
          ســـــرمقاله

اردیبهش��ت امس��ال، مازندران میزبان بیس��ت و 
پنجمین همایش مدیران س��ازمان پزش��کی قانونی 
کشور بود. ش��عار »ارتقای کیفیت خدمات پزشکی 
قانونی« به عنوان شعار سال 1391 سازمان پزشکی 
قانونی و راهکارهای اس��تقرار این ش��عار در سازمان 
مح��ور مباحث همای��ش مدیران در مازن��دران بود. 
همچنین در حاش��یه برگزاری این همایش، کلنگ 
س��اختمان اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران 
نیز با حضور رییس و مدیران س��ازمان به زمین زده 
ش��د. در آیین افتت��اح بیس��ت و پنجمین همایش 

مدیران، دکتر ش��جاعی بر خدمت رس��انی بی عیب 
و نقص در س��ازمان پزشکی قانونی تأکید کرد و آن 
را اولویت اصلی س��ال 1391 این س��ازمان دانست. 
رییس سازمان پزشکی قانونی گفت: پزشکی قانونی 
باید به عنوان س��ازمانی الگو و ایده آل مطرح شود و 
امسال حرکت به س��مت خدمات رسانی بی عیب و 

نقص به مردم در اولویت برنامه ها قرار دارد.
ام��ا میهمان اصل��ی همایش، حجت االس��ام و 
المس��لمین محس��نی اژه ای، دادس��تان کل کشور 
ب��ود. وی که در دومین روز همایش، در بین مدیران 

س��ازمان پزش��کی قانون��ی حضور یافت ب��ر تقویت 
ارتباط بین دادس��تانی و پزشکی قانونی تأکید کرد. 
دادستان کل کش��ور گفت: کار دادستانی و پزشکی 
قانونی کاما با یکدیگر مرتبط اس��ت، بنابراین باید 
ارتباط��ی نزدیک تر و صمیمی ت��ر بین این دو نهاد 
قوه قضاییه وجود داش��ته باش��د. محسنی اژه ای با 
بیان اینکه کار پزش��کی قانونی نوعی قضاوت اس��ت 
تصریح کرد: نظر کارشناسی پزشکی قانونی مقدمات 
کار را ب��رای صدور حکم توس��ط قاض��ی فراهم می 
کند و به نوعی در دس��تگاه قضایی همه در مجرای 

انج��ام قضاوت ق��رار دارند بنابراین اگ��ر کار در هر 
بخش به درستی انجام نش��ود قضاوت نهایی نیز به 
شکل درستی صورت نمی گیرد. دادستان کل کشور 
در بخش دیگری از س��خنان خ��ود یا تأکید بر لزوم 
ارتقای تجهیزات آزمایشگاه های پزشکی قانونی در 
کش��ور خاطرنش��ان کرد: در صورتی که تجهیزات و 
کارش��ناس کافی در آزمایشگاه های پزشکی قانونی 
سراس��ر کشور وجود داشته باش��د تمام دادسراها را 
موظ��ف خواهیم کرد که تنها از پزش��کی قانونی در 

مورد پرونده ها استعام کنند.

آيت اهلل آملي الريجاني:
کار قضاوت بسیار خطیر است زيرا قاضی 
با صدور يک حکم عادالنه به مراتب باالی 
کمال می رس�د و بالعک�س با صدور حکم 
ناعادالنه س�بب س�قوط و انحط�اط خود 

می شود.

دو ماهنامه » ارش«
فروردين - خرداد ماه 1391، شماره 47

نشريه داخلی سازمان پزشکی قانونی کشور

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

و نیازمندبه اظهار نظر کارشناسان پزشکی قانونی است

حضرت آيت اهلل خامنه اي:
در نظام اسالمی، عدالت مبنای همه ی تصمیم گیری های اجرايی است و همه ی مسئوالن 
نظام، از نمايندگان محترم مجلس شورای اسالمی تا مسئوالن بخش های مختلف اجرايی، 
به خصوص رده های سیاست گذاری و کارشناسی و تا قّضات و اجزای دستگاه قضايی، 
بايد به جّد و جهد و با همه ی اخالص، در صدد اجرای عدالت در جامعه باشند. امروز 
در جامع�ه ی ما، برترين گام در راه اس�تقرار عدل، رفع محرومیت از طبقات محروم و 

تهی دست و کم درآمد است.

دادستان کل کشور دربیست و پنجمین همايش مديران پزشکي قانوني:

تاكيد بر تقويت ارتباط  دادستاني و پزشكي قانوني

  8 حادثه
در 31 استان

 قرص برنج 
 آفت ک�ش ديروز

 آدمکش امروز

گزارش همايش مديران 
سازمان در ساري

14 242

مازندران؛ میزبان بیست و پنجمین همايش مديران
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رییس کل دادگس��تری استان مازندران گفت: 
پزشکی قانونی مظهر تجلی عالمانه احقاق حقوق 
افراد اس��ت و نقش برجسته ای در احیای حقوق 

جامعه ایفا می کند. 
حجت االس��ام طالبی در بیس��ت و پنجمین 
همایش فصلی مدیران س��ازمان پزش��کی قانونی 
در ساری گفت: پزش��کی قانونی سازمانی مدافع 
حقوق افراد اس��ت ک��ه در راس��تای احقاق حق 
جامعه تاش می کند بنابراین باید هر چه بیشتر 
مورد توجه و حمایت قرار گیرد و فعالیت آن برای 

مردم تشریح شود.
وی با اشاره به دستورالعمل حضرت علی )علیه 
الس��ام( به مالک اش��تر در خصوص اجرای حق 
افزود: اجرای حق امری بسیار مهم و دشوار است 
که با تمام س��ختی باید اجرا ش��ود زیرا سرانجام 

اجرای حق بسیار شیرین خواهد بود.
حجت االس��ام طالبی تصریح کرد: در قانون 
اساسی ما بر تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از 
زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی در جامعه تأکید 
شده است بنابراین دولت مکلف است حقوق همه 

افراد را تأمین کند.
وی با اش��اره به اینکه در قانون و ش��رع اسام 
برای همه افراد حقوق انس��انی پیش بینی ش��ده 
اس��ت افزود: حق��وق اف��راد در جامع��ه آنقدر از 
اهمی��ت و ارزش برخوردار اس��ت که همه کنش 
های اجتماعی حول محور حق ش��کل می گیرد 
و اگر کس��ی برآشفته می شود به دلیل آنست که 

احساس می کند حقش تضییع شده است. 
طالب��ی با تأکید بر اینکه حق در درجه واالیی 

از اهمیت قرار دارد ادامه داد: در هر جامعه مدنی 
س��ازمان هایی مکلف به صیان��ت از حقوق افراد 
هستند و از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری و با 

متجاوزان برخورد می کنند.
رییس کل دادگستری استان مازندران یادآور 
ش��د: در نظام جمهوری اسامی وظیفه صیانت از 
حقوق افراد به عهده قوه قضاییه و س��ازمان های 
وابس��ته گذاشته ش��ده و این دس��تگاه مکلف به 

احقاق حقوق فردی و اجتماعی افراد است.
وی اظهار داش��ت ب��ا توجه به اینکه اس��اس 
اجتماع بر محور حق است متأسفانه در جامعه ما، 
کس��انی که مدافع حق هستند و این کار با ارزش 

را انجام می دهند چندان شناخته شده نیستند و 
کمتر مورد حمایت قرار می گیرند.

رییس ش��ورای قضایی اس��تان مازندران ادامه 
داد: یکی از سازمان هایی که در احقاق حق نقش 
برجسته دارد پزش��کی قانونی است که متأسفانه 
چندان در جامعه ش��ناخته ش��ده نیست و اطاع 
رس��انی کافی در خص��وص وظای��ف آن صورت 

نگرفته است.
ب��ه گفته وی مردم پزش��کی قانونی را تنها به 
ط��ول درمان می شناس��ند در حال��ی که وظیفه 
پزشکی قانونی فراتر از این است، با توجه به اینکه 
اخ��ذ طول درمان هیچ تأثی��ری در میزان حبس 

ندارد و تنها برای کشف حقیقت است.
وی تعیین سن، حجر، اثبات رشد، اثبات نسبت 
و ... را از جمله وظایف پزشکی قانونی دانست که 

در احقاق حقوق افراد بسیار مؤثر است.
ریی��س کل دادگس��تری مازندران ب��ا تأکید 
بر لزوم س��اخت سالن تش��ریح و آزمایشگاه سم 
شناسی مناسب در استان مازندران افزود: فضای 
سالن تشریح و آزمایشگاه ها باید زیباسازی شود 
تا افراد بتوانند با روحیه بهتری کار سخت پزشکی 

قانونی را انجام بدهند.
وی در پایان با اش��اره به س��ختی کار پزشکی 
قانونی تصریح کرد پزش��کی قانونی در راس��تای 
احقاق حقوق افراد س��خت تری��ن کارها را انجام 
 می ده��د پس باید هر چه بیش��تر م��ورد توجه

 قرار گیرد.

