ احس
ــتم. به  ــاس مي كردم كه در محضر خداوند هس مي كردم. احس
ــه مردان به من خيره  ــوان يك خارجي در پاريس، از اين ك عن
ــتم؛ ولي با پوشش حجاب، از نگاه  شوند، احساس خوبي نداش

مردان در امان بودم.
«ناكتاحاال» با گفتن اينكه رعايت حجاب، باعث شادماني ام 
شد و نيز نشانه فرمان برداري من از خداوند و تجلي ايمانم بود، 
ــه اعتقاداتم را با صداي بلند فرياد  ــد: ديگر الزم نبود ك مي گوي
ــني براي همگان بيان مي كرد؛  بزنم؛ حجاب من، آنها را به روش
ــلمانان. به اين ترتيب، حجاب به تقويت  به ويژه براي ديگر مس
ــلمانان كمك مي كرد. حجاب  ــد من با ديگر خواهران مس پيون
ــًال اختياري  ــك امر طبيعي و كام ــن، خيلي زود، به ي براي م

تبديل شد. 
هيچ كس نمي توانست مرا مجبور به رعايت حجاب كند و اگر 
ــرپيچي مي كردم. او خيلي زيبا درباره  هم مي كرد، من از آن س
اولين كتابي كه از حجاب خوانده است مي گويد و جمله اي كه 
از آن كتاب در ذهنش به يادگار مانده است كه مي تواند حسن 
ــد. او مي گويد كه در اولين كتابي  ختامي براي اين مطلب باش
كه درباره حجاب خواندم، نويسنده با زبان بسيار ماليمي بيان 
ــداً توصيه مي كند» و در  ــرده بود كه: «خداوند، حجاب را ج ك
ــته هاي خداوند اطاعت كنيم. از اين كه  اسالم، ما بايد از خواس
من هم موفق به انجام وظايف ديني خود به صورت اختياري و 

بدون هيچ مشكلي شدم، خوشحال هستم.

آزادي
 درلــواي
آزادگي

خاطرات دختري ژاپني
كه در قلب اروپا مسلمان شده و حجاب را برگزيده است

10
فرهنگي
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آمارها نشان از آن دارند كه پديده سقط جنين، يك واقعيت اجتماعى قابل توجه است كه با توجه به ارتباطى كه با سالمت جسمانى و روانى خانواده و جامعه دارد بايد به آن توجه 
ــور دارد. در چنين شرايطى، جامعه بايد چه واكنشى به اين پديده نشان دهد كه هم حرمت جان آدمى حفظ شود و  ــقط جنين در كش ــان از باال بودن موارد س جدى كرد. آمارها، نش

هم بهداشت و سالمت جسمى و روانى جامعه تامين شود؟ 
موضوع سقط جنين محل تالقى ارزش هاى اساسى و مهم جامعه ايرانى است. از يك سو پاى حق حيات مادر و فرزند او در ميان است كه مهترين و محترم ترين حق آدميست، از 
سوي ديگرسالمت سقط جنين، با سالمت روانى و جسمانى جامعه در ارتباط است. واقعيت هاى اقتصادى و جمعيتى نيز موضوعات ديگرى هستند كه بر تصميم  جامعه در خصوص 
سقط جنين تاثير مى گذارد. عالوه بر ارزش هاى اساسى جامعه، موضوع با احكام تكليفى فقهى و بايدها و نبايدهاى قانونى نيز پيوند خورده است. تصميمى كه در خصوص سقط جنين 
گرفته مى شود، بايد با در نظر گرفتن بايدها و نبايدهاى شرعى و قانونى باشد. پيوند سقط جنين با بهداشت، سالمت، حقوق، فقه و خانواده، تصميم گيرى در اين موضوع را سخت تر 
و سخت تر مى كند اما باالخره مدتى پيش، با ترسيم خطى ميان سقط جنين و سقط درمانى، تصميم درستى مبنى بر پيش بينى برخى استثناها براى امكان سقط درمانى گرفته شد. 
ــقط جنين پيروى مى كند كه اصل و قاعده را بر حرمت سقط جنين مى گذارد مگر در مواردى كه شرايط سقط درمانى وجود  ــور ما از يك نظام تركيبى و بينابينى در برخورد با س كش

داشته باشد.
ــان از آن دارد كه آنها كه راه ميانه بين ممنوعيت مطلق يا جواز مطلق را پيش گرفته اند و ميان  ــقط جنين، نش ــورها با پديده س ــى واكنش نظام هاى حقوقى و قضايى كش بررس
ــوى ايجاد چنين تعادلى دارند. در كشور ما نيز با  ــتر كشورها با اصالح مقررات خود، رو به س ــده اند از بقيه موفق تر بوده اند. بيش ــقط درمانى تفكيك و تمايز قائل ش ــقط جنين و س س
تقسيم موارد سقط جنين به موارد مشروع و غيرمشروع، رويكردى ميانه در برخورد با اين پديده اتخاذ شده است. از سال 1384، عمال موارد قانونى و مشروع سقط جنين، با عنوان 
ــميت شناخته شده است. در روش ميانه، جامعه با شناخت موارد مشروع سقط جنين و حمايت از متقاضيان آن، مانع از گسترش سقط هاى زيرزمينى  ــقط درمانى در قانون به رس س
ــقط جنين سعى در كاهش ارتكاب اين جرم دارد. بنابراين سياستي كه بايد در اين رابطه  ــروع و غيرقانوني س ــوي ديگر نيز، با برخورد با موارد نامش ــود. از س و ايجاد عوارض آن مى ش
در نظر گرفت سياستي تركيبي است. از يك سو بايد موارد نقض قانون را سركوب كرد و از سوي ديگر موارد قانوني و مشروع را حمايت كرد. آراى فقها نيز چنين برداشتى را تاييد 
مى كند چراكه بسيارى از آنها، سقط جنين در موارد استثنايى و ضرورى را مجاز دانسته اند. جهت سقط درمانى قانون ويژه اى در سال 1384 تصويب و ابالغ شده ولى پيش از آن نيز 

با توجه به قوانين  مجازات اسالمى و ماده 632 قانون تعزيرات  از مجازات اسالمى و فتاواى علما،  سقط درمانى با شرايطي قابل تصور بود. 

سقط درمانىسقط درمانى
راهكار جامعه براى يك واقعيت اجتماعى

اميد عبدالهيان

مجاز و قانونى است

شـــرايط الزم براي
صدور مجوز
سقط درماني

عناصر جرم 
سقــط جنين

پذيرش و  رد  
درخواست هاى 

سقط جنين

پرونده
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شرايط الزم براي 
صدور مجوز 

ــك وجود نقص جدي در جنين را تشخيص بدهد و يا انديكاسيون هاي  در مواردي كه يك پزش
جنيني و سقط محرز باشد، بايد در چهار ماهگي يا پيش از آن فرد را به مراكز پزشكي قانوني معرفي 
ــال 1381 كميته كشوري  ــود. در س ــقط درماني صادر ش ــي هاي الزم، مجوز س كند تا پس از بررس
ــادري و جنيني را براي  ــيون(موارد مجاز) قطعي م ــقط جنين، آيين نامه اي با 49 مورد انديكاس س
ــنهاد كرد و پس از آن در نگاه جامعه و مسئوالن به اين موضوع به عنوان  ــقط جنين درماني پيش س
يك مساله بهداشتي تغيير ايجاد شد. در حال حاضر طبق قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي در 
ــه پزشك متخصص و تاييد پزشكي قانوني، قبل از  ــال 1384 سقط درماني با تشخيص قطعي س س
ولوج روح (چهار ماهگي) و با رضايت زن در دو مورد مجاز شناخته شده است. اول، بيماري جنين 
ــت و دوم، بيماري مادر كه با  ــه علت عقب افتادگي يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر اس ــه ب ك
تهديد جاني او توام باشد. برخي از مصاديق بيماري هايي كه مشمول بند دوم مي شوند عبارت اند از: 
ــديد منجر مي شود، 2 - هر  ــايي قلبي همراه با تنگي نفس ش 1 - بيماري دريچه اي قلب كه به نارس
ــد. از قبيل ميوكارديت و  ــديد باش ــاري حاد قلبي غير از كرونر كه همراه با تنگي نفس ش ــوع بيم ن
ــابقه بيماري كارديو مايوپاتي ديالته در  پريكارديت (التهاب عضله قلب و پرده اطراف قلب)، 3 - س
ــايي قلبي پيشرفته)، 4 - افراد مبتال به سندرم مارفان در صورتي  حاملگي هاي قبلي (يك نوع نارس
كه قطر آئورت صعودي اين افراد بيش از پنج سانتي متر باشد، 5 - افراد مبتال به سندرم آيزن منگر 
كه يك سندرم قلبي-تنفسي شديد است، 6 - كبد چرب حاملگي، واريس مري با سابقه خونريزي از 
واريس مري و هپاتيت اتوايميون غيرقابل كنترل، 7 - نارسايي كليه و فشار خون غيرقابل كنترل با 
داروهاي مجاز در دوران حاملگي، 8 - هر بيماري ريوي اعم از آمفيزم، فيبروز، كايفواسكوليوز (يك 
ناهنجاري ستون مهره ها)، 9 - ابتال به ويروس HIV كه وارد مرحله ايدز شده باشد، 10 - لوپوس 
غيرقابل كنترل با درگيري يك ارگان اصلي و اسكوليت ها زماني كه ارگان هاي اصلي درگير باشند، 
11 - سوريازيس شديد و عمومي بدن و مالنوم نوع پيشرفته كه باعث خطر جدي جاني براي مادر 
ــنج هايي كه به رغم درمان چنددارويي، مقاوم به  ــود و همچنين پمفيگوس ولگاريس، 12 - تش ش
ــده باشد، 14 - مياستني گرا و در مراحل  ــد، 13 - ام اس هايي كه موجب ناتواني بيمار ش درمان باش
پيشرفته به شرط اينكه خطر جاني جدي براي مادر داشته باشد و 15 - انواعي از بيماري هاي مغزي 

مثل ALS كه با حاملگي تشديد يافته و براي مادر خطر جدي داشته باشد.

قانون فقط اجازه زن را براي سقط جنين كافي مي داند اما در عمل و در فرايند سازمان پزشكي قانوني، 
رضايت پدر نيز كسب مي شود، مگر در مواردي كه پدر درمسافرت بوده و يا نباشد و مادر نزديك به هفته 

19 بارداري باشد، در اين صورت سقط جنين بدون رضايت پدر نيز انجام مي شود. 
مرحله پنجم: اخـذ اجازه مــادر

درخواسـت بررسي و صدور مجوز سقط جنين بايد تنها در ادارات كل پزشكي قانوني استان ها و نيز 
مراكز پزشكي قانوني شهرستان هايي كه شرايط الزم را در اين خصوص با تأييد معاونت پزشكي و باليني 
سازمان داشته باشند تا 4 ماه از زمان لقاح پذيرش شود. سازمان پزشكى قانونى خود به اين درخواست ها رسيدگى كرده و در مورد 

آنها تصميم گيرى مى كند. 

مرحله چهارم: تقديم مدارك به مرجع صالح

مجوز سقط جنين قبل از چهارماهگى صادر مى شود بنابراين كسانى كه متقاضى سقط جنين هستند، بايد 
به اين مهلت توجه داشته باشند و درخواست خود را در زمان مناسب تحويل دهند. مجوز سقط جنين بعد 
از چهارماهگى صادر نخواهد شد و دليل آن، حرمت سقط جنين پس از ولوج روح است. رسيدگى سريع به درخواست براى استفاده از حق 

قانونى سقط درمانى اهميت فراوانى دارد.

مرحله سوم: رعايت مهــلت 

  پرداخت تعرفه تعيين شده، در كنار ساير مدارك از شرايط الزم براى به جريان افتادن رسيدگى به درخواست 
سقط جنين است. در سال 1390، تعرفه تعيين شده براى درخواست سقط جنين، 200 هزار ريال تعيين شده 
است. تعرفه خدمات خاص پزشكى قانونى، هر ساله با در نظر گرفتن تعرفه هاى مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و طبق ماده 
سه قانون تشكيل سازمان پزشكى قانونى كشور و آيين نامه اجرايى ماده 8 همين قانون، بعد از تاييد رييس قوه قضاييه به منظور عملى شدن 

به ادارات كل استان ها و مراكز ابالغ مى شود.

مرحله دوم: پرداخت هزينه هاى رسيدگى

درخواسـت مجوز سقط درمانى نياز به مداركى دارد كه به پيوست درخواست، از سوى متقاضيان ارائه 
مى شود. نتيجه اى كه در انتها در خصوص درخواست سقط جنين گرفته مى شود، ارتباط فراوانى با محتوا 
و موضوع اين مدارك دارد. اين مدارك عبارت اند از: ارائه شناسنامه زن و شوهر، سه قطعه عكس تمام رخ، تصوير صفحه اول و دوم 
شناسنامه ها، معرفي نامه از پزشك متخصص معالج به همراه سونوگرافي معتبر. عالوه بر اين مدارك، حضور زوجين در اين معاينه الزامي 

مي باشد.

مرحله اول: تهيه مدارك الزم

سازمان پزشكى قانونى به مدارك متقاضيان رسيدگى كرده و در صورت وجود شرايط قانونى با درخواست 
سقط جنين موافقت مى كند. اين شرايط عبارت اند از 1. بيمارى جنين كه به علت عقب افتادگى يا ناقص 
الخلقه بودن موجب حرج مادر است 2. بيمارى مادر كه با تهديد جانى مادر توام باشد. 3. تشخيص قطعى سه پزشك متخصص در 

خصوص يكى از موارد باال 4. قبل از ولوج روح ( چهار ماهگي )

مرحله ششم: بررسى مدارك

صدور مجوز سقط درمانى بر اساس قانون مصوب سال1384 مصوب مجلس شوراى اسالمى و آيين نامه 
اين قانون كه به تصويب سازمان پزشكى قانونى رسيده است، به عهده سازمان پزشكى قانونى است. 
پزشكى قانونى مجوزهايى كه قبل از چهارماهگى به اجرا درنيامده باشد را اجرا نمى كند. پس در خصوص سقط درمانى، سازمان پزشكى 

قانونى، مرجع خاص رسيدگى كننده است و موضوع از صالحيت ديگر مراجع قضاوتى خارج است.

مرحله هفتم: صدور مجوز يا رد درخواست

سقط درمانيسقط درماني
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جواز سقط درمانى، حاصل تجربه  بشر
 در برخورد
 با پديده سقط جنين

موضوع سقط جنين، بحثى كهن است كه اسالم و ديگر اديان آسمانى صراحتاً با آن مخالفت كرده اند 
مگر در شرايط خاص و ويژه. طرح جدى اين بحث در عالم پزشكى را بايد به يونان باستان و آراى فيلسوفان 
ــوف و مكتبدار بزرگ يونان، سقط جنين را مشروط  ــبت داد. سقراط فيلس ــمندان آن دوران نس و انديش
ــت. ارسطو  ــك نيس ــته و عقيده دارد هيچ گونه گناهى در اين مورد متوجه پزش به اجازه مادر، جايز دانس
ــت براى جلوگيرى  ــان  زياد اس بنيانگذار منطق، عقيده دارد كه در ميان خانواده هايى كه تعداد فرزندانش
ــقط جنين بايد جايز شمرده شود و اين خود كمكى  است كه از نظر مادى و معنوى به  ــل، س از ازدياد نس
ــوگندنامه معروف  ــود. در مقابل اين دو، بقراط كه او را پدر طب عالم گفته اند در س پدران و مادران مى ش
ــكى دنيا مورد استفاده قرار مى گيرد پزشكان را از انجام كورتاژ  ــكده هاى پزش خود كه هم اكنون  در دانش
جنايى  بر حذر داشته و تاكيد كرده است كه«به زن ها دارويى كه مسقط جنين باشد ندهيد و در مشورت 
براى اعدام نفسى اظهار عقيده نكنيد.» از چند مذهب كوچك كه بگذاريم ساير مذاهب، سقط جنين را 
ــقط درمانى را با شرايطى صادر  ــته و مردم  را از انجام آن منع كرده اند. اما تقريبا همه اجازه س حرام دانس
مى كنند.  جز در موارد استثنايى كه سقط جنين مطلقاً جايز شناخته شده، مى توان گفت كه سقط جنين 

ــه  ــورهاى مختلف به س ــول تاريخ و در كش در ط
ــده و با هر يك برخورد مجزايى  ــته تقسيم ش دس
ــت. الف: سقط غير ارادى و خود بخود كه  شده اس
در بعضى از بيمارى هاى زنان و بيمارى هاى  كليوى 
ــت رخ دهد. ب: سقط  و عفونى و خونى ممكن اس
ارادى و درمانى كه در بسيارى از كشورها از جمله 
ــور ما با شرايطى مجاز دانسته شده و ج: سقط  كش
ــنگينى را  ــى كه اغلب مجازات هاى س ارادى جناي

براى مرتكب به دنبال دارد.
 