يکی از س�ازمان هايی که در احقاق 
ح�ق نق�ش برجس�ته دارد پزش�کی 
قانونی است که متأسفانه چندان در 
جامعه شناخته ش�ده نیست و اطالع 
رس�انی کافی در خص�وص وظايف 

آن صورت نگرفته است
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 رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: 
پزش��کی قانونی باید به عنوان سازمانی الگو و 
ایده آل مطرح شود و امسال حرکت به سمت 
خدمات رس��انی بی عیب و نقص به مردم در 

اولویت برنامه ها قرار دارد.
دکتر ش��جاعی در مراسم افتتاحیه بیست 
و پنجمین همایش مدیران سازمان در ساری 
گفت: سال 1390 برای پزشکی قانونی سالی 
خوب و پ��ر از موفقیت بود ک��ه عمده تاش 
ما در این س��ال به ارتقای معیش��تی پزشکان 

کارمندان و متخصصان معطوف شد.
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه حق��وق و مزایای 
کارکنان در سال های گذشته متناسب با نوع 
فعالیت آن��ان نبود، افزود: همکاران پزش��کی 
قانون��ی با روحیه ای بلن��د و فداکاری وظیفه 
خود را انجام داده اند و مشکل کمبود حقوق 
هر چن��د منجر به تعطیلی مراک��ز در برخی 
اس��تان ها ش��د اما خللی به ارائ��ه خدمات و 

انجام وظیفه همکاران وارد نکرد.
دکتر شجاعی با اشاره به عدم اجرای فوق 
العاده خاص پرس��نل در سال گذشته تصریح 
ک��رد: اعتبار الزم ب��رای پرداخت بخش��ی از 
فوق العاده خاص کارکنان پزش��کی قانونی در 
بودجه سال 1391 در نظر گرفته شده است و 

امسال این پرداختی انجام می گیرد.

وی در ادامه با اشاره به کمبود یا نامناسب 
بودن فضای فیزیکی در برخی مراکز اس��تانی 
افزود: در هفته آخر س��ال گذش��ته س��اخت 
هش��ت پروژه جدید در اس��تان ها آغاز ش��د 
که پروژه س��اختمان پزش��کی قانونی استان 
مازندران هم یکی از آن هاس��ت که ظرف دو 
سال آینده تکمیل و به بهره برداری می رسد.
رییس س��ازمان پزش��کی قانونی کش��ور 
ارتق��ای کیفی��ت خدمات پزش��کی قانونی را 
شعار امس��ال این سازمان عنوان کرد و گفت: 

همان طور که برای ارتقای معیش��ت و حفظ 
شأن همکاران تاش می کنیم ارتقای کیفیت 
خدمات نیز در دس��تور کار قرار دارد و بر این 
اساس امسال نباید شاهد ضعف و کوتاهی در 

ارائه خدمات باشیم.
وی اظهار داشت: پزشکی قانونی سازمانی 
خدمت رس��ان اس��ت و در اکثر استان ها در 
موض��وع تکریم ارباب رجوع رتبه نخس��ت را 
کس��ب کرده، در س��ال جاری نیز قصد داریم 

ب��ا ارتقای کیفی��ت خدمات و س��رعت عمل 
در پاس��خگویی، پزش��کی قانونی را به عنوان 

سازمانی الگو مطرح کنیم.
دکت��ر ش��جاعی در پای��ان تأکی��د ک��رد: 
پزش��کی قانون��ی س��ازمانی س��الم و خدمت 
رس��ان اس��ت که کمترین تخل��ف و کوتاهی 
در آن وج��ود دارد و انتظار می رود در س��ال 
 ج��اری همین می��زان کم نیز ب��ه طور کامل 

حذف شود.

همايش مديران

خدمت رسانی بی عیب و نقص؛ اولويت سال 91 پزشکی قانونی

پزشکی قانونی مظهر تجلی عالمانه احقاق حق است

پزش�کی قانون�ی س�ازمانی خدمت 
رس�ان اس�ت و در اکثر استان ها در 
موض�وع تکريم ارب�اب رجوع رتبه 
نخس�ت را کس�ب ک�رده، در س�ال 
ج�اری نی�ز قص�د داريم ب�ا ارتقای 
کیفیت خدمات و س�رعت عمل در 
پاس�خگويی، پزش�کی قانون�ی را به 

عنوان سازمانی الگو مطرح کنیم
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مدیرکل پزش��کی قانونی استان مازندران 
گفت: در س��ال گذش��ته 107 ه��زار پرونده 
در پزش��کی قانونی مازن��دران در زمینه نزاع، 
تصادف��ات، ح��وادث کار، کمیس��یون ها و ... 
کارشناس��ی و دو ه��زار و 400 پرونده تعیین 

علت مرگ شد.
دکت��ر علی عباس��ی در مراس��م افتتاحیه 
بیس��ت و پنجمین همایش مدیران پزش��کی 
قانونی با اش��اره به پیش��رفت اخیر، پزش��کی 
قانونی را بازوی کارشناسی قوه قضاییه دانست 
که در اجرای عدالت نقش بسیار مهمی دارد.

وی با اش��اره به خدمات پزش��کی قانونی 
مازندران افزود: پزش��کی قانونی مازندران 16 
مرک��ز دارد ک��ه هفت مرکز آن دارای س��الن 
تشریح است، همچنین یک آزمایشگاه مرجع 
منطق��ه ای در این اس��تان خدمات مورد نیاز 
مازن��دران و اس��تان ه��ای همج��وار را انجام 

می دهد.
وی اظهار داشت: استان مازندران به لحاظ 
همجواری با تهران و قرار داش��تن در مس��یر 
خراس��ان رضوی جمعیتی پنج برابر جمعیت 
مقیم دارد که این موضوع کار پزشکی قانونی 

در این استان را چند برابر کرده است.
دکت��ر عباس��ی اف��زود: اس��تان مازندران 
به دلیل داش��تن متخصصان ب��ا تجربه یکی 

از قطب ه��ای آموزش��ی اس��تان اس��ت و ب��ا 
دانشجویان در دانش��گاه های علوم پزشکی و 
حقوق ارتباط و تعامل مناس��بی برقرار کرده 
است. مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران 
در بخ��ش دیگری از س��خنان خود با اش��اره 
به مشکات پزش��کی قانونی گفت: نامناسب 
بودن چارت تش��کیاتی س��ازمان که مربوط 
ب��ه س��ال 1372 اس��ت، از جمله مش��کات 
پزشکی قانونی مازندران محسوب می شود و 
با وجود تاش های بسیار هنوز هم به نتیجه 

مطلوب��ی در این زمینه نرس��یده ایم هر چند 
سال گذش��ته 12 ردیف پزشک و کارشناس 
برای پزشکی قانونی در نظر گرفته شد اما این 
تعداد مشکل کمبود نیرو را مرتفع نمی کند.

وی با اش��اره به اینکه 95 درصد مصوبات 
سفرهای اس��تانی رییس جمهور در مازندران 
اجرایی ش��ده اس��ت اف��زود: در همین زمینه 
ام��روز کلنگ احداث پ��روژه مرکز تحقیقات، 
سالن تش��ریح، آزمایشگاه و اداره کل پزشکی 

قانون��ی مازن��دران ب��ه زمی��ن زدی��م که از 
مصوبات سال 1387 س��فرهای هیئت دولت 
به این اس��تان اس��ت. دکتر عباس��ی ساخت 
سالن تش��ریح بهش��هر، مرکز پزشکی قانونی 
شهرستان نور، تکمیل پزش��کی قانونی آمل، 
خرید مرکز س��وادکوه، س��الن تشریح بابل، و 
س��الن تشریح نوشهر و چالوس از دیگر برنامه 
های در دست اجرای پزشکی قانونی در سال 

جاری است.

همايش مديران

رسیدگی به 107 هزار پرونده طی سال 90

در حاش��یه بیس��ت و پنجمین همایش فصلی مدیران سازمان پزش��کی قانونی، کلنگ 
پروژه ساختمان اداره کل، سالن تشریح، مرکز تحقیقات و آزمایشگاه پزشکی قانونی استان 

مازندران به زمین زده شد.
مراس��م کلنگ زنی پروژه ساختمان پزش��کی قانونی مازندران با حضور رییس سازمان 
پزشکی قانونی، رییس کل دادگستری استان مازندران، فرماندار ساری و جمعی از مدیران 
پزش��کی قانونی و مقامات اس��تانی پس از افتتاحیه همایش برگزار شد. گفتنی است پروژه 
س��اختمان پزش��کی قانونی مازندران در زمینی به مس��احت 23 هزار متر مربع با بنای 4 
هزار متر مربع احداث می ش��ود که برنامه تعیین شده ظرف دو سال آینده به بهره برداری 

می رسد.

ساخت س�الن تشريح بهش�هر، مرکز 
ن�ور،  شهرس�تان  قانون�ی  پزش�کی 
تکمیل پزش�کی قانونی آمل، خريد 
مرکز س�وادکوه، سالن تشريح بابل، 
و س�الن تشريح نوش�هر و چالوس از 
برنامه های در دست اجرای پزشکی 
قانون�ی اس�تان مازندران  در س�ال 

جاری است

 کلنگ زنی پروژه ساختمان
پزشکی قانونی مازندران
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راه اندازی 10 مرکز منطقه ای آزمايش اولیه ژنتیک در کشور

دادستان کل کشور گفت: کار دادستانی و 
پزشکی قانونی کامًا با یکدیگر مرتبط است؛ 
بنابراین باید ارتباطی نزدیک تر و صمیمی تر 
بی��ن این دو نه��اد قوه قضاییه وجود داش��ته 

باشد.
حجت االسام والمسلمین محسنی اژه ای 
در بیست و پنجمین همایش مدیران پزشکی 
قانونی کش��ور در س��اری با تأکی��د بر وظیفه 
خطیر پزشکی قانونی گفت: دستگاه قضایی با 
جان و مال و عرض انسان ها سر و کار دارد و 
اگر کوچک ترین کم توجهی در این خصوص 
ص��ورت گیرد به جان و مال انس��ان ها لطمه 

وارد می شود.
وی توس��عه امکان��ات را در ارائ��ه خدمات 
مطل��وب مؤثر دانس��ت و اف��زود: تاش های 
بس��یاری ب��رای توس��عه تجهیزات پزش��کی 
قانون��ی و رف��ع مش��کات کمب��ود فض��ای 
فیزیک��ی و نیروی انس��انی آن صورت گرفته 
اس��ت ک��ه هن��وز به ش��رایط مطل��وب خود 
 نرس��یده و برای تقویت آن باید هر چه بیشتر

 تاش شود.
دادس��تان کل کش��ور با بی��ان اینکه کار 
پزش��کی قانونی نوعی قضاوت اس��ت تصریح 
کرد: نظر کارشناسی پزشکی قانونی مقدمات 
کار را برای صدور حکم توس��ط قاضی فراهم 
م��ی کند و به نوعی در دس��تگاه قضایی همه 
در مجرای انجام قضاوت ق��رار دارند بنابراین 
اگر کار در هر بخش به درس��تی انجام نشود 
قضاوت نهایی نیز به ش��کل درس��تی صورت 

نمی گیرد.
در  کار  ش��د:  ی��ادآور  ای  اژه  محس��نی 
سیس��تم قضای��ی باید ب��ا بصیرت، وس��واس 
و دق��ت کاف��ی انج��ام ش��ود و الزم اس��ت 
پزش��کی قانونی و دادس��تانی در تش��خیص، 
مکت��وب کردن و ایصال دق��ت الزم را به کار 
 گیرن��د ت��ا زمینه هر گونه س��وء اس��تفاده از 

بین برود.
دادس��تان کل کش��ور ادام��ه داد: قاض��ی 
بای��د درخواس��ت خ��ود را به ص��ورت کامًا 
ش��فاف، روش��ن و دقیق از پزش��کی قانونی 
اس��تعام کن��د و پزش��کی قانون��ی نی��ز در 
نهایت دقت نس��بت به تش��خیص و مکتوب 
کردن نظ��ر کارشناس��ی اقدام ک��رده و نظر 

 نهایی را ب��دون هیچ گونه ابهامی برای قاضی 
ارسال کند.

وی ب��ا تأکید بر اینکه برخی پرونده ها گاه 
ب��ه دلیل ابهامات موج��ود در نامه دریافتی از 
پزش��کی قانونی و یا برداشت نادرست قاضی 
س��ال ه��ا باتکلیف م��ی مانند تأکی��د کرد: 
بس��یاری از ابهامات و مشکات به صرف یک 
مکاتب��ه اداری مرتفع نمی ش��ود و مش��ورت 
پزش��کی قانون��ی، قاض��ی و گاه پلی��س در 
خصوص آن ضروری اس��ت پس الزم اس��ت 
در برخی پرونده ها قاضی از مشورت پزشکی 

قانونی برخوردار شود.
دادستان کل کش��ور بر اصاح شیوه های 
ارس��ال نامه های مربوط به نظر کارشناس��ی 
پزشکی قانونی نیز تأکید کرد و افزود: باید ساز 
و کار الزم ب��رای تب��ادل الکترونیک مکاتبات 
اداری صورت گیرد تا نامه ها توسط اشخاص 
میان دادستانی و پزشکی قانونی مبادله نشود، 
در این خصوص دادستانی آمادگی دارد زمینه 
دسترسی آسان تر و ایمن تر میان این دو نهاد 

را فراهم کند.
محسنی اژه ای ادامه داد: تا پیش از فراهم 

شدن س��از و کار تبادل الکترونیک نامه های 
پزش��کی قانونی و دادس��تانی، م��ی توان در 
پرون��ده های مه��م جابه جایی نام��ه های را 
توسط اشخاص قابل اطمینان از خود دستگاه 

انجام داد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه کار منحصر ب��ه فرد و 
نیز تجدی��د ناپذیر پزش��کی قانونی گفت: در 
بس��یاری موارد اگر نظر پزش��کی قانونی روی 

پرونده نباش��د قاضی نم��ی تواند حکم صادر 
کند. همچنی��ن در مواردی وظیفه پزش��کی 
قانون��ی از جهتی خطیرتر از دادگاه ها اس��ت 
زیرا به دلیل از دس��ترس خارج ش��دن جسد 
امکان تجدید نظر در نظرات پزش��کی قانونی 
وجود ندارد، بنابراین ممکن است جای جبران 
غفلت و کم توجهی در نظرات پزشکی قانونی 

وجود نداشته باشد.
دادستان کل کشور با تأکید بر لزوم ارتقای 
تجهی��زات آزمایش��گاه های پزش��کی قانونی 
در کش��ور خاطر نش��ان ک��رد: در صورتی که 
تجهیزات و کارش��ناس کافی در آزمایش��گاه 
های پزش��کی قانونی سراس��ر کش��ور وجود 
داشته باشد تمام دادسراها را موظف خواهیم 
ک��رد که تنه��ا از پزش��کی قانون��ی در مورد 

پرونده ها استعام کنند.
وی گفت: چنانچه پزش��کی قانونی هر یک 
از اس��تان ها امکان انجام تمام آزمایش های 
الزم را در زم��ان منطقی داش��ته باش��ند می 
توانیم به دادستانی های استان اباغ کنیم که 
تمامی موارد مربوط به پرونده هایش��ان را از 

پزشکی قانونی استعام کنند.

رییس س��ازمان پزش��کی قانونی کشور از 
راه ان��دازی 10 مرکز منطق��ه ای برای انجام 
آزمایش های اولیه ژنتیک تا پایان امس��ال در 

کشور خبر داد.
دکت��ر ش��جاعی در دومی��ن روز همایش 
مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور در ساری 
با اعام این خبر افزود: با توجه به تکلیف مقرر 
ش��ده در برنام��ه پنجم توس��عه کش��ور برای 
تش��کیل بانک هویت ژنتیک، مقدمات اجرای 
آن از سال گذشته فراهم شده و تا پایان امسال 
نیز 10 مرکز منطقه ای ب��رای انجام آزمایش 

های اولیه ژنتیک و ارس��ال آن به بانک هویت 
ژنتیک راه اندازی می شود.

وی در ادام��ه ب��ا اش��اره به ل��زوم تعامل و 
هماهنگی بیشتر میان پزشکان قانونی و قضات 
در استان ها تصریح کرد: هرچند خوشبختانه 
بس��یاری از مدیران اس��تانی پزشکی قانونی از 
هم��کاری و حمایت های خوب دادس��تان ها 
برخوردار هستند اما الزم است این ارتباط هر 

چه بیشتر تقویت شود.
دکتر شجاعی با اشاره به اینکه سال 1391 
ارتقاء کیفیت خدمات در دس��تور کار سازمان 

قرار دارد، گفت: در س��ال های گذش��ته برای 
تقویت معیش��ت همکاران و کارکنان تاش و 
این مش��کل تا حد زیادی مرتفع شد؛ بنابراین 
برای ب��ه حداقل رس��اندن و رفع مش��کات، 
ارتق��ای کیفی خدمات را در س��ال 1391 در 

دستور کار قرار داده ایم.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطر 
نش��ان ک��رد: با توجه به ش��عار س��ال 1391 
و تأکی��د بر ارتق��ای کیفیت خدم��ات انتظار 
داریم در پایان س��ال، پزشکی قانونی به عنوان 

سازمانی الگو و نمونه مطرح شود.