 

ــدارد. مقررات برخى  ــقط جنين و حدود جواز و تحريم آن ن ــام واحدى در برخورد با س ــتراليا، نظ  اس
ــا، به راحتى مجوز  ــادر مى كند و برعكس برخى ديگر از آنه ــقط جنين ص ــختى اجازه س از ايالت ها به س
سقط جنين صادر مى كنند. اين موضوع پيدايش پديده توريسم سقط جنين را بدنبال داشته كه به معنى 

سفر متقاضيان به ايالت هاى گروه اول براى باال بردن شانس پذيرش درخواست خود شده است. 
هنوز براساس قانون جزايى كه در سال 1900 به تصويب رسيد، سقط جنين در ايالت مركزى استراليا 
ــوب  مى شود و مرتكب آن ممكن است به 10 سال زندان محكوم شود. سقط جنين  (ACT) جرم محس
ــد.  ــمانيا(Tasmania)  ممنوع و تحت مقررات و محدوديت هاى ويژه اى مى باش همچنين در ايالت تاس
ــتراليا سقط جنين براحتى در مراكز خصوصى انجام مى شود و  ــت كه در اياالت ديگر اس اين در حالى  اس
ــقط جنين تبليغ مى كنند. با  ــانه ها و اينترنت امكانات خود را براى س مراكز درمانى  زيادى آزادانه در رس
ــتان هاى دولتى تابع تشريفات خاص و يا  ــقط جنين در بيمارس اين وجود، در همين ايالت ها نيز انجام س
منوط به تصويب  كميسيون هاى پزشكى است.  در مقابل، برخى از ايالت ها مقررات سفت و سختى براى 
ــقط جنين پيش بينى كرده اند. بخش 290 قانون جزايى WA در اين خصوص مقرر مى كند:  مقابله با س
ــت كه  «هنگامى كه يك زن باردار در وضعيتى اس
ــا خواهد آورد هرگونه   ــزودى نوزاد خود را به دني ب
ــدن نوزاد بصورت  اقدام جهت ممانعت از متولد ش
زنده جرم محسوب و مستوجب حبس ابد خواهد 
ــقط جنين جرم  ــود.» البته در ايالت هايى كه س ب
ــاس مقررات  بهداشتى و  ــوب مي شود، براس محس
درمانى(Health Act) در موارد خاصى كه نجات 
جان مادر ايجاب مى كند با تصويب  كميسيون هاى 

پزشكى سقط جنين انجام پذير است. 

ــى در  ــال 1929 رويكرد قانونگذار انگليس ــا س ت
ــقط جنين يك رويكرد كيفرى بوده و به  ــاله س مس
همين جهت بيشترين حمايت از جنين به عمل آمده 
است.اين حمايت به اندازه اى جدى و غيرقابل استثنا 
ــكى با هدف درمان زن باردار  بوده كه حتى اگر پزش
ــان اقدام به سقط جنين مى كرد، قابل  و نجات ايش
تعقيب بود. قانونگذار انگليسى در سال 1929 با وضع 
قانون حفظ حيات كودكان تا حدى به سمت شناسايى سقط درمانى تمايل نشان داد و با پيش بينى يك استثنا 
يعنى تجويز سقط با هدف نجات جان مادر يك گام به سوى ترجيح حيات مادر بر حيات جنين برداشت ولى 
اين تحول تا سال 1939 مورد توجه قرار نگرفت و در اين سال است كه رويه قضايى با ارائه تفسيرى از مقررات 
ــترش مى دهد. اما نه دكترين  ــتقبال و قلمرو تقدم حيات مادر بر جنين را گس موضوعه وقت از اين تحول اس
حقوقى و نه رويه قضايى از اين تحول استقبال چندانى به عمل نياوردند تا اين كه قانونگذار در سال 1967 با 
وضع قانون نسبتاً جامع سقط جنين اين تحول را به رسميت شناخته و در اين زمينه حقوق اين كشور را وارد 
ــرد. به موجب اين تحول، حمايت از مادر به مفهوم عام و همچنين حمايت از منافع والدين،  ــدى ك دوره جدي
فرزندان موجود و حتى منافع جامعه مبناى مالحظات قانونگذار قرار مى گيرد و بدين وسيله دامنه سقط مجاز 
به نحو گسترده اى افزايش داده مى شود.  با اصالحات سال 1990 رويكرد قانونگذار انگليسى از نظريه حمايت 
ــتقالل مادر تمايل پيدا مى كند.در اين سال قانونگذار  ــمت شناسايى اس از مادر و ترجيح مادر بر جنين به س
با شناسايى يك مبناى نسبتاً فراگير براى  تجويز فسخ باردارى گام بلندى، هر چند به نحو ضمنى، به سوى 
شناسايى استقالل زن در اصل باردارى و ختم آن برمى دارد. در حال حاضر بايد بر اين عقيده بود كه در حقوق 
انگلستان، براساس مجوز موضوع بند (الف) از بند نخست بخش يك قانون سال 1967 عمًال با درخواست زنان 

باردار براى فسخ باردارى موافقت خواهد شد.

مخالفان سقط جنين، اسپانيا را «ملكه سقط جنين 
اروپا» مى دانند چراكه مردم سراسر قاره اروپا مى توانند 
به سادگى و در مراحل مختلف عمر جنين، به اين كشور 
ــفر كنند و از خدمات كلينيك هاى مربوط استفاده  س
كنند. در سال 2007 نيز كشور سوئد، اصالحاتى قانونى 
اعمال كرد كه اين امكان را به زنان سوئدى و گردشگران 
ــور  خارجى مى داد كه در كلينيك هاى درمانى اين كش

به سقط جنين بپردازند. به دنبال طرح اين موضوع در پارلمان اين كشورها، تعدادى از نمايندگان دموكرات مسيحى 
ــترش توريسم سقط جنين بينجامد.  موضوع ممنوعيت  ــدار داده بودند كه تصويب اين قانون مى تواند به گس هش
سقط جنين در برخى كشورها و جواز آن در برخى ديگر از كشورها، برخى را به اميد انجام كارى كه در كشور خود 
قادر به انجام آن نيستند، رهسپار اين كشورها كرد. به اين موضوع توريسم سقط جنين مى گويند كه درآمد سرشارى 
را نصيب كشورهاى پذيرنده مى كند. به عنوان مثال، اتباع كشور ايرلند، بدليل ممنوعيت سقط جنين در كشور آنها، 
رهسپار كشورهايى مثل انگلستان مى شوند كه مقررات سهل و آسان ترى را براى سقط جنين در نظر گرفته اند. طى 
ــه درمان در كلينيك هاى درمانى انگليس ، منبع درآمدى براى اين كشور است. اما جواز سقط جنين در اين  پروس
ــختى نيز داشت كه عمدتاً از طيف هاى مذهبى هستند. در اروپاى شرقى، هنوز مخالفان  ــورها، مخالفان سرس كش
ــقط جنين در اكثريت هستند. در اين كشورها مقررات سخت گيرانه اى با حمايت كليساى كاتوليك وجود دارد.  س
مثًال دولت لهستان، سخت گيرانه ترين قوانين ممكن را در اين زمينه وضع كرده است. به هر حال به نظر مى رسد 
ــقط جنين مى دانند و چه كشورهايى كه بر ممنوعيت تاكيد دارند، در حال  ــورهايى كه اصل را بر جواز  س چه كش
نرمش در مواضع خود به نفع  سقط درمانى هستند بدين معنى كه برآنند كه موارد الزم و ضرورى براى سقط درمانى 
را مجاز قلمداد كنند و با حمايت از كسانى كه مشمول اين شرايط استثنايى هستند، راه را براى هر نوع سقط جنين 

ببندند. هر دو روش افراطى و تفريطى در برخورد با سقط جنين براى كشورها مشكل ساز خواهد بود.

برخورد نظام هاى حقوقى مختلف با موضع سقط جنين، متفاوت بوده است، معموال كشورها راه ممنوعيت 
اين عمل را پيش گرفته اند اما در برهه هايى از تاريخ، در برخى از جوامع اين موضوع به صورت مطلق 
مجاز بوده اسـت. تمدن  بشـر پس از پشت سر گذاشـتن تجربه هاى مختلف در اين خصوص به اين 
نتيجه رسـيده كه در مواردى خاص  و اسـتثنايى، چاره اى جز روى آوردن به سقط جنين نيست. بدين 
ترتيب اصطالح سقط درمانى براى بيان موارد مشروع و قانونى سقط جنين وضع شد. امروزه در اغلب 

كشورها، راه ميانه انتخاب شده و سقط درمانى با شرايطى تجويز شده است.

سقط جنين در كشور استراليابحث تاريخى بر سر حرمت و جواز سقط جنين

سقط جنين در حقوق انگلستان توريسم سقط درمانى

نه حرمِت حرمت و نه جواِز جواز
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عناصـر جرم سقــط جنين
سـقط جنين جرم اسـت و در قانون مجازات اسـالمى براى آن مجازات تعيين شده است. اما 
براى اينكه كسـى به اتهام سـقط جنين محاكمه شـده و مجارات شـود، بايد شرايط مختلفى 
وجود داشته باشد كه از اين شرايط در حقوق با عنوان عناصر اختصاصى جرم سقط جنين ياد 
مى شود. اگر هر يك از اين عناصر نباشد يا در آن اختاللى وجود داشته باشد جرم سقط جنين 
منتفيسـت. در نمـودار زير، مى توانيـد عناصر مختلف اين جرم را ببينيـد. در صورت جمع اين 

شرايط، مجازات سقط جنين بر مرتكب اين جرم، شريك و معاون وى تحميل خواهد شد.

وقوع جرم سقط جنين نياز به شرايطى دارد

امين عطاريان

عناصر جرم سقط 
جنين

عنصر مادى جرم 
سقط جنين

عنصر معنوى

عنصر قانونى

وجود رابطه سببيت بين عمل مرتكب و فعل مجرمانه يعنى اينكه سقط جنين در اثر 
اعمالى صورت گرفته باشد كه متهم انجام داده است. 

انگيزه
در ارتكاب جرم هيچ تأثيرى ندارد

سقط جنين خطئى
در جرم سقط جنين خطاى  محض تحقق خطاى جزائى به صورت يكى از مصاديق در مواد 
715 و 716 قانون  مجازات اسالمى به صورت بى احتياطى،بى مباالتى،عدم رعايت نظامات 

دولتى يا عدم  مهارت راننده يا متصدى وسيله موتورى ضرورى است.

سقط جنين شبه عمد
مرتكب جرم سـقط جنين شـبه عمد عمل خود را با اراده  انجام مى دهد ولى نتيجه حاصله 
از آن را نمى خواهـد. مثًال مرتكب قصد انجام فعل [ايراد صدمات به مجنى عليها]را دارد اما 

قصد حصول نتيجه مجرمانه يعنى وقوع سقط را نداشته است .

مرتكب  بايد به قصد سقط جنين و با علم به حامل بودن زن اقدام به سقط نمايد سقط جنين عمدى:

استفاده از وسايل خاصى در ارتكاب عمل سقط جنين: اين وسايل خصوصيت خاصى 
ندارد و شامل مواردى مانند دادن ادويه و مشروبات و مأكوالت و  به كار بردن وسائل 

جراحى و چيزهايى از اين قبيل شود

سوءنيت

عمليات مجرمانه غيرمستقيم پزشك يا ماما و...يا افراد عادى زن 
حامله را به استعمال ادويه  و مأكوالتى دارويى و گياهان شيميايى و...

داللت و راهنمايى كنند.

 عمليات مجرمانه مستقيم؛ يعنى مرتكب جرم آگاهانه اعمالى را 
نسبت به زن حامله و به منظور سقط جنين يا حمل انجام مى دهد

انجام عمل يا فعل مادى توسط مرتكب كه اين اعمال ممكن است 
به دو صورت انجام مي شود.

وجود قبلى جنين زنده؛  بنابراين اگر زن آبستن و حامله نباشد به جهت غيرممكن بودن 
سقط جنين عمل مرتكب  بر روى زن سقط جنين محسوب نخواهد شد

قانون مجازات اسالمى، در بخش تعزيرات مصوب 1375/3/2 مجلس شوراى  اسالمى 
از ماده 622 تا 624 اختصاص به جرم سقط جنين و مجازات آن دارد

پرونده
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داليل مــــوجه حكم ثانويه جواز

فقهاى بزرگ شيعه، ابتدا تشكيل جنين را از حيث زمان به دو مرحله تقسيم مى كنند. 
1. جنين پيش از چهارماهگى (پيش از دميده شدن روح) 2. جنين پس از چهارماهگى 
(پس از دميده شدن روح) اسقاط جنين پس از دميده شدن روح حرام است و جايز 
نيسـت، اعم از اين كه براى مادر خطر داشـته باشد يا مشكالت روحى و روانى ايجاد 
كنـد و... يـا خطرى متوجه او نباشـد يا خطر متوجه خود جنين باشـد. امـا به اعتقاد 
فقها، اسـقاط جنين پيش از دميده شـدن در صورتى كه خطر جانى براى مادر داشته 
باشـد، جايز است، چون مادر داراى نفس محترم است و جنين هنوز به مرحله نفس 
محترمه نرسـيده اسـت، پس جان مادر تقدم دارد بر حيات نباتى جنين. به طور كلى 
مى توان گفت حرمت اسـقاط جنين بدون عذر شرعى و مصلحت اهم است. بنابراين 
در صورتـى كـه مصلحت اهمى باشـد، در برابر حكم اوليه حرمـت، مى توان به حكم 
ثانويه عمل كرد. در فقه شيعه، سقط جنين براى حفظ جان مادر، قبل از دميده شدن 
روح، اجماعاً و بعد از دميده شدن روح بر اساس برخى مبانى و با وجود برخى شرايط 
مجاز اسـت. البته اين مورد، استثنايى بر حكم اوليه حرمت است. بدين معنا كه عمل 
اصوالً و اوالً حرام اسـت مگر در مواردى خاص و اسـتثنايى. فقهاى شيعه در تجويز 
سـقط جنين به صورت اسـتثنايى، داليـل مختلفى را ذكر كرده اند كـه مهمترين آنها 

تزاحم، دفاع از جان، قاعده اضطرار و بناى عقالست.

فقهاى شيعه، در شرايطى سقط جنين را جايز مى دانند

محمد جوشنى

1 - تزاحم:
 نظر برخى فقها بر آن است كه اگر قبل از ولوج روح، مادر بترسد كه ادامه باردارى 
ــن، تزاحم ايجاد  ــقط جني ــود، بين وجوب حفظ نفس و حرمت س موجب مرگش ش
مى شود و با وجود اهميت حفظ جان مادر نسبت به سقط جنين، مادر بر جنين ترجيح 
داده مى شود و سقط جايز خواهد بود. هرگاه دو حكم براى يكديگر زحمت و مزاحمتى 
ــقط  فراهم كنند كه نتوان به هر دو عمل كرد، اين وضع را تزاحم گويند. در بحث س
ــقط جنينى است كه روح در وى  ــد كه همان س جنين نيز يا بايد مرتكب حرامى ش
دميده شده است، يا بايد واجبى را ترك كرد كه حفظ جان مادر از هالكت است. اين 
دو با هم تزاحم دارند، يعنى اگر مادر بخواهد مرتكب حرام شود، به ناچار بايد واجبى را 
ترك كند. و آن وجوب حفظ نفس خود است. و اگر بخواهد ترك واجب نكند الجرم، 
مرتكب حرام خواهد شد، و در باب تزاحم و دوران بين محذورين، اگر مرجحى بر يكى 
ــد، عقل حكم به تخيير مى كند. بنابراين زن باردار مخير بين حفظ  از دو طرف نباش

نفس خود يا سقط جنين است.
  

2 - دفاع از جان
برخى بر اين عقيده اند كه مادر مى تواند براى دفاع از جان خود اقدام به سقط جنين 
كند زيرا در مساله دفاع، تفاوتى ندارد كه هجوم از طرف عامل خارجى باشد يا از طرف 
عامل داخلى. در اينجا كه جنين به عنوان ميهمان، جان ميزبان را نشانه گرفته است، 

مادر مى تواند با سقط جنين، از جان خود حفاظت و دفاع كند. 