ارتباطي صمیمي تر میان سازمان پزشکي قانوني و دادستاني

باي�د س�از و کار الزم ب�رای تب�ادل 
الکترونیک مکاتب�ات اداری صورت 
گیرد تا نامه ها توسط اشخاص میان 
دادس�تانی و پزش�کی قانونی مبادله 
نش�ود، در اين خصوص دادس�تانی 
آمادگی دارد زمینه دسترسی آسان 
ت�ر و ايمن ت�ر میان اي�ن دو نهاد را 

فراهم کند

همايش مديران
4
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خرداد 91 دوماهنامه »ارش« | فروردين-

 720 مورد بازرسي
 در يک سال

دكت��ر رمضان ورس��ه اي مديركل 
ب��ه  ارزياب��ي عملك��رد و رس��يدگي 
شكايات سازمان پزشكي قانوني كشور 
در نشس��ت هاي تخصصي بيس��ت و 
 پنجمي��ن هماي��ش فصلي مدي��ران از
مراك��ز  بازرس��ي  م��ورد   720
و  ه��ا  اس��تان  قانون��ي  پزش��كي 
 مستندس��ازي نتايج آن در سال گذشته

 خبر داد.

دکتر رمضان ورسه اي: 
بخ��ش قاب��ل توجهي از گزارش��ات 
بازرس��ي ارسالي از اس��تان ها سطحي 
است در حالي که هر گزارش باید جامع 
و دقیق باش��د زیرا یکي از اهداف تهیه 
گزارش هاي بازرسي شناسایي مشکات 

و اقدام در جهت رفع آن است.
همچنین براي جلوگی��ري از ضایع 
ش��دن حقوق اف��راد پ��س از ارائه نظر 
کارشناس��ي، هر زمان احس��اس ش��د 
قص��وري در ارائ��ه نظر ص��ورت گرفته 
نس��بت به اصاح آن اق��دام کنیم تا به 
این ترتیب دین خود را  ادا کرده باشیم. 
در خص��وص ش��اخص ه��اي ارزیابي 
عملکرد مدیران نیز یادآور مي شود که 
ش��اخص هاي ارزیابي عملکرد مدیران 

همان شاخص هاي استاني است. 
م��وارد عدم مص��داق ش��امل دفاتر 
پس��ت هاي  واگ��ذاري  و  پیش��خوان 
تصدي گ��ري ب��ه ص��ورت ضمن��ي به 
معاونت توس��عه برنامه ریزي ریاس��ت 
جمهوري اعام ش��ده تا در ارزیابي ها 
لحاظ ش��ود ع��اوه بر این الزم اس��ت 
اس��تان ها نی��ز موارد ع��دم مصداق را 
م��ورد توجه داش��ته باش��ند چ��را که 
پزشکي قانوني از ارگان هاي حاکمیتي 
محسوب مي شود که خدمات آن قابل 

واگذاري نیست.
در پایان با اش��اره به مستندس��ازي 
شاخص هاي اختصاصي تاکید مي شود  
این شاخص ها توسط معاونت پزشکي 
مورد بررس��ي قرار گرفته و بر اس��اس 
آن زمان س��نجي معاین��ات صورت مي 
گی��رد بنابراین باید در مستندس��ازي 
 ای��ن ش��اخص ه��ا نی��ز دق��ت الزم

 اعمال شود. 

تاکید بر تکمیل رديف هاي 
برنامه چهارم

س��ازمان  مال��ي  و  اداري  مع��اون 
پزش��كي قانوني كش��ور در نشس��ت هاي 
هماي��ش  پنجمي��ن  و  بيس��ت  تخصص��ي 
فصل��ي مدي��ران ب��ر تكمي��ل ردي��ف هاي 
اس��تخدامي باق��ي مانده از برنام��ه چهارم 
توس��عه تأكيد و خواس��تار اخذ مجوزهاي 
ادارات كل اس��تان ها  مرب��وط از س��وي 

 شد.

دکتر حمید داودآبادي : 
ب��ا توجه ب��ه تبدی��ل وضعی��ت نیروهاي 
شرکتي به قراردادي، استان ها در اسرع وقت 
شناسه کاربردي نیروهاي قراردادي جدید را 
به ط��ور دقیق و کامل تدوین و براي س��تاد 
ارس��ال کنند تا نسبت به ارائه این شناسه ها 
به معاونت توسعه انساني رییس جمهور اقدام 

شود.
 از سویي رس��یدگي به احکام کارگزیني 
تعداد کمي از اس��تان ها متأسفانه همچنان 
توس��ط س��تاد انجام مي ش��ود ک��ه باید با 
در نظ��ر گرفت��ن تمهی��دات الزم و آموزش 
نیروه��اي کارگزین��ي اس��تان ه��ا ای��ن امر 
 ب��ه ط��ور کامل ب��ه اس��تان مرب��وط واگذار 

شود.
 وي در ای��ن نشس��ت نکات��ي را در مورد 
تبدیل وضعیت نیروهاي پیماني به رس��مي، 
ترمیم حقوقي نیروه��اي قراردادي، پرداخت 
فوق العاده خ��اص، بدي آب و هوا و ... مطرح 

کرد.

تأکید بر برگزاري تورهاي 
علمي

 ريي��س مرك��ز تحقيق��ات پزش��كي 
قانون��ي در بيس��ت و پنجمي��ن هماي��ش 
فصل��ي مدي��ران س��ازمان ب��ا تأكيد بر 
برگ��زاري تورهاي علمي دانش��جويي 
در مراك��ز پزش��كي قانون��ي اس��تان ها 
علم��ي  توره��اي  برگ��زاري  گف��ت: 
امتي��ازي ب��راي مركز تحقيقات اس��ت 
بنابراين ادارات پزش��كي قانوني استان 
ه��ا م��ي توانند نس��بت ب��ه برگ��زاري 
تورهاي علمي اقدام كنندكه در قالب آن 
دانشجويان رشته هاي مرتبط با پزشكي 
اداره  مختل��ف  بخش ه��اي  از  قانون��ي 
 كل بازدي��د و با كار اين س��ازمان آش��نا

مي شوند.

دکتر محمود خدادوست:
برنام��ه ه��اي مرک��ز تحقیقات در 
از اه��داف برنام��ه س��وم  دو ح��وزه 
توس��عه قضایي کش��ور تدوین ش��ده 
ک��ه  انج��ام پژوهش ه��اي کاربردي 
ب��راي ایج��اد وحدت روی��ه در صدور 
گواهي معاین��ات، تکریم حرمت میت 
ب��ا اس��تفاده از روش ه��اي جایگزین 
کالبدگش��ایي و نمونه برداري و انجام 
جه��ت  در  کارب��ردي  پژوهش ه��اي 
پیشگیري از آس��یب هاي اجتماعي و 
پیشگیري از وقوع جرم از جمله برنامه 
هاي مرکز تحقیقات اس��ت و پژوهش 
در ه��ر ی��ک از این موضوع��ات مورد 
حمای��ت معاونت پیش��گیري از وقوع 
 جرم قوه قضاییه و مرکز تحقیقات قرار

 مي گیرد.
دکت��ر خدادوس��ت ادام��ه داد: هر 
س��ازمان در حوزه اقدامات پژوهش��ي 
و آموزشي ش��ناخته مي شود، در واقع 
فعالیت هاي این حوزه و ارائه مقاالت 
علمي معرفي کننده سازمان هستند. 

هیچ س��ازماني به اندازه پزش��کي 
اطاعات��ي  بس��ترهاي  ب��ه  قانون��ي 
در زمینه ه��اي کاري ای��ن س��ازمان 
دسترس��ي ندارد و مي ت��وان در قالب 
تحقیق و پژوهش به بس��یاري از این 
حوزه ه��ا وارد ش��د و در واقع همین 
به شناس��اندن  طرح ه��اي تحقیقاتي 
و معرف��ي ه��ر چ��ه بیش��تر مرک��ز 
 تحقیق��ات پزش��کي قانون��ي کم��ک

 مي کند.      

 رشد بودجه اي
 سازمان

مديركل طرح و برنامه سازمان نيز در 
ادامه ارائه گزارش معاونت اداري و مالي 
اظهار داش��ت: در دو س��ال اخي��ر بودجه 
جاري و تملك و دارايي س��ازمان با رش��د 

قابل توجهي مواجه بوده است.

 دکتر حسین شمسیاني: 
با مقایس��ه بودجه س��ازمان در سال 1390 
نس��بت به س��ال 1384 مي توان گفت بودجه 
جاري س��ازمان در سال گذشته نسبت به سال 
1384 ح��دود 4.5 برابر ش��د بودجه تملک و 
 دارایي نیز با رشد قابل توجه به 37 میلیارد تومان
 رسید. در سال گذشته با توجه به رشد بودجه اي، 
کل پروژه هاي باقي مانده از 69 باب خریداري 
 و ساخت هشت پروژه نیز در اواخر سال 90 آغاز
ش��د.  ب��راي س��ال جدی��د نی��ز 38 میلیارد 
توم��ان  بودجه ج��اري و 39 میلی��ارد تومان 
بودجه  تملک و دارایي پیش بیني شده اس��ت 
تصوی��ب ب��ه  مجل��س  در  امیدواری��م   ک��ه 
برس��د. در خصوص فعالیت هاي بخش آي تي 
نی��ز راه ان��دازي فیبر ن��وري در س��تاد، فعال 
س��ازي فاز یک س��امانه جامع ام��وال، توزیع 
توکن بین همکاران به منظ��ور ارتقاي امنیت 
مکاتب��ات اداري و ... از جمل��ه اقدام��ات ای��ن 
بخ��ش در س��ال 1390 بوده اس��ت.  مدیرکل 
منابع انس��اني س��ازمان نیز در این نشست در 
خص��وص چگونگي و ش��رایط تبدیل وضعیت 
نیروهاي پیماني به رسمي توضیحاتي ارائه کرد 
و تصویب چارت س��ازمان را اجرایي شدن آن 

مؤثر دانست.

تحصیل و کار به صورت همزمان ممنوع است
دکترناصر بابايي: 

پیگیري هاي الزم در خصوص جذب نیرو در استان ها 
که گاهي به دلیل توس��عه فضا دچار مشکل شده اند از 
طریق معاونت توس��عه انس��اني رییس جمهور در حال 

انجام است. 
در خص��وص مأموری��ت آموزش��ي نی��ز تحصی��ل و 
کار ب��ه ص��ورت همزم��ان ممنوع اس��ت و اگ��ر فردي 
در ه��ر یک از اس��تان ها در حال تحصیل دردانش��گاه 
ه��ا اس��ت مراتب باید ب��ه س��تاد اعام ش��ود. رعایت 

س��قف کش��یک، موارد مربوط به تعیین س��از و کاره��اي پرداخت فوق الع��اده خاص، نکات 
 مرب��وط ب��ه پس��ت هاي س��ازماني  و ... از دیگر نکاتي بود ک��ه دکتر بابایي در این نشس��ت

 مطرح کرد.

همايش مديران
5



دوماهنامه »ارش« | فروردين - خرداد 1391|شماره 47دوماهنامه »ارش« | فروردين - خرداد 1391|شماره 47

دوماهنامه »ارش« | بهمن و اسفند1390 دوماهنامه »ارش« | بهمن و اسفند1390
6

دوماهنامه »ارش« | فروردين-خرداد 91

مشارکت در دوره هاي آموزشي براي ارتقاي کیفیت

لزوم توجه جدي به آموزش مجازي

مسئولیت هاي حقوقي گروه پزشکي محور همايش چهارم طب و قضا

دکتر مسعود قادي پاشا:
ارتقاي کیفیت خدمات ش��عار امسال 
پزش��کي قانون��ي کش��ور اس��ت. حضور 
پزشکان در کنفرانس هاي آموزشي یکي از 
عوامل موثر در تحقق شعار امسال است و 

شایس��ته اس��ت همکاران عزیز مشارکت  
بیش��تري براي حضور در این همایش ها 

داشته باشند. 
یکي دیگر از عوامل تحقق شعار امسال 
تدوین برنامه هاي بازآم��وزي جامع براي 

پزشکان است.
برنام��ه ه��اي  در خص��وص تدوی��ن 
بازآموزي جامع براي پزش��کان سه دوره 
فراگیر ش��امل دوره مقدماتي، پیشرفته و 
تخصصي برگزار مي ش��ود ک��ه تا کنون 
800 پزشک در 22 دوره مقدماتي و 164 
پزش��ک در دوره هاي پیش��رفته شرکت 

کرده اند.
وي همچنین توضیحاتي در مورد نحوه 
تعامل ادارات پزش��کي قانوني اس��تان ها 
با مراکز آموزش��ي و دانش��گاه ها، تبیین 
سیاس��ت هاي کان سازمان در خصوص 
الزامي کردن  دوره هاي ICDL و .... ارائه 

کرد. 

دکتر عبدالرئوف اديب زاده:
آموزش و پژوه��ش مانند خون جاري 
در رگ هاي س��ازمان است و آفت سازمان 
ه��اي اجرایي بي توجهي به امر آموزش و 
پژوهش اس��ت. آموزش و پژوهش جداي 
از فعالی��ت هاي جاري افراد نیس��ت و با 

شروع کار هر واحد، آموزش و پژوهش نیز 
باید آغاز ش��ود و نمي توان ب��ه بهانه باال 
بودن حج��م کاري در حوزه هاي مختلف 
از آم��وزش و پژوهش ص��رف نظر کرد. با 
توجه به پیش��رو بودن س��ازمان پزشکي 
قانون��ي در ق��وه قضایی��ه در زمینه هاي 

پژوهش��ي ب��ر اس��اس بررس��ي معاونت 
تحقیق��ات و فناوري ریاس��ت جمهوري 
در ط��ول 18 م��اه ق��وه قضایی��ه در بین 
س��ازمان ها و دستگاه هاي اجرایي موفق 
به کس��ب رتبه چهارم در حوزه پژوهشي 
ش��د که ای��ن رتبه ب��ه اعتب��ار 43 طرح 
ارائه ش��ده در قوه به دس��ت آمده که 39 
 طرح آن  از س��وي پزش��کي قانوني ارائه 

شده است.
تاش ه��اي  از  قدردان��ي  ضم��ن 
پژوهش��گران که منجر به کسب این رتبه 
براي سازمان شد، اعام مي کنم در سال 
جاري بودجه مناس��بي ب��راي طرح هاي 

تحقیقاتي اختصاص داده شده است.

دکتر محمد کاظمیان:
مجموعه دستاوردهاي تحقیقاتي سازمان 
پزش��کي قانوني در حال جمع آوري اس��ت 
بنابراین تمامي استان ها باید در اسرع وقت 
طرح هاي پژوهش��ي خود را ارسال کنند تا 
تمامي طرح ها در قالب مجموعه اي نفیس 
تدوین ش��ود. همچنین در برنامه پنج ساله 
توس��عه بررس��ي مرگ هاي غیرطبیعي به 

عنوان یک اولویت براي طرح هاي پژوهشي 
پزشکي قانوني در نظر گرفته شده است که 

باید مورد توجه قرار گیرد.
ارتق��اي  از  اب��راز خرس��ندي   ضم��ن 
پژوهش��ي سازمان اعام مي کنم  بر اساس 
بررس��ي معاونت علمي و فناوري ریاس��ت 
جمهوري، سازمان پزشکي قانوني کشور با 
ارائ��ه 39 طرح تحقیقاتي در بین س��ازمان 

ه��ا و دس��تگاه ه��اي اجرایي کش��ور رتبه 
پنجم را کس��ب کرده و ب��ه عبارت دیگر به 
اعتبار این تعداد طرح ارائه ش��ده از س��وي 
پزشکي قانوني، قوه قضاییه در بین دستگاه 
 ه��اي اجرایي به رتبه چهارم دس��ت یافته

 است. 
همچنی��ن امیدوارم در س��ال جاري نیز 
ارتقاي پژوهشي سازمان مانند سال گذشته 
ادامه یابد.  دکتر محمدحسن عابدي مشاور 
علمي و ریی��س دفترتدوی��ن کتب مرجع 
سازمان پزشکي قانوني کشور نیز در بیست و 
پنجمین همایش مدیران نکاتي در خصوص 
نحوه انتشار، چاپ و توزیع کتاب، چگونگي 
اخ��ذ مجوز انتش��ار کتاب و اظه��ار نظر و 
 کارشناسي در مورد ترجمه یا تدوین کتب

 ارائه کرد.      

مديرکل امور پژوهش�ي و نشر منابع علمي س�ازمان پزشکي قانوني کشور نیز در 
نشس�ت تخصصي همايش مديران با اش�اره به برگزاري چهارمین همايش طب و 
قضا در سال آينده اظهار داشت: بر اساس جلسات اولیه موضوع "مئوولیت هاي 
حقوقي گروه پزش�کي" به عنوان محور اصلي چهارمین همايش طب و قضا که 

سال آينده در شیراز برگزار مي شود، انتخاب شده است.

مديرکل امورآموزشي سازمان پزشکي قانوني کشور در ادامه اين نشست با اشاره 
به ارتقاي کیفیت خدمات به عنوان شعار امسال پزشکي قانوني حضور پزشکان در 
کنفرانس هاي آموزش�ي را در تحقق اين شعار مؤثر دانست و خواستار مشارکت 

آنان در دوره هاي آموزشي شد.

معاون آموزش�ي و پژوهش�ي س�ازمان پزش�کي قانوني کش�ور در ادامه نشست هاي 
همايش مديران با تأکید بر اهمیت به کارگیري ش�یوه آموزش مجازي در س�ازمان 
اظهار داش�ت: ش�یوه آموزش مجازي را مي توان عالوه بر برنامه هاي آموزشي در 

سمینارهاي سراسري نیز مورد استفاده قرار دهیم.

همايش مديران
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تأکید بر دقت کافي در انجام 
کارشناسي ها

معاون پزش��كي و آزمايش��گاهي سازمان در 
نشست هاي تخصصي بيس��ت و پنجمين همايش 
مديران با تأكيد بر قطعيت در نظرات كارشناسي 
پزش��كي قانوني توضيحاتي در مورد اقدامات و 

برنامه هاي اين معاونت ارائه كرد.