3 -  قاعده اضطرار
ــا حكم واقعى را  ــد ابتدا تفاوت حكم اضطرارى ب ــراى درك مفهوم اضطرار، باي  ب
دريافت: حكم واقعى، عبارت است از حكم شرع در هر قضيه اى، بدون توجه به علم و 
جهل مكلف كه ممكن است بدان پى ببرد و ممكن است پى نبرد و حكم اضطرارى، 
كه به آن حكم واقعى ثانوى مى گويند، حكمى است كه براى مكلف با توجه به حاالت 
مختلف او، به استثناى حالت علم و جهل، وضع مى شود. خداوند در سوره مباركه مائده 
مى فرمايد: فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف الثم فان اّهللا غفور رحيم؛ آنها كه در 
حال گرسنگى دستشان به غذاى ديگرى نرسد و متمايل به گناه نباشند، مانعى ندارد 
ــت. و آن فراز از حديث  ــت هاى ممنوع بخورند. خداوند آمرزنده و مهربان اس از گوش
نبوى رفع كه مى فرمايد: «رفع عن امتى... و ما اضطروا اليه...» (از امت من، چيزى كه 
ــته شده است.) ادعا نموده اند كه مقتضاى اين ادله،  به آن اضطرار پيدا نمودند، برداش
رفع حرمت از سقط جنين، به هنگام اضطرار است و همان طور كه فقها عموماً به ادله 
ــأله سقط جنين نيز به همين ادله  اضطرار براى خوردن مردار، عمل كرده اند، در مس
ــود و چون فقط امكان حفظ جان يك نفر وجود دارد، مادر اضطراراً با  ــك مى ش تمس
سقط جنين، جان خود را حفظ مى كند و اين عمل وى، با استناد به ادله فوق، حرمت 

و ممنوعيتى ندارد. 

4 - بناى عقال
 عده اى بر اساس بناى عقال كه در چنين مواردى فرد را مخير بين دو امر مى كنند. 

مادر را مخير در سقط جنين يا حفظ جان خود مى دانند.

در خصوص سقط جنين از محضر امام راحل استفتايى 
صورت گرفته است بدين شرح: «زنى حامله شده است 
ــم دارد. دكترها مى گويند حاملگى براى مادر خطر جانى دارد و موجب فلج  ــون يك و ماه و ني و اكن
ــقط جنين براى چنين مادرى جايز است يا خير؟» ايشان در پاسخ  ــت. آيا س ــدن وى خواهد گش ش
مى فرمايند: «اگر ضرر و خطر جانى براى مادر دارد، قبل از دميده شدن روح در جنين اسقاط جايز 

است.»

ــخ به استفتايى كه در آن   رهبر معظم انقالب در پاس
ــقط جنين فى نفسه چه حكمى  پرسيده شده بود: س
دارد؟ و در صورتى كه ادامه باردارى براى زندگى مادر خطر داشته باشد، حكم آن چيست؟ مى فرمايند: 
ــقط جنين شرعاً حرام است و در هيچ حالتى جايز نيست مگر آنكه استمرار حاملگى براى حيات  س
مادر خطرناك باشد كه در اين صورت سقط جنين قبل از ولوج روح، اشكال ندارد، ولى بعد از دميدن 
روح جايز نيست حتى اگر ادامه حاملگى براى حيات مادر خطرناك باشد مگر آنكه استمرار باردارى، 
حيات مادر و جنين هر دو را تهديد كند و نجات زندگى طفل به هيچ وجه ممكن نباشد ولى نجات 

زندگى مادر به تنهايى با سقط جنين امكان داشته باشد.

ــتفتايى كه پرسيده  ــتانى در پاسخ اس   آيت اهللا سيس
ــه دارد؟ چه مقدار؟  ــقط جنين 40 روزه دي بود، آيا س
ــت و ديه و كفاره (دو ماه روزه متوالى) دارد  فرموده اند: انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جايز نيس
ــد، يا مستلزم حرج شديدى باشد كه  ــته باش مگر اينكه باقى ماندن حمل براى مادر ضرر جانى داش
معموالً تحمل نمى شود، كه در اين صورت قبل از دميدن روح و جان گرفتن جنين جايز است و بعد 

از آن مطلقاً جايز نيست.

ــتفتايى مبنى بر اينكه آيا سقط  ــان در پاسخ اس  ايش
جنين جايز است؟ فرموده اند: سقط جنين در صورتى 
كه پدر و مادر يا يكى از آنها مسلمان باشند جايز نيست و بنابر احتياط واجب از سقط جنينى كه پدر 

و مادرش هر دو غير مسلمان باشند بايد اجتناب نمود.

ــيرازى  ــقط جنين از آيت اهللا مكارم ش   در رابطه با س
استفتا شده است كه: اگر طبيب تشخيص قطعى دهد 

كه ماندن جنين در شكم مادر موجب مرگ مادر مى گردد، بفرماييد:
الف) آيا جايز است جنين را در شكم مادر از بين ببرد تا مادر سالم بماند؟ ب) آيا مى توان مادر را به 
ــالم بماند و مادر بميرد؟ ج) اگر در باقى گذاردن مادر به همان حال،  همان حال باقى نهاد تا بچه س
ــت (يعنى احتمال مرگ و  ــد تكليف چيس احتمال مرگ، هم براى مادر و هم براى بّچه در كار باش
سالمت براى هر دو مساوى باشد)؟ د) اگر حكم فوق نسبت به جنين قبل از ولوج روح فرق پيدا مى 

كند حكم هردو حال را توضيح فرماييد؟
ايشان به اين استفتا اينگونه پاسخ مى گويند:  الف) چنانچه خلقت جنين كامل نشده مانعى ندارد. ب) 
هرگاه بچه به صورت انسان كامل در نيامده باشد، سقط جنين براى نجات مادر اشكال ندارد. ج) اگر 
بدانيم يكى از آن دو قطعا نجات پيدا مى كند بايد آنها را به حال خود گذاشت تا يكى از آن دو بدون 
دخالت انسان ديگرى نجات يابد و اگر امر داير ميان اين است كه هر دو بميرند يا فقط جنين بميرد 

مى توان جنين را سقط كرد تا مادر زنده بماند. د) از جوابهاى باال معلوم شد.

امام خمينى  (ره)

آيت اهللا خامنه اى

آيت اهللا سيستانى

آيت اهللا وحيد خراسانى 

آيت اهللا مكارم شيرازى
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پذير
درخواست هاى سق

رسيدگى به درخواست هاي سقط درماني در پزشكي قانوني استان ته
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نتايج مطالعه انجام شده نشانگر آن است كه در سال 6
صادر شده است. در اين ميان بيماري هاي جنيني و مادري
در مطالعات انجام گرفته، مشخص شد كه بيماري هاي جن
م مطالعاتى كه بعد از سال 1386 انجام شد، افزايش صدور
است كه برمبناي قانون هاي قبلي، مجوز سقط جنين درما
سقط درماني داشتند. به تدريج و با اجراي گسترده تر قانو
مبناي انديكاسيون هاي جنيني براي انجام سقط درماني ار
در بررسي و تشخيص زودهنگام نيز احتماال در افزايش فر

نتايج مطالعات نشان گر آن است كه نزديك به يك سوم
بوده است. نكته قابل توجه آن كه در 90 مورد از 97 مورد
است كه در 11/6  درصد كل درخواست ها (90 مورد) سق
اساس قانون سقط درمانى مصوب 1387، سقط درمانى قبل
مشكالت و تبعات متعدد فردي، خانوادگي و اجتماعي را

اين رو توجه بيشتر جامعه پزشكي و به ويژه متخصصان م
آنها انديكاسيون دارد، ضروري به نظر مي رسد. 

ــفال ــان از آن دارد كه انانس مطالعات صورت گرفته، نش
مجوزها) به  اين دليل صادر شده است. در مطالعات مشابه
مسئوالن بهداشتي كشور و به ويژه متخصصان محترم زنا
نشان مي دهد. همچنين فراهم آوردن آموزش هاي الزم بر
وضع موثر خواهد بود. آنانسفالى يك اختالل مغزى است

مطالعات نشان مى دهد كه مواجهات محيطي نظير داروها، اشعه يونيزان و بيماري هاي ويروسي
درخواست هاي سقط جنين بوده است. بر طبق قانون صرف داشتن مواجهه محيطي و بدون تاييد نقا
درماني انديكاسيون ندارد. آموزش بيشتر متخصصان محترم زنان و زايمان پيرامون قانون مصوب سق

با انديكاسيون هاي سقط درماني باعث اجتناب از ارجاع مواردي مي شود كه سقط جنين در آن ها اند

فراواني سقط هاي درماني انجام شده به دليل تاالسمي ماژور در سال هاى اخير روند رو به كاهش
سقط هاي انجام شده به دليل تاالسمي ماژور، به عنوان اولين بيماري جنيني كه سقط جنين درما
به دليل سياست هاي بهداشتي مبني بر جلوگيري از ازدواج افراد مبتال به تاالسمي مينور با يكديگر

از ازدواج و تشخيص هاي پيش از بارداري بوده است.

سقط درمانى به استناد بيمارى هاى جنين

رد 30 درصد از درخواست ها

انانسفالي فراوان ترين انديكاسيون سقط درم

تاثير مواجهات محيطي در سقط درمانى

كاهش سقط درمانى به خاطر تاالسمي ماژور 

پرونده
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رش و  رد  
قط جنين

در قانون سـقط درمانى، دو شـرط كلى براى سقط جنين ذكر شـده است: بيمارى 
جنين كه به علت عقب افتادگى يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر شـود و يا 
بيمارى مادر كه با تهديد جانى مادر همراه باشد. اين دو شرط كلى و مبهم هستند. 
بايد ديد در عمل سازمان پزشكى قانونى، چه مواردى را به عنوان مصداق اين دو 
شرط مى پذيرد و چه مواردى را رد مى كند. در پزشكي قانوني استان تهران براي 
مواردي كه درخواست سقط جنين درماني آنها پذيرفته شده است پرونده تشكيل 
مي شود بنابراين مداركى براى اطالع از موارد پذيرش درخواست سقط جنين وجود 
دارد اما داده هاي مربوط به موارد رد درخواست، ثبت نمي شود. بنابراين آمار دقيقي 
از تعداد كل درخواسـت هاي سـقط جنيـن درماني و علت آن و مـوارد عدم تاييد 
درخواسـت و فراواني و علل آن وجود ندارد. براى رفع اين مشـكل، تحقيقاتى بر 
روى درخواست هاى سقط جنين ارجاع شده به پزشكى قانونى انجام شده تا موارد 

پذيرش و رد درخواست هاى سقط درمانى مشخص شود. 

هران بر چه اساسى انجام مى شود

1386 از مجموع 776 درخواست سقط درماني ارجاع شده به پزشكي قانوني استان تهران، 556 مجوز سقط جنين 
ي به ترتيب در حدود 80  و 20 درصد از انديكاسيون هاي صدور مجوز سقط درماني را به خود اختصاص داده بودند. 
نيني، درصدى بين 63 تا 78/8 درصد سقط هاي درماني انجام شده در سال 86 را به خود اختصاص داده بوده است. 
 مجوزهاى سقط هاي درماني بخاطر علل جنيني را در سال هاي اخير نشان مي دهد. اين مساله احتماال به خاطر آن 
اني تنها براي بيماري هاي مادري صادر مي شد و از اين رو پزشكان آگاهي كمتري در مورد انديكاسيون هاي جنيني 
ون فعلي، آگاهي پزشكان از انديكاسيون هاي جنيني سقط درماني نيز افزايش يافته و از اين رو مادران بيشتري بر 
رجاع شدند. از سوي ديگر مراقبت هاي جامع تر دوران بارداري و افزايش دقت روش هاي تشخيصي نظير سونوگرافي 

راواني انديكاسيون هاي جنيني سقط درماني نقش داشته است.

م درخواست هاي سقط درماني مورد تاييد قرار نگرفته است و مهم ترين دليل رد اين درخواست ها باالبودن سن جنين 
دي كه سن جنين باالتر از 18 هفته بود سقط درماني انديكاسيون داشت. به بيان ديگر نتايج مطالعات نشانگر آن 
قط جنين با وجود انديكاسيون تنها به دليل دير مراجعه كردن مادران و باال بودن سن جنين تاييد نشده است. بر 
ل از ولوج روح يعنى چهار ماهگى مجاز است. تاييد نشدن درخواست سقط با وجود انديكاسيون جنيني آن مي تواند 
 براي چنين مادراني به دنبال داشته باشد و حتي ممكن است آن ها را به سمت سقط هاي غير قانوني سوق دهد. از 
محترم زنان و زايمان در انجام به موقع برنامه هاي غربالگري و ارجاع هرچه سريع تر مادراني كه سقط جنين درباره 

ــيون سقط جنين درماني بوده و نزديك به 100 مورد از مجوزهاي صادره (17/8 درصد كل  لي فراوان ترين انديكاس
ه قبلي نيز انانسفالي مهمترين انديكاسيون صدور مجوز سقط جنين درماني بوده است. اين مساله لزوم توجه بيشتر 
ان و زايمان را به عوامل خطر و راه هاي پيشگيري از انانسفالي به عنوان مهم ترين انديكاسيون سقط جنين درماني 
راي مادران پيش از ازدواج و پيش از بارداري جهت پيشگيري و غربال گري نقايص لوله عصبي در پيشگيرى از اين 

 كه به دليل نقص در كانال عصبى و به دليل عدم بسته شدن در انتهاى كانال عصبى پديد مى آيد.

 مادر در مجموع علت 65 مورد 
ايص جنيني حاصل از آن سقط 
قط جنين و آشنايي بيشتر آن ها 

نديكاسيون ندارد.

شى داشته است. كاهش فراواني 
اني براي آن انجام شد، احتماال 
ر و نقش موثر مشاوره هاي پيش 

ماني

نتايج مطالعات نشان گر 
آن است كه نزديك به 

يك سوم درخواست هاي 
سقط درماني مورد تاييد 

قرار نگرفته است و 
مهم ترين دليل رد اين 
درخواست ها باالبودن 
سن جنين بوده است

پرونده
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قانون سقط جنين از چه تاريخي و چگونه 
بوجود آمد؟

اولين بار پس از انقالب اسالمي در سال 1376 
با فتواي مقام معظم رهبري جهت تاالسمي ماژور 
ــقط جنين صادر شد. پس از آن در سال  اجازه س
ــقط جنين  ــوارد مجاز جهت س ــت م 1381 ليس
ــد.  ــادري) اعالم ش ــي و موارد م ــوارد جنين (م
ــوارد مغاير با حيات  ــامل م موارد جنيني فقط ش
ــال 1384 ماده واحدة  خارج رحمي بودند. در س
ــقط جنين به تصويب مجلس شوراي اسالمي  س
رسيد و در حال حاضر اين قانون در سراسر كشور 

اجرا مي شود.

از نظـر قانون به چه افرادي مجوز سـقط 
جنين داده مي شود؟ 

حسب ماده واحده سقط جنين؛ سقط درماني با 
ــخيص قطعي سه پزشك متخصص و با تأئيد  تش
پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنيني كه به علت 
ــا ناقص الخلقه بودن موجب حرج  عقب افتادگي ي
مادر است يا بيماري مادر كه با تهديد جاني مادر 
ــت قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضايت  توأم اس
زن مجاز مي باشد و مجازات و مسئوليتي متوجه 
پزشك مباشر نخواهد بود. بر اين اساس شرط اول 
براي صدور مجوز سقط جنين سن بارداري زير 4 
ــت و در صورت سن بارداري باالي  ماه از لقاح اس

ــونوگرافي بارداري 19  ــاس س چهار ماه كه براس
ــد به هيچوجه مجوز سقط جنين  هفتگي مي باش

صادر نمي گردد. 
يعني داشتن سـن بارداري زير 19 هفته 

براي اجازة سقط جنين كافي است؟ 
ــن بارداري زير 19 هفته يا بايد  در صورت س
ــد يا  ادامة بارداري با تهديد جاني مادر همراه باش
ــد كه در صورت تولّد  جنين دچار ناهنجاريي باش

جنين موجب حرج مادر گردد.
چه نوع تهديد جاني مـّد نظر قانونگذار 

است؟
دو استنباط مي توان از واژة تهديد جاني كرد. 

يكي به خطر افتادن سالمت مادر و ديگري خطر 
مرگ مادر.