دکتر عبدالرزاق برزگر:
باید دقت و توج��ه کافي در نگارش صورت 
جلسات، نحوه انجام کارشناسي ها و نظریه هاي 
ص��ادره در بخش ه��اي مختلف آزمایش��گاه، 
معاینات، تش��ریح و کمیسیون ها وجود داشته 
باشد. بعضاً ممکن اس��ت از حدود دو میلیون 
گواهي صادره در پزشکي قانوني یک مورد دچار 
مشکل بوده و ایراداتي داشته باشدکه همان یک 
مورد حساسیت زا است و واکنش ایجاد مي کند 
بنابرای��ن بای��د تاش کنیم ک��ه همین تعداد 

محدود اشتباه را نیز به صفر برسانیم.
 در خص��وص تش��خیص روانگردان ه��ا در 
آزمایش��گاه هاي پزش��کي قانوني نیز در استان 
تهران با بهره گی��ري از تجهیزات جدید، روش 
اس��تخراج و شناس��ایي روانگردان ها تدوین و 
دس��تورالعمل هاي مربوط به س��ایر استان ها 
اباغ ش��ده اس��ت که بر اس��اس آن هر استان 
بای��د مطابق ب��ا امکانات و تجهی��زات خود به 
این بحث وارد ش��ود و حداقل در موارد خاص 
آزمایش��ات مربوط ب��ه روانگردان ه��ا را انجام 
دهد. همچنین با توجه به لزوم آموزش ماماها 
و س��ایر دانش��جویان رش��ته هاي پزشکي در 
مراک��ز و بخش معاینات پزش��کي قانوني، باید 
تمهیداتي اندیش��یده ش��ود که ضمن رعایت 
 ش��أن و منزلت مراجعین آموزش هاي الزم نیز

 ارائه شود.  

 تأکید بر اجراي صحیح
 دستورالعمل ها در کمیسیون

مدي��ركل كميس��يون هاي پزش��كي قانوني در 
اي��ن هماي��ش ب��ا تأكيد بر ل��زوم اجراي درس��ت 
در  توضيحات��ي  مرب��وط،  دس��تورالعمل هاي 
خص��وص دس��تورالعمل اجرايي كميس��يون هاي 
پزش��كي قانون��ي و تغيي��رات آن در جلس��ات 
كارگروه هاي پزش��كي ارائه ك��رد. وي همچنين 
مطالبي در مورد وظايف كارشناس��ان پزش��كي 
قانوني در كميس��يون ها، موانع ش��ركت افراد در 
جلسات كميسيون كه شامل داشتن ارتباط فاميلي يا 
داشتن پرونده قضايي با يكي از طرفين مي شود، 
دستورالعمل و نحوه انتخاب و شرايط كارشناس 
شدن در كميسيون هاي تخصصي پزشكي قانوني 

بيان كرد.

دکتر کام���ران س���لطاني: 
 علت ف��وت در این جواز هاي دفن به صورت 
سه قسمتي، مشابه توصیه هاي سازمان بهداشت 
جهاني ثبت مي شود. البته به دلیل جایگاه قانوني 
س��ازمان امکان درج بعض��ي از اطاعات در جواز 
هاي دفن صادره از س��وي س��ازمان وجود ندارد. 
راهنمای��ي در خصوص نحوه ثب��ت علل فوت در 
جواز هاي دفن ش��امل ده ها مثال اس��ت که در 
اختیار ادارات کل قرار گرفته و مي تواند در صدور 

جواز دفن توسط پزشکان قانوني مفید باشد.
 ارتقاي کیفیت خدمات رس��اني که در سال 
جاري به عنوان شعار سازمان انتخاب شده بیش 
از دیگ��ر حوزه ها ب��ه حوزه معاونت پزش��کي و 
آزمایشگاهي مربوط مي شود و اصاح روند صدور 
جواز دفن در س��ازمان حرکتي در جهت ارتقاي 
کیفیت خدمات رساني به هموطنان عزیز است که  
امیدواریم با تاش��ي دو چندان  در جهت تحقق 
این شعار حرکت کنیم.                                                                        

عملکرد بهتر در جهت ارتقاي 
کیفي خدمات

مديركل امورآزمايش��گاهي سازمان پزشكي 
قانوني كشور از ديگر سخنرانان حوزه معاونت 
پزشكي و آزمايشگاهي بودكه با اشاره به ارتقاي 
كيفي��ت خدم��ات ب��ه عنوان ش��عار س��ال جاري 
پزش��كي قانوني گفت: با عملكرد بهتر در حوزه 
آزمايش��گاهي ع��اوه بر خدمت رس��اني بهتر و 
كاهش زمان رسيدگي به پرونده ها زمينه ارتقاي 

كيفيت خدمات نيز فراهم مي شود.

دکتر امیرحسین مهدوي:
با توجه به به اس��تقبال از بهبود روش هاي 
آزمایشگاهي،کارشناس��ان پزش��کي قانوني در 
ه��ر یک از اس��تان ه��ا اگر بهب��ود روش هاي 
آزمایش��گاهي را مد نظر دارند پیش��نهاد خود 
را ب��ه صورت مس��تند و مکتوب براي س��تاد 
 ارس��ال کنن��د تا پ��س از تایید، ثب��ت و اباغ
 شود. مهدوي در ادامه در خصوص نحوه صحیح 
نمونه برداري، خرید تجهیزات آزمایش��گاهي 
با اس��تعام از معاونت پزشکي و آزمایشگاهي، 
خری��د مواد مصرفي آزمایش��گاه ها با برندهاي 

معتبر و .... مطالبي مطرح کرد. 

روند بررسي تعیین تعرفه ها در 
حوزه پزشکي و آزمايشگاهي

مدير كل امور معاينات باليني سازمان نيز در 
در ادام��ه درخصوص چگونگي روند بررس��ي 
و تعيي��ن تعرفه ها در حوزه معاونت پزش��كي و 

آزمايشگاهي سخناني ارائه كرد.

دکتر فريبرز طارمیان:
هر س��اله ابتدا نظرات درخصوص ابهامات 
و پیش��نهادات در آیین نام��ه تعرفه خدمات 
خاص پزش��کي قانوني از کلیه استان ها اخذ،  
س��پس اقدام به برگزاري جلسات متعدد در 
حوزه معاونت ش��ده و نتیجه توس��ط معاون 
پزشکي و آزمایش��گاهي در شوراي معاونین 
مطرح و بعد از تایید رییس س��ازمان به قوه 
قضاییه ارس��ال و با کس��ب موافقت ریاست 
محترم قوه قضاییه به استان ها اباغ میشود.

الزم به ذکر اس��ت چگونگي اخذ تعرفه ها 
و آیتم هاي موج��ود در تعرفه هاي خدمات 
خاص پزش��کي قانون��ي در راس��تاي ایجاد 
وحدت رویه براي اخذ تعرفه در کل کش��ور 
در قالب یک دس��تورالعمل به کلیه استان ها 

اباغ مي شود.

مدي��ركل ام��ور تش��ريح و بررس��ي صحن��ه جرم 
س��ازمان پزشكي قانوني كش��ور نيز در اين نشست با 
انتقاد از شيوه فعلي صدور جواز دفن در كشور اظهار 
داش��ت: به نظر مي رسد در آينده نه چندان دور دركل 
كش��ور جواز دفن بايد توس��ط پزش��كي قانوني صادر 
ش��ود و اگر سازمان به اين موضوع وارد نشود شيوه 

فعلي صدور جواز دفن سامان نمي يابد. 

دکتر جابرقره داغي:
در ح��ال حاضر در جواز دفن هاي صادر ش��ده از 
سوي پزش��کان علت فوت به روش علمي و منطبق 

با توصیه هاي س��ازمان بهداشت جهاني صادر نمي 
گردد و این امر موجب مي گردد که اطاعات آماري 
مرگ و میر از صحت علمي خوبي برخوردار نباشد و 
از طرفي در شرایط فعلي عده کثیري از فوت شدگان 
بدون جواز دفن و تعیین علت فوت به خاك سپرده 
مي شوند که  این نیز اطاعات آماري را بیشتر تحت 

تأثیر قرار مي دهد.
 با توجه به گستردگي نیروهاي سازمان در سطح 
کشور، با ورود پزشکي قانوني به این عرصه مي توان 
امیدوار بود که تعیین علت فوت ها علمي تر و دقیق 

درکل کشور جواز دفن بايد توسط پزشکي قانوني صادر شود

همايش مديران

تر صورت گیرد تا بتوان از اطاعات آماري آن بهره 
گرف��ت. از طرف دیگر در مواجه با موارد متعددي 
هس��تیم که فوت ش��دگان بي جهت براي معاینه 
و بررس��ي به س��الن هاي تشریح پزش��کي قانوني 
ارج��اع مي ش��وند و در مقابل براي بعضي از فوت 
ش��دگان که ارجاع آن ها به پزشکي قانوني کامًا 
ضرورت دارد، جواز دفن صادر مي شود، این موارد 
 مشکات عدیده اي براي بستگان متوفي به دنبال