نظر كارشناسان شما چيست؟
ــال حاضر آنچه در عمل مورد نظر  در حال ح
ــت. ولي به نظر  قرار مي گيرد خطر مرگ مادر اس
مي رسد كه اين واژه بايد توسط قانونگذار تفسير 

شود، تا هر نوع ابهامي از بين برود.
براي صـدور مجوز در صورت وجود خطر 

جاني براي مادر چه مداركي الزم است؟
اوالً بايد سن بارداري زير 19 هفته باشد، شرط 
ديگر تأييد وجود خطرجاني براي مادر در صورت 
ــك متخصص  ــه پزش ــط س ادامه بارداري، توس

مربوطه مي باشد.
تأييديه پزشك فرد كافي است؟ 

ــت حتماً سه پزشك متخصص  خير، الزم اس
مربوط  نظر دهند و نظر مشتركي در زمينة وجود 
خطرجاني در صورت تداوم بارداري داشته باشند. 
ضمناً رشتة تخصصي اين پزشكان بايد مربوط به 

نوع بيماري زمينه اي مادر باشد.

دنياي مدرن، زندگي مدرن را نيز به دنبال داشـته اسـت. يكي از نتايج اين زندگي معالجه بيماري هايي اسـت كه تا قبل از آن اميدي به 
بهبود بيمار نبود. با اين حال هنوز هم مواردي وجود دارد كه نمي توان با فناوري ها و داروهاي جديد راهي براي سالمتي افراد يافت. وقتي 
سـروكار بيماري با جنين و مادر او بيفتد، اين موضوع بسـيار هم پيچيده تر مي شـود، چون در اين شـرايط موضوع رضايت يك خانواده 
پيش مي آيد. قوانين كشور در شرايطي كه بيماري حادي جنين و يا مادر او را تهديد كند اجازه سقط را داده است. اين موضوع در عرف 
پزشـكي قانوني به سـقط درماني شهرت پيدا كرده اسـت. در اين رابطه گفت وگويي با دكتر آسيه جعفرى، متخصص پزشكى قانونى و 

پزشك معاين واحد مركز اداره كل پزشكى قانونى استان تهران انجام داده ايم.

بررسي جوانب مختلف سقط درماني در گفت وگو با دكتر آسيه جعفري

تفسيري كه فعال 
وجود دارد داراي ابهام 
است. يعني ما فعال 
درباره وجود خطر 
جاني كه آن را به مرگ 
تفسير مي كنيم مجوز 
سقط جنين مي دهيم. 
مي گوييم خطر جاني 
يعني خطر مرگ يعني 
تهديد جاني است كه 
براي ما مهم است نه 
تهديد سالمتي مادر

قانون و جنين

پرونده
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در برخي موارد هزينه هاي درماني هم موجب 
حـرج مادر مي شـود. دراين زمينه هـا هم مجوز 

سقط داده مي شود؟
ــقط جنين) صراحتاً  خير، در قانون (ماده واحدة س
ــاي جنيني در مورد  ــده كه فقط ناهنجاري ه بيان ش
حرج مادر مّد نظر مي باشند و نه مشكل  ديگري نظير 

فقر و مشكالت اقتصادي خانواده.
چنـد  سـقط جنين  مجـوز  صـدور  جهـت 

سونوگرافي الزم است؟
ــد كه  ــي كه ناهنجاري جنين مّد نظر باش درصورت
ــود حداقل دو  ــخيص داده مي ش ــونوگرافي تش ــا س ب
سونوگرافي الزم است و ترجيح براين است كه يكي از 

سونوگرافي ها مربوط به يك مركز دانشگاهي باشد.
ــي  ــي در صورتي كه ناهنجاري جنيني با بررس ول
ژنتيكي يا اكوكارديوگرافي قلب جنين اثبات شده باشد 
فقط يك سونوگرافي جهت تعيين سن بارداري كفايت 

مي كند.
روند صدور مجوز سـقط چه مدت زمان طول 

مي كشد؟
در صورتي كه زوجين حضور داشته باشند و مدارك 
ــند كه زوجّيت آنها را تأييد  ــته باش هويتي معتبر داش
كند و مدارك الزم براي تأئيد ناهنجاري جنيني را به 
ــند پس از تشكيل پرونده بايد حرج  همراه داشته باش
ــط سه كارشناس مربوط  تأئيد شود و پس از   مادر توس
آن مجوز سقط جنين صادر مي شود. در حال حاضر در 
استان تهران اين روند دو الي سه ساعت طول مي كشد، 
ــتان  و اين امر به لطف همكاري بخش اطفال بيمارس
مهدية تهران امكان پذير شده است. پس از تأئيد حرج 
ــه متخصص اطفال، مجوز سقط صادر  مادر توسط س

مي شود.
اگـر فـردي بـاالي 19 هفتـة بارداري باشـد 

تكليفش چيست؟
ــرايطي باالي سن بارداري 19 هفته  تحت هيچ ش
(چهار ماهگي از لقاح) امكان صدور مجوز سقط جنين 
ــواردي كه جان مادر در خطر  ــود ندارد. البته در م وج
ــخص ننموده است. در  ــد قانون هيچ تكليفي مش باش
بيمارستان ها نيز پزشكان با مشكل در تصميم گيري از 
نظر قانوني مواجهند و پزشكي قانوني نيز نمي تواند هيچ 

راهنمايي به آنها بكند.
چرا فقط تا 19 هفته بارداري مجوز سقط داده 

مي شود؟
ــه ولوج روح در جنين  ــت ك چون اعتقاد بر اين اس
ــاح صورت مي گيرد كه با توجه  در چهار ماهگي از لق
ــونوگرافي دو هفته  ــن بارداري بر اساس س به آنكه س
بيشتر از سن بارداري از لقاح است چهار ماهگي معادل 
حدوداً 19 هفتة بارداري (براساس سونوگرافي) در نظر 

گرفته مي شود.
از نظر شـما اين قانون چه كمكـي به جامعه 

كرده است؟
ــقط جنين (در شرايط خاص) از  قانونمند كردن س
ــياري از مواقع جان  سقط جنين غيرقانوني كه در بس

مادر را به خطر مي اندازد جلوگيري مي كند.
ــط پزشكي قانوني  ضمناً قرار دادن لزوم تأييد توس
ــقط جنين  ــي از موارد س ــا آمار دقيق ــده ت موجب ش
ــيم. اين قانون به مادر  ــته باش ــور داش قانوني در كش
ــود (قبل از  ــه ناهنجاري جنين خ ــارداري كه متوج ب
ــاب را داده تا  ــق انتخ ــود اين ح چهارماهگي) مي ش
جهت درخواست سقط جنين به پزشكي قانوني مراجعه 

كند.
سقط جنين چه تأثيري در سالمت مادر دارد؟

با انجام قانوني سقط جنين از سقط جنين غيرقانوني 
ــود. معموالً سقط جنين غيرقانوني در  جلوگيري مي ش
شرايط بهداشتي بسيار بدي انجام مي شود و سالمت و 

جان مادر را به خطر مي اندازد.

معموالً در چـه مواردي افراد از سـقط جنين 
شكايت دارند؟

ــط  ــتند كه توس يك مورد خانم هاي بارداري هس
فردي مورد ضرب وشتم قرار مي گيرند يا در جريان يك 
ــود و جنين  تصادف رانندگي به آنها ضربه وارد مي ش

آنها سقط مي گردد.
ــوهري است كه همسرش باردار بوده  مورد ديگر ش
و سقط كرده است و شاكي است كه همسرش به عمد 

جنين را سقط كرده است.
ــت كه پس از انجام يك اقدام  مورد ديگر وقتي اس
تشخيصي يا درماني جنين سقط شده است و زوجين 
شاكي هستند كه به علت اين اقدامات پزشكي  جنين 

سقط شده است.
سقط جنين از طريق كورتاژ به چه نحو است؟

 واژه كورتاژ در بين عامة مردم هميشه سقط جنين 
را تداعي مي كند اما از نظر پزشكي  به معناي تراشيدن 
ــت و هم به منظور تشخيص و  مخاط داخل رحمي اس
هم به منظور درمان به كار مي رود. امروزه جهت انجام 
سقط جنين از داروهاي خاص استفاده مي شود و كمتر 

نياز به انجام كورتاژ مي شود.
در صورت سقط غيرقانوني توسط پزشك چه 

عواقبي در انتظار اوست؟
ــتيـ   ــنل بهداش ــك يا ماما يا هر يك از پرس پزش
ــده  ــه اقدام به اين امر كند مرتكب جرم ش درماني ك
ــردازد بلكه محكوم به  ــه تنها بايد دية جنين را بپ و ن
ــقط غيرقانوني يك جرم  ــود. چون س زندان نيز مي ش
ــادر جنين جهت انجام  ــت گرفتن رضايت پدر و م اس

سقط رافع مسئوليت پزشك نمي باشد.
آيا طبق قانون سقط اتباع بيگانه  مي توانند در 

ايران سقط جنين قانوني انجام دهند؟
انجام سقط جنين قانوني جهت اتباع بيگانه پذيرفته 
شده است، قانون هيچ محدوديتي براي ملّيت زوجين 

قائل نشده است.
براي چه بيماري هاي جنيني مجوز سقط صادر 

مي شود؟
با توجه به ماده واحده سقط جنين هر نوع ناهنجاري 
جنيني كه موجب حرج مادر پس از تولد جنين شود 
ــّقت مواجه كند مي تواند  يعني مادر را با زحمت و مش
ــود. جهت اثبات اين ناهنجاري  مشمول اين قانون ش
ــونوگرافي يا اكوكارديوگرافي قلب  ــت از س ممكن اس
ــر روي مايع اطراف  ــن يا انجام آزمايش ژنتيك ب جني

جنين استفاده شود.
به طور متوسط در ماه چند مجوز سقط جنين 

صادر مي شود؟
ــدوداً 60 الي 70 مجوز  ــتان تهران ماهانه ح در اس
ــود. كه از بين آنها يك پنجم  سقط جنين صادر مي ش
ــادري و چهارپنجم به دليل  ــوارد م ــوارد به دليل م م

ناهنجاري هاي جنيني است.
جهت درخواست سقط جنين مادرباردار بايد 

به كجا مراجعه كند؟ 
تنها موردي از امور پزشكي قانوني كه جهت انجام 
ــام محترم قضائي  ــتور مق ــي آن نيازي به دس و بررس
ــت، پس مادران  ــقط جنين اس ــت درخواست س نيس
ــتن مدارك الزم به همراه  ــت داش مي توانند با در دس
ــكي قانوني مراجعه كنند. ولي بايد  همسرشان به پزش
ــند كه فقط در مراكز استان ها (و نه  توجه داشته باش
ساير شهرستان هاي استان ها) مجوز سقط جنين صادر 
ــتان تهران نيز فقط در پزشكي قانوني  مي شود. در اس

ــع جنوبي  ــت ضل ــز واقع درخيابان بهش ــد مراك واح
پارك شهر مجوز سقط جنين صادر مي شود.

در روند صدور مجوز سـقط جنين عمده ترين 
مشكلي كه با آن مواجه هستيد چيست؟

ــدم اطالع همكاران  ــكالت عمدة ما، ع يكي از مش
پزشك و ماما از محدوديت زماني (چهارماهگي بارداري) 
جهت سقط جنين است. در بسياري موارد مادر باردار 
ــكي قانوني نمي تواند  ــا تأخير مراجعه مي كند و پزش ب
ــقط جنين بدهد. بعد از تعطيالت نوروزي به  مجوز س
ــقط جنين  دليل تعطيلي مراكز صادر كنندة مجوز س
(پزشكي قانوني) به مدت يك هفته مادر بارداري كه تا 
قبل از ايام تعطيل مي توانسته از پزشكي قانوني مجوز 
ــقط بگيرد پس از تعطيالت به دليل باالرفتن سن  س
ــه) نمي تواند از قانون  ــارداري از ّحد مجاز (19 هفت ب
ــقط  بهره بگيرد و پذيرش اين امر در بسياري موارد  س
ــت دشوار  براي مادري كه با جنين ناهنجار مواجه اس
مي باشد. از مشكالت ديگر تفسير واژة تهديد جاني مادر 
در متن قانون است. در مواردي ادامة بارداري منجر به 
ــيار  ــديد بيماري ناتوان كنندة مادر يا عوارض بس تش
شديد مي شود ولي منجر به مرگ مادر نمي گردد. لذا 
الزم است قانونگذار تفسير روشني از واژه هاي موجود 

در قانون داشته باشد.
ــكالت موجود عدم همخواني بين  يكي ديگر از مش
ــازمان در مورد  ــتورالعمل اجرايي س متن قانون و دس
ضرورت رضايت شوهر است. قانون اشاره اي به رضايت 
ــقط جنين نكرده است اما  شوهر براي صدور مجوز س
ــازمان پزشكي قانوني، رضايت  دستورالعمل اجرايي س
ــقط جنين را الزم دانسته  ــوهر براي صدور مجوز س ش

است.
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   دو برابر شدن مشكل با واكنش اطرافيان 
ــكى  ــاعت 10  صبح اولين مراجعه كننده با مدارك پزش س
مى آيد. سحر، زنى 25 ساله و كارمند است. از چهره پريشان و 
ــريع مردمك چشمانش مى توان فهميد پذيرش  حركت هاى س

سقط برايش سخت بوده است.
ــقط طبيعى بوده و  ــت، بار اول س اين دومين باردارى اوس
اين بار با تشخيص مشكل مونگوليزم، جنين در 16 هفتگى، با 
ــد. در تست غربال گرى احتمال  كسب مجوز، سقط خواهد ش
ــخيص داده شده بود اما بايد تا 16 هفتگى صبر  منگوليزم تش
ــت آمنيو سنتز و سونوگرافى آخر هم آن را تاييد  مى كرد تا تس
كند. وقتى از او خواستم از مشكالت پيش رويش در اين مسير 
ــاره كرد و  ــه دريافت مجوز اش ــد، به طوالنى بودن پروس بگوي
ــفانه بايد از پزشك مورد تاييد پزشكى قانونى نامه  گفت: متاس
مى آوردم كه با توجه به شلوغى بيمارستان هاى دولتى يك روز 

كامل وقت مرا گرفت.
ــر دانست و  ــكل مهمتر را برخورد خانواده همس ــحر مش س
توضيح داد: از ديد خانواده همسرم من مقصرم و عده اى از آنها 
كار با كامپيوتر را دليل مشكل دانستند و عده اى هم سفر من 
ــرم در ماه اول باردارى را با هواپيما دليل نقص جنين  و همس
ــب نيست. قصور يا  مى دانند. در هرحالت، رفتارها با من مناس

ضعفى از من سر نزده است كه سرزنش مى شوم.
ــا مدارك الزم براى  ــورد مراجعان اين مركز كه ب از چهارم
ــب مجوز سقط مى آيند به طور معمول يك مورد به دليل  كس
ــاهدات  ــت كه با توجه به مش خطر جانى جنين براى مادر اس
ــتار مجوز سقط  خبرنگار ارش، مادرانى كه به اين دليل خواس
هستند راحت تر با اين مساله كنار آمده اند و مادرانى كه فرزند 
ــترس و نگرانى را در اين مواقع احساس  ــترين اس ندارند بيش

مى كنند.
    ضرورت تاييد سه پزشك

ــد  ــته باش در مواردى كه خطر جانى براى مادر وجود داش

ــقط را انجام  ــك، متخصص زنان مى تواند س ــه پزش با تاييد س
ــت.  فاطمه،  ــكي قانونى نيس دهد و ديگر نيازى به مجوز پزش
ــل عارضه قلبى  ــاردارى دومش به دلي ــاله كه ب خانمى 31 س
مادر خطرناك شناخته شده است.از آنجا كه در اين گونه موارد 
تاييد سه پزشك متخصص الزامى است در اين پرونده پزشكان 
ــتان قلب براى سرعت بخشيدن به پروسه درمان، نامه  بيمارس
ــقط را امضا كرده بودند. فاطمه، مشكل قلبى  ــب مجوز س كس
ــته است و بعد از باردارى اول به او هشدار داده  مادرزادى داش
ــده بود كه ديگر باردار نشود. خود معتقد است نجات جانش  ش
مهمتر از نگه داشتن جنين هفت هفته اى است به همين دليل 
ــاد و خندان  ــاله كنار آمده و چهره اى ش ــه راحتى با اين مس ب
ــاس آرامش سبب نشد با اهداى جنين  داشت. البته اين احس
ــتان اكبرآبادى براى استفاده هاى پزشكى از جنين  به بيمارس
ــك متخصص قلب  موافقت كند و ترجيح مى دهد زير نظر پزش

اين سقط انجام شود.
    تاخير قابل جبران نيست

صادر نشدن مجوز سقط براي جنين باالى 19 هفته يكى از 
داليل استرس مادرانى است كه به اين مركز مراجعه مى كنند، 
ــه كسب مجوز ممكن است  ــدن پروس زيرا مى دانند طوالنى ش
ــاى غيرقابل  ــدن فرزندى با ناهنجارى ه ــت به دنيا آم به قيم
ــاله در باردارى  ــكلى كه خانم 20 س ــد.  مش درمان همراه باش
ــد و نتوانست براى سقط جنين ناقص  دوم خود با آن مواجه ش
ــك قانونى را كسب كند. نورانى از نوشهر آمده  خود مجوز پزش
ــالم و به طور طبيعى به دنيا آمده است. ــت. فرزند اولش س اس

ــرده  ــت به همين دليل افس ــه از باردارى او مى گذش 22 هفت
ــن وضعيت براى او  ــا راهى براى رهايى از اي ــان بود ام و پريش
ــهر  ــتان نور از توابع نوش ــفانه در شهرس ــت. متاس وجود نداش
سونوگرافى هاى انجام شده سالم بودن جنين را تشخيص داده 
ــران، ضايعه مغزى در  ــونوگرافى ته بودند اما در معاينات و س
ــكان متخصص مركز پزشك  ــد. پزش ــخيص داده ش جنين تش

قانونى راهنمايى هاى الزم براى روبه رو شدن با وضعيت سخت 
ــكل كنار  ــترس با مش فعلى را به او دادند تا او بتواند بدون اس
ــان امكان ادامه حيات جنين وجود  بيايد زيرا از ديد متخصص
ندارد و اگر در شكم مادر نميرد بعد از به دنيا آمدن فقط چند 

لحظه زنده خواهد بود. 
    استرس از دست نرفتن زمان

ــب مجوز آمده  ــم ديگرى هم در مرز 19 هفته براى كس خان
بود. خود و همسرش با سرعت پيگير كسب مجوز بودند. جنين 
ــترس  ــه اى اين خانم دچار عارضه مونگوليزم بود و اس 18 هفت
ناشى از نداشتن زمان كافى زن را درحالتى قرار داده بود. كه هر 
ــدن اشك هايش وجود داشت. مداركش  لحظه امكان سرازير ش

كافى نبود و فقط چند روز فرصت داشت تا بتواند سقط كند.

   مشكل تفاوت امكانات تهران و شهرستان ها
آخرين موردى هم كه امروز براى كسب مجوز آمد، سعدى، 
مردى42 ساله بود كه همسرش در بيمارستان در انتظار پيوند 

كبد مجبور به سقط جنين خود شده بود.
ــعدى توضيح داد كه در مريوان به علت نبود متخصص،  س
ــخيص داده شده است و آنها  ــرش بسيار دير تش بيمارى همس
براى درمان مجبور شده اند به تهران بيايند و در پروسه درمان 
متوجه باردارى شده اند. اين هفتمين باردارى بوده و از 6 مورد 
ــر و يك مورد سقط طبيعى و يك  ــه دختر و يك پس قبلى س
ــورد هم مرگ كودك در پرونده اين بيمار وجود دارد. به  هر  م
ــاير هستند و كمبود امكانات به نظرشان طبيعى  حال آنها عش
است. همين سادگى آنها در نگاه به دنيا سبب شده راحت تر با 
مشكالتشان كنار بيايند كه البته هزينه باالى درمان مساله اى 
نيست كه بتوان به سادگى حلش كرد. سعدى هم مجوز سقط 
جنين را گرفت. نگرانيش براى درمان سرطان همسرش بيش 
ــد و براى  ــود كه به مرگ جنين هفت هفته اى بينديش از آن ب

آن ناراحت باشد.

يـك روز معمولـى و نـه چندان شـلوغ در مركز پزشـكى 
قانونـى كه خبر شـادش براى زنان جـوان دريافت مجوز 
مـرگ فرزنـدان متولـد نشـده شـان اسـت. بـا توجه به 
هماهنگى هاى انجام شـده گويا همان اندازه كه ورود من 
بـه ايـن مركز براى تهيه ايـن گزارش راحـت و همراه با 
هماهنگى و همكارى بسـيار بود اما بـراى زنانى كه روزى 
با اميدى سرشـار از هيجان و شـادى خبر مادر شدن خود 
را جشن گرفته اند و امروز با چهره اى غبار گرفته از ترس 
و نگرانى به دنبال مجوز سـقط همـه اميدهاى ديروز خود 
هسـتند، براى رسيدن به اين مرحله از زندگيشان شرايط 
سـختى را متحمل شـده اند. جنينى كه يا خـود نقص دارد 
يا وجودشـان براى مادر خطرناك است، محكوم به سقط 
مى شود و مهر پزشكى قانونى پايان راه چند هفته زندگى 
آنها در اين دنياسـت تا نبودشـان سـبب بازگشت دوباره 
آرامـش بـه خانواده باشـد. به گفته متخصصان پزشـكي 
قانونـي، كنارآمدن با اين مسـاله خيلى هم راحت نيسـت 
زيرا زنان جوان مشكل برخورد خانواده همسر و پيامدها و 
ترس هاى ناشـى از اين سقط را در حاملگى بعدى با خود 
دارند. بسـيارى از آنها حتى سيسمونى هم تهيه مى كنند و 
بعد از انجام مقدمات زياد در شرايط نامساعد روحى سقط 
جنيـن قرار مى گيرنـد. براي همين برخي معتقدند سـقط 
جنيـن پايان يك مشـكل و آغاز دغدغه هـا و نگرانى هاى 

بسيار در آينده است.

چشماني كه رو به دنيا باز نمي شود
يك روز در پزشكي قانونى
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سقـط   جنين   
مجاِز مشـروطمشـروط

سقط جنين، به معناى پايان يافتن باردارى است در هر مرحله اى  كه زندگى نوزاد در جريان باشد. در ايران سقط 
جنين با هر دليلى كه قرار باشد اتفاق بيافتد نياز به كسب مجوز پزشكى قانونى دارد تا به صورت قانونى و بهداشتى 
در مراكز بيمارستانى انجام شود. البته سقط هايى هم بدون مجوز و در مراكز غير بهداشتي انجام مى شوند كه سقط 
ناسالم (كه توسط اشخاصى بدون آموزش مناسب و يا خارج از محيط هاى پزشكى انجام مى شود (ساالنه حدود 
70 هزار مرگ مادر و 5 ميليون معلول، در سطح جهان به جا مى گذارد. ساالنه 42 ميليون سقط جنين انجام مي شود 
كه تخمين زده شده است كه 20 ميليون از آنها به شكلى ناسالم انجام شده است. در كشور ما، با توجه به وجود 
قوانين مربوط به سـقط جنين، با هدف حفظ جان مادر يا سـقط جنين هايى كه ناهنجارى خاص و غيرقابل درمان 
دارند، تصويب شـده اسـت. بر اين اساس مشكل خاصى براى انجام سقط جنين قانونى و مطابق استانداردهاى 
بهداشتى وجود ندارد. براى آشنايى با سقط درمانى، پاى صحبت هاى دكتر «فروغ شادانلو» متخصص زنان و زايمان 

نشستيم كه گزيده نظراتشان را در ادامه مى خوانيم.

   در مورد سقط جنين چه مى دانيد؟
ــادر در  ــك علتى جان م ــه به ي ــى ك در صورت
ــا جنين دچار  ــر بيفتد و ي ــه باردارى به خط ادام
ــد با طى مراحل پزشكى  يك ناهنجارى خاص باش
ــكل، طبق مجوز  ــات غيرقابل حل بودن مش و اثب
ــود. البته در  ــام مى ش ــقط انج ــكى قانونى س پزش
ــتيم، موارد خاصى  ــقط نيس تمام موارد مجاز به س
وجود دارد كه قانون اجازه سقط را مى دهد مانند: 
ــايى قلبى براى مادر كه ادامه باردارى را براى  نارس

او خطرناك خواهد كرد، مجوز صادر مى شود.
   چه زمانى ناهنجارى در جنين مشخص 

مى شود؟
ــته به نحوه مراقبت هاى باردارى اين عامل  بس
مشخص مى شود. مراقبت هاى باردارى به دو شكل 
ــا مراقبت هاى  ــده اى از خانم ه ــوند. ع انجام مى ش
ــروع مى كنند  ــل از دوران باردارى ش ــود را قب خ
ــاردارى  ــاز دوران ب ــم همزمان با آغ ــده اى ه و ع
ــتار دريافت خدمات  ــك خواس ــا مراجعه به پزش ب
ــر دو حالت  ــتند. در ه ــاى باردارى هس مراقبت ه
ــرح حال مادر را مى گيريم. اگر مادر بيمارى  هم ش
ــد كه تهديدى براى جان مادر  ــته باش خاصى داش
ــدارهاى الزم را به مادران مى دهيم. اگر  باشد، هش
ــرايطى كه ادامه باردارى سبب شدت  ــب ش برحس
بيمارى و قرار گرفتن مادر در شرايط سخت باشد، 
ــقط از سازمان پزشكي قانونى  درخواست مجوز س
ــت به  خواهيم كرد. يك بيمارى كوچك ممكن اس

يك نارسايى مهم تبديل شود.
   تـا چه سـنى از بـاردارى ناهنجارى ها 

قابل تشخيص هستند؟
ــى  ــم ط ــن ه ــارى در جني ــخيص ناهنج تش
ــود كه  ــخص مى ش ــت هاى 3 ماه به 3 ماه مش تس
ــه ماه اول اگر اتفاق بيفتد شرايط  ــخيص در س تش

سقط راحت تر خواهد بود. همراه سونوگرافى تست 
ــايى و نقص  ــود نارس ــى» انجام مى ش «دى ان س
ــى هاى اوليه هفته  ــود. براى بررس جنين اثبات ش
11 تا 14 باردارى زمان مناسبى است. مرحله دوم 
هفته پانزدهم تا زير 22 هفته بررسى هاى تكميلى 
ــخيص بيمارى و  ــود. زمان ايده آل تش انجام مى ش
ناهنجارى در جنين طى هفته دوازدهم تا پانزدهم 
ــكلى  ــر 10 هفته هم مش ــت زي ــت. ممكن اس اس
ــه دوازدهم  ــراى اطمينان تا هفت ــود اما ب ديده ش
ــى را انجام  ــت هاى تكميل ــم و تس ــر مى كني صب

مى دهيم.
   به جز سونوگرافى، چه روش هايى براى 

تشخيص ناهنجارى ها هست؟
ــت ژنتيك هم از  ــونوگرافى، دو تس در كنار س
ــونو  ــود. البته بايد چندين س ــن گرفته مى ش جني
ــود زيرا امكان خطا در  در مراحل مختلف انجام ش
ــونوگرافى وجود دارد. يكى از تست هاى ژنتيك  س
ــت دوم مربوط  ــه هفته 12باردارى و تس مربوط ب
ــت. سونوگرافى هفته هاى اول  به هفته پانزدهم اس
ــونوگرافى مطمئن  ــت و اصوال س خيلى دقيق نيس

بعد از 3ماه اول انجام مى شود.
   مـوارد مجـاز براى صدور مجوز سـقط 

درمانى يا همان انديكاسيون ها كدامند؟
ــيون هاى مادرى، بسيار وسيع هستند،  انديكاس
ــاى عروقى و  ــرها، بيمارى ه ــايى قلبى، كانس نارس
ــرفته، ديابت پيشرفته و بدخيمى،  فشار خون پيش
ــى با محارم و... اين موارد جزو  تجاوز و رابطه جنس
ــتند به غير از اين  ــيون سقط درمانى هس انديكاس
موارد مشكلى كه نياز به مجوز سقط باشد نيست.

   بعـد از اطـالع از قطعيت ناهنجارى در 
جنين يا بيمارى مادر، نحوه راهنمايى شما به 

خانواده ها چگونه است؟

ــكل و اثبات ناهنجارى در  ــوال با اثبات مش معم
ــى را در رابطه با عوارض و  ــن توضيحات كامل جني
نتايج ادامه حيات جنين در اختيار خانواده ها قرار 
ــه مى تواند  ــنهادى ك مى دهيم و راه حل هاى پيش
ــا ارايه مى كنيم.  ــد را نيز به آنه ــه آنها كمك كن ب
ــك قانونى  درگام بعدى، نامه مخصوص براى پزش
ــا قرار مى دهيم تا پيگير مراحل  را دراختيار زوج ه
ــقط باز  ــند. عده اى با مجوز س قانونى كار خود باش
ــز ديگرى براى  ــم به مراك ــد و عده اى ه مي گردن
ــقط مراجعه مى كنند. البته تعدادى از مراجعان  س
ــه گرفته اند، آگاه  ــا را از تصميمى ك ــم هرگز م ه
ــد. براى نمونه بيمارى دارم  كه جنين اش  نمى كنن
ــادر اصرار به نگه  ــت اما م دچار اختالل عصبى اس
ــتن جنين دارد تا در تست هاى تكميلى آينده  داش
ــات جنين خطرناك  ــود كه امكان حي مطمئن ش
ــقط كند براى اين موضوع  ــت س ــت و بهتر اس اس
ــى  ــا 22 هفتگى عمر جنين صبر كند. زيرا بررس ت
ــك را مشخص مى كند.  ژنتيك فقط احتمال ريس
براى مثال ريسك 1به 35 است كه از هر 35 خانم 
يك نفر ممكن است مبتال به اين مشكل شود. اين 
ــكل باشد  مادر اميد دارد جزو 34 مورد بدون مش

به همين دليل تست هاى تكميلى بيشترى را بايد 
ــونوگرافى هاى آينده، تعيين كننده انجام دهد و س

 هستند.
   عـوارض كورتاژهاى غيرقانونى چگونه 

است؟
با توجه به اين حقيقت كه سقط هاى غيرقانونى 
در مراكز غيربهداشتى و توسط افراد غيرمتخصص 
ــود و مراقبت هاى درستى بعد از سقط  انجام مى ش
ــود يكى از بارزترين مشكالت عفونت  انجام نمى ش
ــبندگى رحم، عفونت منجر به شوك،  شديد، چس
ــدن روده و مثانه،  ــوراخ ش ــديد، س ــزى ش خونري
ــى هايى كه در  ــى از بيهوش گاهى هم عوارض ناش
ــود به خصوص  ــاى غيرقانونى انجام مى ش مطب ه

عوارض استفاده از داروى پتى دين.
  كورتاژهـاى غيرقانونـى باردارى هـاى 
آينده را هم مى تواند تحت تاثير قرار دهد؟

مطمئنا همين طور است. زيرا سوراخ شدن رحم 
منجر به جراحى هاى بزرگى خواهد شد. چسبندگى 
ــاى حاصله حاملگى هاى بعدى را  رحم يا عفونت ه
ــكالت زيادى  ــت تاثير قرار خواهد داد و با مش تح

روبه رو خواهد كرد.