 دارد. 
در صورتي که  ص��دور جواز دفن براي تمامي 
فوت ش��دگان توسط پزش��کان قانوني انجام شود 
از ارج��اع بیه��وده جنازه به س��الن هاي تش��ریح 
پیش��گیري خواه��د ش��د.  معاون��ت پزش��کي و 
آزمایش��گاهي براي اصاح روند صدور جواز دفن 
در داخل س��ازمان اقدام ب��ه تهیه برگه هاي جواز 
دفن جدید نموده و آن را جهت استفاده به تمامي  
ادارات کل کشور ارسال کرده است. در جواز هاي 
دفن جدید ضمن اینکه اطاعات هویتي متوفي با 
جزئیات بیشتري ثبت مي شود نسخه دوم آن نیز 
در اختیار ثبت احوال قرار مي گیرد تا وفق مقررات 

اقدامات مقتضي صورت گیرد. 
 عل��ت فوت در این ج��واز هاي دفن به صورت 
سه قسمتي، مشابه توصیه هاي سازمان بهداشت 
جهان��ي ثبت م��ي ش��ود. البته به دلی��ل جایگاه 

قانوني س��ازمان ام��کان درج بعض��ي از اطاعات 
در ج��واز ه��اي دف��ن صادره از س��وي س��ازمان 
وج��ود ن��دارد. راهنمایي در خص��وص نحوه ثبت 
عل��ل فوت در جواز هاي دفن ش��امل ده ها مثال 
اس��ت که در اختی��ار ادارات کل قرار گرفته و مي 
 تواند در صدور جواز دفن توس��ط پزشکان قانوني

 مفید باشد.
ارتق��اي کیفیت خدمات رس��اني که در س��ال 
جاري به عنوان ش��عار سازمان انتخاب شده بیش 
از دیگ��ر ح��وزه ها به ح��وزه معاونت پزش��کي و 
آزمایشگاهي مربوط مي شود و اصاح روند صدور 
جواز دفن در س��ازمان حرکت��ي در جهت ارتقاي 
کیفیت خدمات رساني به هموطنان عزیز است که  
امیدواری��م با تاش��ي دو چندان  در جهت تحقق 
این شعار حرکت کنیم.                                                                        
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رییس س��ازمان پزش��کي قانوني کش��ور با 
ابراز خرسندي از امضا و تصویب چارت جدید 
پزش��کي قانوني پس از طي روندي طوالني، از 
رف��ع معضل نیرو در پزش��کي قانوني با اجراي 

چارت جدید خبر داد.
دکتر احمد شجاعي در جلسه شوراي قضایي 
اس��تان لرستان با اش��اره به مشکات جدي و 
عدیده پزش��کي قانوني در س��ال هاي گذشته 
افزود: پزش��کي قانوني در بخش نیروي انساني 
به خصوص پزشک و کارشناس با کمبود جدي 
مواجه بود و پایین بودن مزایا در این سازمان نه 
تنها از انگیزه کار در پزشکي قانوني کاسته بود 
بلکه موجب خروج نیروها و عدم استقبال براي 

ورود به سازمان مي شد.
وي تصریح کرد: با تصویب قانوني فوق العاده 
خاص پزش��کي قانوني از ریزش هرچه بیشتر 
نیروها در پزش��کي قانوني کاس��ته شد و امید 
اس��ت که با اجراي نس��بي آن در سال جاري 
به تدریج مش��کل نیروي انس��اني در پزشکي 
قانوني بر طرف ش��ود. رییس سازمان پزشکي 
قانوني کشور کمبود فضاي فیزیکي در بسیاري 

از مراکز را از دیگر مش��کات پزش��کي قانوني 
دانست و گفت: در سال گذشته قدم هاي جدي 
در این زمینه برداش��ته و بخش��ي از مشکات 
موجود مرتفع ش��د که امید اس��ت با افزایش 
بودجه و فعالیت هاي عمراني طي چند س��ال 
آینده مش��کل کمبود فضاي فیزیکي در مراکز 
 استان ها و شهرهاي بزرگ به طور کامل برطرف

 شود.
دکتر شجاعي خاطرنشان کرد: رفع مشکات 
در بخ��ش تجهیزات و به طور خاص تجهیزات 
آزمایش��گاهي که بخش مهمي از فعالیت هاي 
س��ازمان وابس��تگي جدي به آن دارد، از دیگر 
برنامه ه��اي در حال اجرا در پزش��کي قانوني 
اس��ت. وي ارتقاي کیفیت خدمات در پزشکي 
قانوني را مهم ترین برنامه س��ال جاري سازمان 
برش��مرد که اجراي آن کم��ک بزرگي به امر 
دادرس��ي و زمینه ساز تسریع در صدور احکام 

است.
 کارشناسي پزشکي قانوني
 از ابزارهاي امر قضاوت

ریی��س کل دادگس��تري و رییس ش��وراي 

قضایي استان لرس��تان گفت: در امر قضاوت، 
ابزار و یافته هاي علمي متعددي به قاضي کمک 
مي کند که یکي از این ابزارها کارشناسي هاي 

پزشکي قانوني است.
ه��اي  اف��زود: ش��یوه  در  ب��دري  جعف��ر 
س��نتي قض��اوت در سیس��تم قضای��ي تغییر 
ک��رده اس��ت و ام��روز یافت��ه ه��ا و ابزارهاي 
 علم��ي در ام��ر قض��اوت ب��ه قاض��ي کم��ک 

مي کند.
وي ب��ا تأکید بر اینکه اختال در هر یک از 
ابزارهاي کمک کننده به قاضي در امر قضاوت 
ایجاد مشکل مي کند، تصریح کرد: کارشناسي 
پزش��کي قانوني و امور آزمایش��گاهي از جمله 
اموري اس��ت که در دادرس��ي به دستگاه قضا 
کمک م��ي کند؛ به عنوان نمونه کارشناس��ي 
پزشکي قانوني در تعیین خسارت براي قاضي 
ایجاد یقین کرده و این امر براي قاضي وجوب 

تبعیت ایجاد مي کند.
بدري ضمن قدرداني از تاش هاي مدیرکل 
پزشکي قانوني استان، به برخي مشکات این 
اداره کل اش��اره کرد و گفت: کمبود پزش��ک 

قانوني در برخي مراکز و تراکم باالي جمعیت، 
مشکل جدي فضاي فیزیکي در پزشکي قانوني 
مرکز استان و کمبود فضاي مناسب در برخي 
مراکز از جمله مشکات پزشکي قانوني در این 

استان است.
رییس کل دادگس��تري اس��تان لرس��تان 
اظهار داش��ت: ش��رایط کار در پزشکي قانوني 
به نحوي اس��ت که باید در هر زمان از ش��بانه 
روز دسترس��ي ب��ه آن میس��ر باش��د بنابراین 
امیدواری��م با اتخاذ سیاس��ت هاي مناس��ب و 
رفع مش��کات، امکان بهره من��دي از خدمات 
پزشکي قانوني بدون محدودیت براي سیستم 
قضایي اس��تان فراهم ش��ود. وي توجه هر چه 
بیش��تر به بخش معاینات زنان و بهره مندي از 
 پزش��کان خانم در پزش��کي قانوني را ضروري

دانست.
یادآور مي شود دیدار با امام جمعه لرستان، 
بازدی��د از پ��روژه در ح��ال س��اخت اداره کل 
پزش��کي قانوني اس��تان و دیدار با پرسنل این 
اداره کل از دیگر برنامه هاي رییس سازمان در 

این سفر استاني بود.  