هفته 12 تا 15 باردارى بهترين زمان براى تشخيص ناهنجارى جنين است

پرونده
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بررسـي آمار رسمي سـقط جنين، نشان از آن دارد كه سقط جنين در 6ماهه دوم سال 1389 كاهش 
محسوسـي داشته اسـت. در ميان استان هايي كه با رشد منفي سـقط جنين روبه رو بوده اند مي توان از 
خراسـان رضوي نام برد. آمار سـقط جنين در اين اسـتان در 6 ماهه دوم سـال 1389 نسـبت به نيمه 
نخسـت، از 85 سقط به 16 مورد كاهش يافته است. فارس و لرستان نيز كاهش چشم گيري در خصوص 
موارد سـقط جنين داشته اند. در مقابل، در همين دوره زماني استان تهران با افزايش موارد سقط جنين 
روبه رو بوده اسـت. سقط جنين در اين استان پرجمعيت، از 413 مورد سقط جنين، در 6 ماهه اول سال 
1389، به 432 مورد در 6 ماهه دوم سـال افزايش يافته است. بنابراين تهراني ها در سال 1389 با 845 
مورد سـقط جنين، بيشترين آمار سقط جنين در كشور را به خود اختصاص داده اند. در مقابل، كمترين 
ميزان سـقط جنين اختصاص به شـهر بوشهر دارد كه در طول يك سـال در اين استان، تنها پنج مورد 
سـقط جنين انجام شـده اسـت در حالي كه در سـال 1388، اين تعداد 22 مورد بوده است. در مجموع 
در سـال گذشـته در كل كشور، 4202 مورد سقط جنين روي داده است كه نسبت به سال 1388، 18/8 

درصد رشد داشته است.
با مقايسـه آمارهاي سـال 1388 و 1389 در رابطه با سقط جنين، بايد استان خوزستان را ركورددار 
رشـد سقط جنين بدانيم. ميزان سقط جنين در اسـتان خوزستان در طول دو سال 207 درصد افزايش 
داشـته اسـت. در همين بازه زماني، استان هاي لرستان و كردستان، با كاهش ميزان سقط جنين روبه رو 

بوده اند.
و

-

-

-

 استان هاي

مجوز سقط صادر شد در

-

-

پرونده

خراسان شمالي

سيستان و 
بلوچستان

كهگيلويه 
و بويراحمد

گيالن
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   در ابتدا مقايسـه اي از قوانين جديد و قديمي تر 
سقط جنين انجام دهيد؟

ــون براي بعضي بيماري ها  ــل از انقالب به موجب قان قب
ــت مجوز سقط جنين صادر  كه براي مادر خطر جاني داش
مي شد. براي اين كار آيين نامه اي هم تنظيم شده بود. پس 
ــكان  ــالب در اين آيين نامه كه آيين نامه انتظامي پزش از انق
ــقط جنين قبل از دميده شدن روح  ــد كه س بود تصريح ش
ــت و در مواردي كه از نظر پزشكي تشخيص داده  مجاز اس
ــد دچار مشكل است  با اخذ  فتوا از مراجع معظم به  مي ش
ــقط جنين صادر مي شود از جمله در  طور موردي مجوز س
ــمي ماژور و با همت سازمان پزشكي قانوني در  موارد تاالس
ــي جامعي كه انجام شد فهرستي از  ــال 82 پس از بررس س
بيماري هاي جنيني كه مي تواند باعث جرح شود تهيه شد 
و با اخذ مجوز شرعي در اين موارد اجازه سقط جنين صادر 
مي شدتا اينكه در سال 1384 قانون جديدي در اين زمينه 
به تصويب مجلس رسيد. طبق اين قانون زماني كه مشخص 
ــود جنين دچار بيماري هاي خاصي است كه براي مادر   ش

ايجاد حرج مي كند، مجوز سقط جنين صادر مي شود.
   نام اين قانون چيست؟

ــقط  ــاند به اختصار س قانوني كه مجلس به تصويب رس
ــرايط تنها مربوط به  ــت. در قانون قبل ش ــي نام گرف درمان
ــا در قانون جديد به صورت ماده واحده  وضعيت مادر بود ام
ــك ناقص الخلقگي  كودك و يا  ــده كه اگر سه پزش ذكر ش
عقب ماند گي جنين را تاييد كنند و يا به اين نتيجه برسند 
ــه مادر بيماري دارد و ادامه حاملگي براي وي خطر جاني  ك
ــد كند از نگاه  ــز اين نظر را تايي ــكي قانوني ني دارد و پزش
ــقط قابل انجام است به شرطي كه حاملگي  قانون جديد س

ــد كه هنوز ولوج روح در جنين حاصل نشده  در وضعي باش
ــد، يعني بعد از چهارماهگي نباشد مجوز سقط جنين  باش

صادر مي شود. به شرطي كه مادر رضايت داشته باشد.
   يعني طبق اين قانون رضايت پدر الزم نيست؟

در قانون با صراحت درباره اين مساله نكته اي گفته نشده 
است و به نظر مي رسد همان رضايت مادر كافي است.

   قوانين سـقط جنين ويا همان سـقط درماني در 
كشورهاي ديگر با چه روشي انجام مي شود؟

ــورها مجوز  ــه در قوانين برخي از كش ــوان گفت ك مي ت
ــقط جنين وجود دارد مانند پاكستان، مصر و الجزاير اما  س
ــت مانند واتيكان،  ــورها اين كار ممنوع اس در برخي از كش

مالت و يونان. 
   كشـورهايي كه نام برديد كشـورهاي اسـالمي 

نيستند، چرا در آنها سقط جنين مجاز نيست؟
ــقط تنها مختص مسلمانان نيست. در قوانين  قوانين س
هيچ كشوري سقط بي دليل مجاز نيست. در كشورهايي كه 
نام بردم از لحاظ مذهبي درباره سقط بحث هايي وجود دارد 
ــقط جنين داده نمي شود. در قوانين نيز براي اين  و اجازه س

كار شرايط خاصي ديده شده است.
   اشـاره كرديد كه قبل از دميـدن روح در جنين 
(قبل از چار ماهگي) اجازه سقط جنين داده مي شود، در 
غير اين صورت اگر بعد از اين مدت بيماري كشـف شود 
چه وضعيتي پيش مي آيد؟ مادر بايد فرزندش را به دنيا 

بياورد؟
ــن، يعني بعد از چهار ماهگي  ــد از ولوج روح در جني بع
ديگر چيزي به نام سقط درماني نداريم، اما اين بدين معني 
ــت كه خروج پيش از موعد از رحم صورت نگيرد و اين  نيس

ــد. بعضي اوقات ممكن است، به فرض در 6  كار ممنوع باش
و يا 7 ماهگي با نظر پزشك ضرورتي پيش آيد كه هر دوي 
مادر و جنين خطر مرگ وجود دارد و بايد به حاملگي خاتمه 
داد. اين موضوع هيچ ايراد قانوني ندارد. در اين صورت نوزاد 
را زودتر خارج مي كنند و مي برند در دستگاه و مراقبت هاي 
ــژه اي براي وي انجام مي دهند تا جان نوزاد و مادر حفظ  وي
ــدان تولد روزرس  ــود كه البته ب ــود. اين كار انجام مي ش ش

اطالق مي شود و در تعريف سقط نمي گنجد.
    قانون جديد چه ميزان موفق بوده و آيا در اجراي 

آن مشكلي مشاهده نمي شود؟
ــايش خيلي خوبي را سبب شده است.  قانون جديد گش
ــي آنها  ــذار اجازه داده كه بعد از ارايه مدارك و بررس قانونگ
ــي كه واقعا بيماري خطرناكي  ــط پزشكي قانوني، كس توس
ــد و يا جنين او بيمار باشد با شرايطي كه گفته  داشته باش
ــد سقط جنين داشته باشد. بايد توجه داشت كه قوانين  ش
ما بر پايه فقه اسالمي است. اجازه سقط جنين نيز با رعايت 
ــايل شرعي مجاز شمرده شده است و انجام مي شود. به  مس
ــد كه اين قانون چه در مقام نظر و تنظيم  نظر بنده مي رس
و چه در مقام عمل واقعا قانون خوبي بوده و نقص و اشكال 

جدي در آن مشاهده نشده است.
   با توجه به اهميت زمان صدور مجوز سقط، برخي بر 
اين عقيده اند كه طي مراحل اداري طوالني و بيم از دسـت 
رفتن فرصت در اين زمينه وجود دارد، نظر شما چيست؟

ــد. وقتي مادر تحت مراقبت  فكر نمي كنم اينچنين باش
پزشكي است و زماني كه تشخيص داده مي شود بيماري در 
ــن يا مادر وجود دارد قطعا مادر براي اطمينان به چند  جني
پزشك ديگر نيز مراجعه مي كند كه در آن صورت با مدارك 

ــكي قانوني مراجعه و پس از اينكه كارشناسان  الزم به پزش
ــكي قانوني در زمينه بيماري فوق بررسي خود را انجام  پزش
دادند در همان روز مجوز سقط صادر مي شود و اگر به فرض 
ــكي  ــك هم اكتفا كند و به پزش مادر تنها به نظر يك پزش
قانوني براي سقط مراجعه كند آنجا با معرفي به مراكز معتبر 
ــقط صادر  ــده و مجوز س ــرعت معاينات الزم انجام ش به س
ــدت دو روز اين  ــود كه در اين صورت نيز حداكثر م مي ش
كار انجام مي گيرد. بر همين اساس به نظر من نمي رسد كه 
تشريفات قانوني براي صدور مجوز در اجرا مشكل خاصي را 

براي مراجعان ايجاد كرده باشد.
   برخي  كارشناسان معتقدند كه فهرست بيماري هاي 
جنين كه مجوز سقط به آنها داده مي شود در استان هاي 
مختلف فـرق دارد. مثال بيماري اي كـه در تهران اجازه 
سقط دارد در قم چنين برخوردي با آن نمي شود. آيا اين 
سخن صحت دارد و در هر استان نحوه مجوز سقط تفاوت

 دارد؟ 
همانطور كه ذكر شد حتي قبل از الزم االجرا شدن قانون 
جديد و زماني كه در قوانين تنها بحث حفظ جان مادر مطرح 
بود، در برخي از موارد مانند تشخيص بيماري تاالسمي ماژور 
كه بيماري اي است كه خانواده را دچار حرج مي كند با توجه 
ــتي از  ــد و فهرس به فتاوي مراجع معظم مجوز صادر مي ش
بيماري ها تهيه شده بود و با اخذ مجوزي كه انجام شده بود 
براساس آن مجوز سقط جنين صادر مي شد. در حال حاضر 
با توجه به قانون چنانچه بيماري در مادر يا جنين با شرايط 
ذكر شده وجود داشته باشد در مراكز تمامي استان ها مجوز 
صادر مي شود. البته به شرط آنكه مدارك و مستندات كامل 

باشد و در نحوه صدور مجوز تفاوتي وجود ندارد.

قانون جديد عالي است
گفت و گو با دكتر برزگر معاون پزشكي و آزمايشگاهي پزشكي قانوني درباره سير قوانين مربوط به سقط جنين؛

قوانين مربوط به سقط جنين به تازگي در مجلس مورد 
بررسي و به روز رساني قرار گرفته است. كارشناسان بر 
اين عقيده اند كه اين قوانين چه در عرصه نظر و چه در 
صحنه اجـرا جزو موفق ترين پروژه هاي قانوني بوده اند. 
اصلي ترين دليل اين امر ضمانت اجراهاي مناسبي است 
كه قانونگذار براي اين امر در نظر گرفته است. اما رويه 
قانونگـذاري در اين حوزه پسـتي و بلندي هايي داشـته 
اسـت. در همين زمينه با دكتر عبدالـرزاق برزگر معاون 
پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني هم كالم 
شديم تا قانون قديم و جديد را با يكديگر مقايسه كرده 
و نگاه كوتاهي به قوانين ديگر كشـورهاي دنيا داشـته 

باشيم.

پرونده
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دكتر «على احسان صالح» در گفت وگو با خبرنگار خبرگزارى 
دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه همدان،  بيان كرد: در شش ماهه 
اول امسال 78 نفر راكب موتور سيكلت در تصادفات جان خود را از 
دست داده اند كه اين آمار در مدت مشابه سال قبل 107 نفر بوده 
است. وى تصريح كرد: جديدترين تحليل ها نشان داده است كه 50 
درصد راكبان موتورسيكلت ها در تصادفات فوتي و جرحي مقصر

بوده اند.
دكتر صالح با بيان اينكه عدم استفاده از كاله ايمني مهمترين 
ــتان است، تصريح  ــواران و راكبان آنها در اس علت مرگ موتورس
كرد: بر اين اساس عدم رعايت حق تقدم و تغيير مسير ناگهاني، 
ــراف به چپ، عدم توجه به جلو و رعايت نكردن فاصله طولي  انح
ــيله  ــه و عدم توانايي در كنترل وس ــرعت مطمئن و تخطي از س
نقليه علل وقوع تصادفات موتورسيكلت ها سواران است. مدير كل 
ــكي قانوني همدان ارزان بودن و جابه جايي راحت تر نسبت  پزش
ــواران از اين وسيله نقليه  ــتفاده موتورس به خودروها را عامل اس
دانست و تصريح كرد: در سال هاي اخير موتور سيكلت در كشور 
ــتفاده روز افزون مردان جوان  ما به صورت انبوه توليد و مورد اس
ــط قرار مي گيرد.  وى اظهار كرد: عدم استفاده از  و طبقات متوس

كاله ايمني موجب بروز ضربه مغزي و شكستگي هاي صورت در 
ــده و در آمار مصدومان ترافيك، بيشترين  حد باالتر از معمول ش
ــيب هاي موتورسواران را شكستگي هاي اندام تحتاني تشكيل  آس

مي دهد.
ــتفاده راكبان موتورسيكلت از كاله   صالح گفت: با ترغيب اس
ــزي را پايين آورد و با تغييرات در  ــي مي توان آمار ضربه مغ ايمن
ــتفاده از لباس ايمني شكستگي هاي  طراحي موتورسيكلت و اس
اندام تحتاني را تا حد چشمگيري كاهش داد.  وي افزود: خانواده ها 
ــبت به رعايت قوانين و  ــد با آموزش دادن به جوانان نس مي توانن
مقررات و آموزش هاي الزم در خصوص فرهنگ صحيح راهنمايي 
و رانندگي و استفاده از كاله ايمني نقش بسيار مهمي را در كاهش 
ــتر تلفات ناشي از تصادفات رانندگي ايفا كنند.  دكتر  هرچه بيش
صالح مهمترين راهكار براى جلوگيرى از آسيب در حين تصادف 
ــتفاده از تجهيزات حفاظتي شخصي دانست و تصريح كرد:  را اس
ــخصي به لوازم و لباس هايي گفته مي شود  تجهيزات حفاظتي ش
ــيكلت رانان در  ــرات و جراحات موتورس ــه باعث كاهش مخاط ك
هنگام تصادف بشود. اين تجهيزات، با جذب انرژي ضربه تصادف، 

از جراحت و صدمه ديدگي موتورسيكلت سواران مي كاهد.

هر صبح، كاسب، كارگر و كارمند با اميد بازگشت 
دوباره به منزل و ديدن خانواده، خانه را به قصد محل 
كار خود ترك مى كنند. هر كدام وسيله اى را برمى گزيند 
ــب رزق و روزى نزديك باشد و  و شايد هم محل كس
رسيدن به آن نيازى به وسيله و ماشين نداشته باشد. 
گروهى با مترو، گروهى با اتوبوس شهرى، دسته اى با 
ــوار بر موتورسيكلت  ــوارى و برخى هم س خودروى س
ــتى  ــوند.  اما گاهى بازگش عازم محل كار خود مى ش
ــت. سواره و پياده اش هم مهم نيست. يك  در كار نيس
غفلت از عابر، راننده يا موتورسوار، چشمان خانواده اى 
ــه منتظر بر در نگاه مى دارد. همان طور كه  را تا هميش
ــوار در پنج ماه نخست امسال  دو هزار و 348 موتورس
ــتند. اين آمار، تنها 26 درصد از  هرگز به خانه بازنگش
9 هزار و 38 نفرى است كه در پنج ماه اول امسال در 

حوادث رانندگى جان خود را از دست داده اند.
 استان گلستان؛ باالترين نسبت كشته هاى 
موتورسوارها به تلفات حوادث رانندگى

در استان گلستان نزديك به نيمى از كسانى كه در 

حوادث رانندگى كشته مى شوند، موتورسوارها هستند. 
ــال بر اثر  ــت امس ــرى كه در پنج ماه نخس از 241 نف
ــده اند، 119 نفر  ــتان گلستان كشته ش تصادف در اس
يعنى 49.4 درصد موتورسوار بودند. هر چند در بوشهر 
تعداد كل تصادفات آمار زيادى در پنج ماه اول امسال 
نداشت، اما از همين آمار 152 نفره، 40.8 درصد يعنى 

62 نفر از تلفات رانندگى، موتورسوارها بودند.
 خراسان رضوى؛ باالترين آمار تلفات 

موتورسواران
ــبت  اگر فقط از نظر تعداد به آمار نگاه كنيم و نس
ــات رانندگى مد نظر  ــواران به كل تلف تعداد موتورس
ــان رضوى با 272 كشته، باالترين آمار  نباشد، خراس
ــوارها را در پنج ماه  ــر موتورس ــده مرگ ومي ــت ش ثب
نخست امسال ثبت كرده است. فارس با 202 و تهران 
ــته، بعد از خراسان رضوى بيشترين آمار  با 194 كش
ــال در  ــوارانى را دارند كه در پنج ماه اول امس موتورس

حوادث رانندگى جان خود را از دست داده اند.
 خطر در جاده هاى برون شهرى بيشتر است

ــايل نقليه در جاده هاى برون شهرى  ــرعت وس س
بيشتر از داخل شهر است و اتفاقات و حوادث رانندگى 
ــترى را براى موتورسواران به همراه دارد.  خطرات بيش
ــت امسال، 44.9 درصد موتورسوارها  در پنج ماه نخس
در جاده هاى برون شهرى جان خود را از دست داده اند. 
ــهرى  39.7 درصد از تلفات هم در جاده هاى درون ش
رقم خورده است. درصد باقى مانده تلفات موتورسوارها 

در جاده هاى خاكى و روستايى بوده است.
  بيشترين مرگ براى جوانان موتورسوار

ــنى كه مرگ موتورسوارها در  ــترين گروه س بيش
ــال بود كه تعداد  ــاق افتاده، گروه 18 تا 24 س آن اتف
ــنى (18 تا  ــت. همين گروه س آن ها 776 نفر بوده اس
ــوارها در  ــوم همه تلفات موتور س ــال)، يك س 24 س
ــتند. اگر آمار 365 نفره  ــت امسال هس پنج ماه نخس
ــنى 25 تا 29 سال را هم به آن اضافه كنيم،  گروه س
ــوار 18 تا 29 ساله در پنج  يك هزار و 85 نفر موتور س
ــت ــال در تصادفات جان خود را از دس ــاه اول امس م

 داده اند.

 كاهش درصد تلفات موتورسوارها
ــال دو هزار و  ــت امس ــد در پنج ماه نخس ــر چن ه
ــدند، اما در مقايسه  ــته ش ــوار كش 348 نفر موتورس
ــل در همين  ــال قب ــزار و 749 نفرى كه س ــا دو ه ب
ــيكلت تصادف كردند و جان باختند، زمان با موتورس

14.6 درصد كاهش ديده مى شود. 
 ضربه به سر، عامل مهم مرگ موتورسوارها

و  ــرر  مك ــاى  توصيه ه ــى،  همگان ــاى  ه ــوزش  آم
سخت گيرى هاى پليس براى استفاده از كاله ايمنى براى 
اين بود كه 54.1 درصد موتورسوارنى كه به علت ضربه به 
سر در پنج ماه نخست امسال جانشان را از دست دادند، 
امروز در كنار ما باشند. در بين عوامل مختلف (خونريزى، 
ــوختگى و...)  ــتگى هاى متعدد، علل اشتراكى، س شكس
ــر در مرگ موتورسيكلت  هيچ كدام به اندازه ضربه به س
سواران تاثير نداشت. شايد اگر آن كارگر و كارمندى كه 
صبح به قصد عزيمت به محل كار از خانه خارج شد، كاله 
ايمنى به سر مى گذاشت، امروز خانواده اش براى هميشه 

از ديدن او محروم نبودند.

راكبان موتورسيكلت
 37 درصد كاهش يافت

تلفات جانى

موتورسيكلت همچنان قربانى مى گيرد

ارابه مرگ ارابه مرگ     

حوادث
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ــداى از اين كه خود جرم  مصرف مواد مخدر ج
است، سبب و مقدمه بسيارى از رفتارهاى پرخطر 

اجتماعى مى شود. 
ــگيرى و  ــدى براى پيش ــن عزم ج ــراى همي ب
ــى از  ــارزه با آن وجود دارد. آمار مرگ ومير ناش مب
ــوءمصرف مواد مخدر، زنگ خطرى است براى  س
ــي از سرمايه انسانى آن  اجتماع، كه كارايى بخش
ــتفاده از مواد مخدر كم شده و سرانجام  در اثر اس
ــود. تالش ها  از حضور و فعاليت وى محروم مى ش
براى كاهش استفاده از مواد مخدر با جديت ادامه 

دارد.
همچنان پيشگيرى بهتر از درمان

ــده كه درمان  ــته ثابت ش ــال هاى گذش در س
ــران و كاربر  ــكل، گ ــوءمصرف  مواد مخدر مش س
است. در چنين شرايطى  اهميت پيشگيرى در اين 
است كه به طور منطقى جايگزين  درمان مى شود. 
ــدن   ــت كه جلوگيرى از مبتال ش فرض بر اين اس
ــوءمصرف مواد مخدر آسان تر از درمان  افراد به س
ــت. بنابراين هدف از پيشگيرى به   اين اختالل اس
ــروع به استفاده  تاخير انداختن يا جلوگيرى از ش
ــت. به اين ترتيب پيشگيرى  از مواد در جامعه اس
ــوءمصرف مواد به  ــه س ــراد جامعه ب ــالى اف از ابت
ــنگين به  معنى جلوگيرى از تحميل  هزينه هاى س
ــاع، ابتالى افراد به ايدز و بيمارى هاى  ديگر،  اجتم
كاهش بازدهى در محيط كار، وقوع جرم و جنايت 
ــل بعدى است.  و در معرض خطر قرار گرفتن نس
بنا به مالحظات علمى، بيشتر اقدامات انجام شده 
ــرف تقاضا و عرضه  ــوزه  موادمخدر به دو ط در ح

تقسيم بندى مى شوند.
ــت كه  ــا اقداماتى اس ــات طرف تقاض  مالحظ
ــتفاده از مواد،  ــروع اس ــگيرى از ش به منظور پيش
ــدگان فعلى به  ــويق مصرف كنن كمك كردن و تش
ــتگان به  ــرف و راهنمايى و درمان وابس قطع  مص
مواد به گونه اى كه  آسيب وارده به مصرف كننده و 

اجتماع كمتر شود، انجام  مى گيرند.

نياز به همكارى هاى بين المللى
اما رويكردهاى كاهش عرضه بر عوامل شكننده 
ــا مصرف كننده تمركز  ــرخ  توليد مواد از منبع ت چ
ــد  ــه  كن كردن محصول، رش ــامل ريش دارند و ش
محصوالت جايگزين، تعقيب قانونى  آزمايشگاه هاى 
غيرمجاز، جلوگيرى از حمل مواد مخدر در مرزها 
ــى، هوايى و زمينى، ايجاد  و كنترل راه هاى درياي
اخالل  در بازار مواد به منظور خلع سالح گروه هاى 
درگير و رديابى و مصادره اموال قاچاقچيان جهت 
ــروع مى شود.  ــودهاى نامش جلوگيرى از تجمع  س
ــاى  طرف تقاضا  ــى كه مداخله ه ــن در حال بنابراي
ــرد، تاثير  ــا ملى انجام مى گي ــطوح محلى ي در س
رويكردهاى كاهش عرضه بستگى به همكارى هاى 
بين المللى  دارد. با اين توضيحات  مشخص مى شود 

ــگيرى قسمتى از سياست هاى  كه برنامه هاى پيش
ــت.يعنى هدف اصلى اين  برنامه  كاهش تقاضا اس
ــق   ــدگان از طري ــداد كل مصرف كنن ــش تع كاه
ــروع  ــوزش افراد غير مبتال جهت بازدارى از ش آم
ــرف  مواد و افزايش تعداد مبتاليان در حال  به مص

ترك است.
روش هاى پيشگيرى

ــنتى، پيشگيرى به سه نوع اول، دوم  به طور س
ــوم تقسيم بندى مى شود. نوع اول بر به تاخير  و س
ــط  انداختن يا بازدارى از تجربه مصرف مواد توس

افراد عادى متمركز است. 
ــتند كه  ــگيرى دوم افرادى هس مخاطبان پيش
ــم بيمارگونه اى  ــوز عالي ــس از مصرف مواد هن پ
نشان نداده اند، اما در معرض خطر ابتال به مشكل 

ــدف آن غربال كردن و درمان  قرار دارند. يعنى ه
ــوم بر روى  ــگيرى س ــت. پيش در مراحل اوليه اس
ــت كه از مشكالت ناشى از  گروه هايى متمركز اس
ــه  ــرف مواد يا همراه با آن مثل گريز از مدرس مص
ــرم و جنايت رنج   ــايل يادگيرى يا ج يا خانه، مس

مى برند.
ــراى عامه  ــگيرى ب ــى از برنامه هاى پيش بعض
ــتر آنها بر بخش  ــود اما بيش ــردم طراحى  مى ش م
ــودكان، جوانان،  ــل  ك ــت از قبي ــى از جمعي خاص
ــتند.  اقليت ها، زنان باردار و زندانى ها متمركز هس
ــگيرى، برنامه ها را با  ــيم بندى ديگرى  از پيش تقس
توجه به مخاطبان آنها به سه گروه  تقسيم مى كند: 
برنامه هاى همگانى كه  جمعيت كلى را مد نظر دارند 
ــه؛ برنامه هاى  ــام دانش آموزان يك  مدرس مثل تم
ــى كه  معطوف به گروه هاى در معرض خطر  انتخاب
يا زير مجموعه هايى از جمعيت كلى هستند مثل 
فرزندان مصرف كنندگان مواد يا دانش آموزانى كه 
موفقيت هاى تحصيلى كمى داشته اند و برنامه هاى 
ــاخص كه براى مصرف كنندگان فعلى يا افرادى  ش
ــد طراحى  ــاز ديگرى دارن ــه رفتارهاى خطرس ك
ــت. در اين زمينه، نوجوانان  و جوانان به  ــده اس ش
ــرار مى گيرند زيرا الف)  طور ويژه اى مورد توجه ق
نوجوانان نسبت به جاذبه هاى ادراك شده مصرف 
مواد آسيب پذيرتر هستند و ب)هر چه  زمان اولين 
ــروع به مصرف   مصرف به تاخير بيفتد، احتمال ش
كمتر مى شود يا اگر شروع شود با احتمال كمترى 

به شكل  اجبار در مى آيد.
ــوءمصرف مواد مخدر  بدين ترتيب، مبارزه با س
يك ضرورت است. پيشگيرى كم هزينه ترين راه در 
اين مبارزه است. راه هاى مختلفى براى پيشگيرى 
ــور ما  ــوءمصرف مواد مخدر وجود دارد. كش از س
ــرايط بومى، راهى را براى  بايد با در نظر گرفتن ش
ــوءمصرف مواد مخدر بيابد كه كارآمد  مبارزه با س
ــد آمار مرگ ومير  ــد؛ بدين ترتيب، شاهد رش باش

ناشى از مصرف مواد مخدر نخواهيم بود.

تالش ها همچنان ادامه دارد

آمار مرگ و مير ناشى از سوءمصرف مواد مخدر
1218 نفر در چهار ماهه اول سال 1390

1139 مرد برابر با 93/5

79 نفر زن برابر با 6/5 درصد

1205 نفرآمار مرگ و مير ناشى از سوءمصرف مواد مخدر در چهار ماهه اول سال 1389
1144 نفر مرد

61 نفر زن

ــر باالترين آمار را در 3656 نفرآمار مرگ و مير ناشى از سوءمصرف مواد مخدر در سال 1389 تهران با 1068 نف
بين استان هاى كشور داشته است

جدول مقايسه اى آمار مرگ و مير ناشى از سوءمصرف مواد مخدر در چهارماهه اول سال 1389 و 1390

 14.7 مورد به ازاى هز 100 هزارنفراستان  همدان
13.3 مورد به ازارى هر 100هزار نفراستان لرستان 

12.6 مورد به ازاى هر 100 هزار نفراستان كرمانشاه 
7.2 مورد به ازاى هر 100 هزار نفراستان تهران 

جدول نرخ مرگ ناشى از سوءمصرف مواد كه بر اساس هر 100 هزار نفر جمعيت استان ها در سال 1389

كاهش سوءمصرف مواد مخدر

حوادث
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ــازندگان ماده مفدرون انجام داده است. داروهايي كه  دانشگاه گالسكو تحقيقي را جهت شناسايي س
ــوند و در بسته بندي هايي با عنوان نمك حمام،  ــناخته مي ش با نام هايي چون «موج عاج» و  NRG-1ش
غذاي گياه و بخور فروخته مي شوند، اثراتي شبيه داروهاي غيرقانوني مانند آمفتامين،  كوكائين و اكستازي 
دارند. هر چند اين داروها كه «داروهاي طراح» نيز ناميده مي شوند مي توانند خطرناك باشند اما همچنان 
ــخيص آنها با آزمايش هاي فعلي مشكل است. دانشمندان  ــده اند و تش تعداد زيادي از آنها غيرقانوني نش
ــه جيمز هوتون روشي را ابداع كرده اند كه با شناسايي و رديابي منبع  ــگاه Strathclyde و موسس دانش
ريزماده هاي موجود در نمك حمام در مورد سازنده آنها اطالعاتي به دست مي دهند. نمك حمام مي تواند 
موجب سرخوشي، پارانويا،  اضطراب و توهم شود. اين ماده اغلب  حاوي مفدرون است كه تركيبي صناعي 
شبيه به مت كاتينون مي باشد. مت كاتينون كه در گياه قات وجود دارد مانند مفدرون در بسياري از كشورها 
غيرقانوني است. بر روي بسته هاي نمك حمام برچسب «براي مصارف غيرانساني» زده مي شود و بنابراين 
در انگلستان غيرقانوني نيست، اما واردات آن ممنوع است. اصطالح نمك حمام توسط كساني كه قصد دور 
 isotope ratio mass  زدن قانون ممنوعيت آن را دارند به كار مي رود. محققان با استفاده از تكنيكي كه
ــان مي دهد،  ــود بخش هايي از ماده كه توليدكننده آن را نش ــده مي ش spectrometry (IRMS) نامي
ــط دكتر اليور ساتكليف از موسسه داروسازي و علوم زيست پزشكي  ــايي مي كند. اين پژوهش توس شناس
ــيمي  ــاواژ از مركز علوم قانوني در دپارتمان ش ــور نيام نيك دايد و دكتر كتي س Strathclyde و پروفس
محض و كاربردي با همكاري دكتر ولفام ميراجن اشتاين در موسسه جيمز هوتون انجام شده است. دكتر 

ساتكليف مي گويد: وضعيت قانوني يا غيرقانوني بودن «داروهاي طراح» در جهان طيف متنوعي دارد اما 
اين داروها خطرات زيادي براي مصرف  كنندگان دارو به همراه دارند و وزارت كشور انگلستان تصميم  گرفته 
ــازد مواد موجود در دارو را  واردات آن را ممنوع كند. روش جديدي كه ما به كار گرفته ايم ما را قادر مي س
تا مواد اوليه آنها ردگيري كنيم. دليل موفقيت اين روش اين است كه مقادير نسبي اشكال مختلف يك 
عنصر را اندازه گيري مي كند و اين مقادير همانند اثر انگشت در طي مراحل ساخت دارو ثابت مي ماند. در 
پژوهش قبلي اين گروه توانسته بود اولين استاندارد مرجع خالص براي مفدرون و همچنين اولين آزمون 

كروماتوگرافي مايع پايا را براي اين ماده انجام دهد كه قابل ارائه به دادگاه باشد.

ــگاه East Anglia با همكاري  ــتي تشخيص داروها توسط دانش ــتگاه دس اولين نمونه يك دس
ــركت Intelligent Fingerprinting ساخته شد. اين دستگاه منحصر به فرد مي تواند داروها  ش
ــت تشخيص دهد و امكان تشخيص سريع و در هر  ــاير مواد را از باقي مانده عرق روي اثر انگش و س
مكان را فراهم مي  آورد. پاول ياتس مدير تجاري شركت مي گويد «ساخت اين نمونه يك نقطه عطف 
علمي است. در حال حاضر عالقه زيادي در سطح جهاني براي استفاده از فناوري ها جهت سنجش 
مواد در كاربردهاي گوناگون وجود دارد. از جمله اين كاربردها علوم قانوني، علوم جنايي، امنيتي و 
استفاده در موسساتي مانند زندان ها يا محيط هاي كار است. اما توليد يك دستگاه قابل جابه جايي كه 
مي تواند در محل آزمايش را انجام دهد افق جديدي در فوايد و فرصت هاي كاربردي ايجاد مى كند.» 
اين وسيله با استفاده از كارتريج هاي يك بار مصرف، مي تواند داروهاي غيرقانوني و ساير مواد را بر 
ــخيص دهد. جمع آوري نمونه ها سريع و آسان است و به تشخيص خاص يا به  ــت تش روي اثر انگش
كارگيري احتياط هاي ضروري كار با مواد بيولوژيك نياز ندارد. اين دستگاه به دليل ماهيت تكنولوژي 
به كار رفته تقريبا غيرقابل تقلب است. موارد بالقوه استفاده دستگاه بسيار متنوع است و از آزمايش 
ــل كار (به ويژه در صنايع نيازمند ايمني باال كه نياز به قضاوت درخصوص صالحيت و  ــراد در مح اف
توانايي افراد براي كار وجود دارد) تا بررسي رانندگان در جاده ها براي تشخيص رانندگي تحت تاثير 
 UAE ــركت و استاد دانشكده شيمي دانشگاه ــل مدير فناوري ش مواد را در بر مي گيرد. ديويد راس

مي گويد «اين دستگاه يك موفقيت تكنولوژيك است. ما قادر شديم دستگاهي را طراحي كنيم كه 
آناليز كامل و ثبت اثر انگشت را تنها در چند دقيقه انجام مي دهد.» اولين نمونه مي تواند افراد را از 
نظر سوءاستفاده از داروها بررسي كند اما ما به تالش خود ادامه مي دهيم تا دامنه تشخيص مواد را 
ــاخص هايي كه در اثر انگشت وجود دارد افزايش دهيم. طبق برنامه ريزي انجام  ــاير داروها و ش به س
ــال 2012 به توليد انبوه مي رسد و گروه در تعامل با مشتريان تالش مي كند  ــده اين نمونه در س ش

كاربردهاي جديدي براي آن بيابد.

اثر انگشت در انسان منحصر به فرد است به همين دليل وسيله تشخيصي با ارزشي در همه امور 
از كشف جرم تا مسافرت هاي بين المللي است. اما وقتي انگشتان ما خطوط منحصر به فرد خود را از 
دست مي دهند چه  اتفاقي رخ مي دهد؟ اين يك فرضيه براي يك فيلم علمي تخيلي نيست بلكه يك 
وضعيت واقعي است كه adermatoglyphia ناميده مي شود. گاهي نيز به اين حالت بيماري تاخير 
مهاجرت گفته مي شود چون باعث مي شود افراد هنگام عبور از محل هاي بازرسي كه نياز به تشخيص 
اثر انگشت دارد دچار مشكل شوند. پروفسور Eli Sprecher موتاسيون ژنتيكي كه مسئول اين حالت 
غير طبيعي است را كشف كرده است. آدرماتوگليفيا به خودي خود بسيار نادر است. نقايصي كه از يك 
ــيون ژنتيكي منفرد ايجاد مي شوند به پژوهشگران كمك مي كند پديده هاي پيچيده بيولوژيك  موتاس
ــايي كنند. يافته هاي اين تحقيق در مجله ژنتيك انساني  ــاخت يك پروتئين را شناس مانند فقدان س

آمريكا منتشر شده است.
سردرگمي واحدهاي كنترل مرزي 

بيماري تاخير مهاجرت وقتي مورد توجه جامعه پزشكي  قرار گرفت كه موجب تاخير عبور يك زن 
سوئيسي از مرز آمريكا وقتي كه الزم بود از او انگشت نگاري شود، گرديد. كاركنان كنترل مرز وقتي اين 
زن به آنها اطالع داد كه نمي تواند درخواست آنها را انجام دهد دچار سردرگمي شدند. اين بيماري كه 
عالوه بر فقدان اثر انگشت باعث كاهش تعدادي از غدد عرق نيز مي شود به قدري نادر است كه به طور 
مستند تنها در چهار خانواده در كل جهان شناسايي شده است. عالوه بر اين، اثر انگشت غيرطبيعي 
مي تواند نشانه اي از اختالالت جدي تري باشد دانشمندان مي دانند كه اثر انگشت 24 هفته پس از لقاح 
تشكيل مي شود و در طول زندگي تغيير نمي كند. پروفسور Eli Sprecher مي گويد «اما عواملي كه 

ــت در طول دوره جنين مي شدند تا حد زيادي ناشناخته  ــكل گيري و تعيين الگوي اثر انگش باعث ش
ــتان نيستند كه پوستي الگودار دارند بلكه كف دست و پا  مانده اند.» او اضافه مي كند«تنها نوك انگش
ــتان پا نيز داراي اين خطوط هستند كه درماتو گليف ناميده مي شوند.» براي كشف علت اين  و انگش
ــاي آن دچار اين بيماري بودند را مورد آناليز  ــي كه نه تن از اعض حالت نادر محققان خانواده سوئيس
ژنتيكي قرار دادند. آنها ژن هاي اعضاى دچار آدرماتوگليف را با اعضاي فاقد آن مقايسه كردند تا محل 
تغيير ژنتيكي را بيابند. آنها كشف كردند كه يك نگارش اختصاصي پوست ژنSMARCAD1 عامل 
تنظيم كننده بروز اثر انگشت است. در گروهي كه آدرماتوگليف بودند سطح نگارش پوستي كوتاه اين 
ــف شده است پژوهشگران مي توانند در مورد چگونگي  ژن كاهش يافته بود. هم اكنون كه اين ژن كش

تاخير اين ژن بر ايجاد اثر انگشت بررسي هاي بيشتري انجام دهند.

روش جديد تشخيص سازندگان مفدرون

تازه ها ي پزشكي قانوني

ساخت نمونه دستي دستگاه تشخيص داروها

كشف اختالل ژنتيكي كه موجب نداشتن اثر انگشت مي شود
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هشدار

ــگاهى  آزمايش و  ــكى  پزش ــاون  مع
ــكى قانونى كشور  گفت:  ــازمان پزش س
ــالح سرد از  ــى از س آمار قتل هاى ناش
401 مورد در 4 ماهه اول سال گذشته 
ــال  ــت امس به 317 نفر در 4 ماه نخس
ــن افراد مرد و  ــيد كه 265 نفر از اي رس
52 نفر زن بوده اند. اين آمار، 21 درصد 
ــبت به مدت زمان مشابه  كاهش را نس

سال گذشته نشان مى دهد.
ــرزاق برزگر در خصوص  دكتر عبدال
ــت: پرونده هاى  موضوع نزاع اظهار داش
ــكى قانونى با  ــازمان پزش ارجاعى به س
موضوع نزاع نيز، در چهارماه اول امسال 
232026 نفر بوده است كه اين آمار نيز 
نسبت به 236401 موردى كه در زمان 
ــته روى داده است، ــال گذش مشابه س

2 درصد كاهش را نشان مى دهد.
ــل كاهش آمار  ــريح دالي  وى در تش

ــى از سالح سرد گفت: به  قتل هاى ناش
ــد عزم جدي قوه قضاييه در  نظر مي رس
ــيدگي  ــورد با اين گونه موارد و رس برخ
ــا، كاهش زمان  خارج از نوبت پرونده ه
رسيدگي به اين نوع پرونده ها، قاطعيت 
ــراي حكم در  ــكام و اج ــدور اح در ص
ــام، برنامه هاي نيروي انتظامي در  مالءع
ــاش و همچنين  ــورد با اراذل و اوب برخ
ــن  ــانه ها در اي ــوب رس ــيت خ حساس
ــدارهاي  خصوص و ارايه آموزش ها، هش
مناسبى بوده اند كه نتيجه آن در كاهش 
ــالح سرد  ــي از س آمار موارد مرگ ناش
ــر در مورد  ــود.  دكتر برزگ ديده مى ش
علل وقوع نزاع اظهار داشت: در خصوص 
ــي ارتكاب به اين جرايم  انگيزه هاي قبل
ــت،  ــار دقيقي موجود نيس ــر چه آم اگ
ــش عمده اي  ــواهد بخ ــاس ش اما بر اس
ــدون برنامه ريزي قبلي و به  ــا ب از نزاع ه

ــت ناگهاني و بدون توجه  دنبال عصباني
به عوارض و عواقب آن صورت مي گيرد، 
بنابراين به نظر مي رسد با اطالع رساني 
ــيت ها،  حساس ــش  افزاي و  ــب تر  مناس
ــم و توجه  ــارت كنترل خش ــب مه كس
ــى و فرهنگي تا حد  ــه آموزه هاي دين ب
ــن حوادث كه  ــادي بتوان از وقوع اي زي
گاه با عوارض جبران ناپذيري براي افراد 

همراه است، جلوگيري كرد.
ــگاهى  ــكى و آزمايش ــاون پزش  مع
سازمان پزشكى قانونى كشور با ضرورى 
دانستن تداوم كاهش قتل هاى ناشى از 
سالح سرد گفت: به نظر مي رسد تداوم 
اين امر مستلزم تصويب قوانين بازدارنده 
در خصوص حمل و فروش سالح سرد و 
ادامه اقدامات مناسبي است كه از سوي 
مراجع قضايي و انتظامي در حال انجام 

است.

در ابتداى سال 1390، با وقوع چند مورد جرم 
ــيارى از رسانه ها تحليل هايى را در  در مالءعام، بس
ــه دادند. اين موضوع  ــدن جامعه اراي مورد ناامن ش
ــمى، در  ــيارى از مراجع رس ــه بس ــد ك ــث ش باع
واكنش به اين موضوع و افزايش امنيت در جامعه، 
ــه در مجلس  ــد. از جمل ــاز كنن ــى را آغ تالش هاي
ــالمى، به بررسى اليحه مجازات قاچاق  شوراى اس
ــلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غير  اس
ــوراى اسالمى  مجاز كه پيش از اين در مجلس ش

مطرح بود، شتاب داد. 
ــان  ــكى قانونى نش ــازمان پزش اما آمارهاى س
ــتفاده از  ــل در جرايم مربوط به اس مى دهد حداق

ــت بلكه  ــده اس ــرد، جامعه  ناامن تر نش ــالح س س
ــار قتل هاى  ــان از كاهش آم ــس، آمارها نش برعك
ــرد دارند. باتصويب اليحه فوق  ــى از سالح س ناش
ــالمى، بايد اميدوار به عدم  ــوراى اس در مجلس ش

افزايش آمار مربوط به قتل در نتيجه سالح بود. 
ــلحه و مهمات و  ــاق اس ــه مجازات قاچ  اليح

ــالح و مهمات غير مجاز براى مبارزه  دارندگان س
با ورود بيش از پيش اسلحه و مهمات غيرمجاز به 
ــط قاچاقچيان تصويب شده است. در  ــور توس كش
ــگيرى از  ــع هدف از تهيه چنين اليحه اى پيش واق
ــالح در جامعه رخ  ــت كه به وسيله س جرايمى اس
ــلحه و مهمات  مى دهد.  اليحه مجازات قاچاق اس

و دارندگان سالح و مهمات غير مجاز سال 1387 
ــوراى اسالمى تقديم شد و با تصويب  به مجلس ش
ــرانجام در تاريخ 28  ــوراى اسالمى، س مجلس ش
ــد.  ــراى اجرا به دولت ابالغ ش ــهريور 1390، ب ش
ــالح،  ــه موجب اين قانون، وارد كردن هر نوع س ب
مهمات، اقالم و مواد تحت كنترل به كشور، خارج 
ــاخت، مونتاژ، نگهدارى،  ــور، س كردن آنها از كش
ــه معامله آنها بدون  ــل، توزيع، تعمير و هرگون حم
ــت و مرتكب به  ــع دى صالح جرم اس مجوز مراج
ــازات قاچاق  ــدرج در قانون مج ــاى من مجازات ه
ــلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غير  اس

مجاز محكوم مى شود.

در نه ماهه امسال، 16 هزار و 437 نفر 
در حوادث رانندگي جان خود را از دست 
ــه با مدت  داده اند و اين آمار در مقايس
زمان مشابه سال گذشته كه 19 هزار و 
ــته  176 نفر در تصادفات رانندگي كش
شدند، 14.3 درصد كاهش را نشان مي 
دهد.  به گزارش اداره كل روابط عمومي 
و امور بين الملل سازمان پزشكي قانوني 
كشور، دكتر محمود خدادوست با اعالم 
ــزود: 12 هزار و 795 نفر از  اين خبر اف
تلفات رانندگي نه ماهه اول امسال مرد 
و سه هزار و 642نفر زن بودند.   رييس 
ــكي قانوني با اشاره  مركز تحقيقات پزش
ــداد تلفات حوادث  به اينكه باالترين تع
ــهري  ــي در جاده هاي برون ش رانندگ
ــت: 10  ــت، اظهار داش اتفاق افتاده اس
هزار و 50 مورد از مرگ هاي تصادفات 
ــهري، چهار هزار  در جاده هاي برون ش
ــهري،  و 735 نفر در تصادفات درون ش
ــاي  ــاده ه ــر در ج ــزار و 525 نف يكه

روستايي و محل مرگ 127 نفر نامعلوم 
گزارش شده است.  اين مسوول سازمان 
پزشكي قانوني در خصوص استان هايي 
كه بيشترين و كمترين تلفات رانندگي 
ــته اند گفت:  ــال داش ــه ماه امس را در ن
ــوادث رانندگي  ــن آمار تلفات ح باالتري
ــتان  ــته در اس با يكهزار و 377 نفر كش

ــده و تهران با  ــان رضوي ثبت ش خراس
يكهزار و 305 و  فارس با يكهزار و 297 
ــتان خراسان رضوي قرار  نفر پس از اس
ــتان  ــد. در بين كمترين ها نيز، اس دارن
ايالم با 121 نفر، كهگيلويه و بويراحمد 
با 124 و خراسان جنوبي با 160 نفر، به 
ترتيب استان هاي داراي كمترين تلفات 

ــت يادآوري  رانندگي بوده اند.  خدادوس
ــازمان  ــال س كرد در گزارش هاي امس
ــكي قانوني، آمار استان البرز كه در  پزش
ــال 281  ــوادث رانندگي نه ماه  امس ح
ــت، از آمار استان تهران  نفر كشته داش
كسر و به صورت مستقل محاسبه شده 
است.  وي در خصوص بيشترين كاهش 
ــتان  تلفات حوادث رانندگي در بين اس
ــتان هرمزگان با  ــور گفت: اس هاي كش
ــته در نه  31  درصد كاهش (327 كش
ــه با 474 نفر در  ــال در مقايس ماه  امس
مدت زمان مشابه سال گذشته) خراسان 
ــد كاهش ( 160  ــي با 27.3 درص جنوب
ــته در نه ماه  امسال در مقايسه  نفر كش
ــابه سال  با 220 نفر در مدت زمان مش
ــتان مركزي  ــته) و پس از آن اس گذش
ــته  ــا 25 درصد كاهش (522 نفر كش ب
ــه با 696  ــال در مقايس ــه ماه  امس در ن
ــابه سال گذشته)  نفر در مدت زمان مش
ــداد تلفات  ــش را در تع ــترين كاه بيش

ــال  ــي در نه ماه  امس ــوادث رانندگ ح
داشته اند.

 راننده ها؛ 41 درصد كشته شدگان
ــان وقوع تصادف 41 درصد از   در زم
ــيله نقليه، 21/8 درصد  افراد راننده وس
ــين يا  ــر پياده و 35/8 درصد سرنش عاب

ترك وسيله نقليه بوده اند.
    29.7 درصد تلفات

 بين 18 تا 29 سال سن دارند
ــراد ــد اف ــني 8 درص ــاظ س  از لح

ــر، 5/8 درصد 11-17  ــال و كمت 10 س
سال، 29.7 درصد 29-18 سال، 28/7  
ــد  ــال و27/2 درص ــد 49-30 س درص
ــال به باال  ــته هاي تصادفات 50 س كش
ــادف 47/8  ــته اند. نحوه وقوع تص داش
ــي از برخورد  درصد از افراد متوفي ناش
ــيله نقليه، 21.8 درصد ناشي از  دو وس
ــه عابر متوفي و  ــيله نقليه ب برخورد وس
ــيله نقليه بوده  22.4 درصد واژگوني وس

است. 

سخت گيرى بيشتر در استفاده از سالح 

كاهش آمار قتل هاى ناشى  از سالح سرد
جامعه ناامن تر نشده است

401 موردآمار قتل هاى ناشى از سالح سرد در چهار ماهه اول سال 1389
317 نفرآمار قتل هاى ناشى از سالح سرد در چهار ماهه اول سال 1390

236401 موردپرونده هاى ارجاعى به سازمان پزشكى قانونى با موضوع نزاع در چهارماهه اول سال 1389
232026 موردپرونده هاى ارجاعى به سازمان پزشكى قانونى با موضوع نزاع در چهارماهه اول سال 1390

تحليل  

16 هزار و 437 كشته در تصادفات 9 ماه امسال
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همايش ملي طب و قضا برگزار شد
قانون و پزشكي از ديرباز رابطه اي ناگسستني داشته اند. وظيفه قانون اين است كه احكام موضوعات را به طور كلي تبيين كند. وقتي قرار باشد در دادگاه اين موضوعات با احكام قانوني مطابقت داده شود  جايي 
است كه صحبت از استدالل به ميان مي آيد. سند، شاهد، اقرار و علم قاضي اصلي ترين داليل موجهه براي صدور يك حكم قانوني هستند. نكته اينجاست كه در بسياري از پرونده ها كميت اين اسناد و داليل 
قانوني كافي نيست است. نظر كارشناس در بسياري از اين پرونده ها در كنار علم قاضي يك بال فرشته عدالت است. كارشناسان پزشكي مهم ترين نقش را در پرونده هاي فوق العاده حساس جنايي كه صحبت 
از جان و ناموس مردم است بازي مي كنند. همايش ملي طب و قضا كه ماه گذشته در مشهد مقدس و به همت سازمان پزشكي قانوني برگزار شد تالشي است براي ارتقاي جايگاه اين سازمان در امر كارشناس 

پزشكي پروند ه هاي قضايي وتعامل و همكاري هرچه بيشتر پزشكان قانوني و قضات. ويژه نامه اين همايش در شماره آينده به طور مفصل شما را در جريان رويدادهاي اين همايش ملي قرار خواهد داد.
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