سفرهاي استاني

س�فر به اس�تان لرستان دومین سفر استاني دکتر شجاعي ريیس س�ازمان پزشکي قانوني کشور در سال جاري بود. در اين سفر 
دکتر برزگر معان پزشکي و آزمايشگاهي، دکتر اديب زاده معاون آموزشي و پژوهشي، دکتر شمسیاني مديرکل طرح و برنامه 
و دکت�ر نائیج�ي مدي�رکل روابط عمومي و اموربین الملل س�ازمان دکتر ش�جاعي را همراهي  از جمله برنامه هاي اين س�فر 
اس�تاني حضور ريیس س�ازمان در جلسه ش�وراي قضايي استان بود که در ادامه به بخشي از سخنان مطرح شده در اين نشست 

اشاره مي شود:

سفر به استان لرستان
در ادامه سفرهاي استاني رياست سازمان پزشکي قانوني اتفاق افتاد
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رويدادها

در فاصل��ه نیمه دوم س��ال گذش��ته تا پایان 
خرداد امس��ال س��ه ش��ماره از فصلنام��ه علمي 

پزشکي قانوني منتشر شد.
در ش��ماره 59 این مجله ک��ه مربوط به پاییز 
89 است، به بررس��ي فراواني تصادفات رانندگي 
و عوام��ل مرتبط ب��ا آن در رانن��دگان حرفه اي 
وس��ایل نقلیه سنگین، بررس��ي دیدگاه پزشکان 
بیمارس��تان ام��ام خمیني ته��ران در خصوص 
افش��اي خطاي پزشکي، بررسي مقایسه اي روند 
ارجاع متقاضیان عمل جراحي تغییر جنسیت به 
کمیسیون پزشکي قانوني تهران و بررسي قوانین 
مرتبط با رس��یدگي به تخلفات پزشکي در ایران 

پرداخته شده است.
در این ش��ماره نش��ریه مقاالتي در خصوص 
درك مدرسین پرستاري از صاحیت هاي اخاق 
حرفه اي دانش��جویان پرستاري، مقایسه بیماران 

داراي ادع��اي غرامت مالي و بدون ادعاي غرامت 
مال��ي از نظر وج��ود اختاالت روان��ي چهار ماه 
پس از آس��یب مغزي تروماتی��ک و گزارش یک 
 م��ورد آنومالي م��ادرزادي عروق کرونر منتش��ر

شده است.
همچنین بررسي آگاهي پزشکان و پرستاران 
از منش��ور حقوق بیمار در دانشگاه علوم پزشکي 
زاهدان، بررس��ي میزان خش��ونت خانگي از نوع 
رواني در زنان ش��اغل و خانه دار ش��هر شاهرود، 
طبق��ه بن��دي آم��اري جرای��م براس��اس هوش 
هیجاني در زندانیان زندان مرکزي اس��تان یزد، 
می��زان گزارش تش��خیص هاي نامناس��ب علت 
م��رگ و مقایس��ه آن در گواهي هاي فوت صادره 
بیمارستان هاي آموزشي و غیرآموزشي کرمانشاه 
و پیکرنگاري ژنتیکي از جمله مقاالت شماره 60 
نشریه علمي پزشکي قانوني)زمستان 89( است.

در ای��ن نش��ریه مقاالتي در خص��وص میزان 
 C و B هپاتیت ،HIV ش��یوع آزمایش مثب��ت
در اجس��اد معت��ادان تزریقي همدان و مقایس��ه 
روش هاي جس��تجوي آنت��ي ژن PSA بر روي 
350 م��رد نمونه مش��کوك به تجاوز جنس��ي با 
نتیجه تس��ت اسید فس��فاتار مثبت منتشر شده 

است.
جدیدتری��ن ش��ماره مجله علم��ي) بهار 90(  
نی��ز مقاالتي در خص��وص آگاهي پرس��تاران و 
دانش��جویان پرس��تاري دانش��گاه علوم پزشکي 
کاشان از قوانین و مقررات حرفه اي، میزان مرگ 
و میر و عوارض بعد از عمل باي پس شریان هاي 
کرونر، نیازس��نجي بع��د حقوق��ي مراقبت هاي 
مذهبي از بیماران بس��تري در بیمارس��تان هاي 
اراك،  بررسي میزان پاسخگویي مدارك پزشکي 
در م��وارد ارجاعي به پزش��کي قانون��ي و تعیین 

دس��ت توس��ط ابعاد دس��ت)اندکس دست( در 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي همدان منتشر 

کرده است. 
همچنین در این نش��ریه مقاالتي در خصوص 
درخواست هاي س��قط جنین درماني در پزشکي 
قانوني ته��ران، زمینه یابي تعیین حداقل س��ن 
کس��ب ق��درت و به کارگی��ري هیجان��ات براي 
کنترل مش��کات در جوانان و تش��خیص هویت 
ب��ا اس��تفاده از آزم��ون معني دار بودن نس��بت 
فواص��ل یکس��ان در تصاوی��ر مختل��ف از ی��ک 
 ش��خص با اس��تفاده از نرم افزار مطب منتش��ر

 شده است.
 یادآور مي ش��ود مجله علمی پزشکی قانونی 
که به صورت فصلنامه منتش��ر مي ش��ود، دارای 
رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم 

پزشکی کشور است.

کت��اب مدیری��ت اجس��اد در فجایع 
دسته جمعي با همکاري مرکز تحقیقات 
پزشکي قانوني و س��ازمان بسیج جامعه 
پزش��کي در دو هزار جلد و با قیمت پنج 
هزار تومان منتش��ر ش��د. این کتاب که 
توس��ط دکتر علي رضا کاهاني و جمعي 
از هم��کاران س��ازمان پزش��کي قانوني 
ترجمه شده است، نتیجه تجارب علمي 
حاصل از حوادث واقعي در سطح جوامع 
انساني اس��ت که توسط متخصصان این 
امر نگاشته ش��ده است.  کتاب مدیریت 

اجساد در فجایع دسته جمعي، حاصل سال ها تاش گسترده و تجربه دانشمندان و محققین 
در فجایع مختلف اس��ت که توسط س��ازمان بهداش��ت جهاني براي بهره برداري کشورهاي 
مختلف جهان تهیه و تدوین ش��ده اس��ت. این کتاب چرخه مدیریت را به صورت علمي در 
ارتباط با موضوع مورد بحث تبیین و کاربردي نموده و وظایف پزش��کي قانوني را در مواجهه 
ب��ا ح��وادث و بایا، با اس��تفاده از روش هاي علمي نوین، تکنولوژي و مدیریت روانشناس��ي 
اجتماعي، تش��ریح مي کند.گفتني اس��ت این کتاب در هفت فص��ل و 306 صفحه به چاپ 

رسیده است.

دکتر حمید داوودآبادی، معاون اداری و 
مالی سازمان پزش��کی قانونی کشور گفت: 
تعرفه خدمات خاص سازمان پزشکی قانونی 
 در سال 1391 از 15 فروردین ماه اعمال شده
 اس��ت. دکتر داوودآبادی افزود: بر اس��اس 
ماده 3 قانون تش��کیل س��ازمان پزش��کی 
قانون��ی - مص��وب 1372/4/27 مجل��س 
شورای اسامی - هزینه های خدمات خاص 
ای��ن س��ازمان، بعد از بازنگری با پیش��نهاد 
رییس س��ازمان پزش��کی قانونی و تصویب 
رییس قوه قضاییه تصویب و اباغ می شود. 

این مسئول سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: بر اساس آیین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی 
قانونی، س��ازمان پزش��کی قانونی و ادارات کل، مراکز و ش��عب تابعه موظف ان��د هزینه های خاص 
 پزش��کی قانونی در س��ال 1391 را مطابق تعرفه از زمان اباغ، اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور 
واریز نماید. دکتر داوودآبادی با اشاره به اینکه سازمان پزشکی قانونی مطابق این آیین نامه موظف است رسید 
وجوه دریافتی را به مراجعین یا نماینده آنان تحویل نماید، گفت: هزینه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی 
 که به مراکز خارج از س��ازمان ارجاع می ش��ود، حسب مورد، توسط متقاضی به همان مرکز پرداخت

می شود.
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دكتر محسن اديب حاج باقری - اسماعيل عزيزي فيني
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حسين باباتباردرزي - دكتر عباس عبادي - دكتر محمد حسن كالنتري - ابراهيم نصيري - يوسف مرتضوي 

نيازسنجي بعد حقوقي مراقبت هاي مذهبي از بيماران بستري در بيمارستان هاي شهر اراک، سال1389
سليمان زند - دكتر محمد رفيعي

بررسي ميزان پاسخگويي مدارک پزشکي در موارد ارجاعي به پزشکي قانوني در سال 1388
دكتر رضا صفدري - دكتر فريده خدابنده - دكترزهرا ابوالمعصومي - دكتر مرجان قاضي سعيدي - رويا شريفيان - 

دكتر نيلوفر ماسوري - رويا اكبرزاده

تعيين جنسيت توسط ابعاد دست )اندکس دست( در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي همدان در سال 
1389

دكتر سيد كاظم طاهري - دكتر سعيد افضلي - دكتر بهرام گرمرودي - امير حسين رحيقي - محسن كوشا - فرشيد 
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ايراني )مبناي پيشنهادي براي تعيين سن مسؤوليت کيفري(

عليرضا محقق هرچقان – دكتر سيد مهدي صابري

تشخيص هويت با استفاده از آزمون معني دار بودن نسبت فواصل يکسان در تصاوير مختلف از يک شخص 
با کمک نرم افزار »مطلب«

دكتر آرش قدوسي  - الهام زماني پزوه 
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Mortality and Morbidity after Coronary Artery Bypass Surgery
Hossein Babatabar Darzi  -  Abbas Ebadi - Mohammad Hassan Kalantry - Ebrahim Nasiri - Yousef Mortazavi

The Assessment of Legal and Religious Care of Patients Admitted to Hospital in Arak, 2010
Solyeman Zand - Mohamad rafiei

The Study of Accountability Rate of Medical Records in Referral Cases  to Forensic Medicine 2000
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Masoori - Roya Akbarzade

Sex Determination By Hand Dimensions (Hand Index) in Students of Hamedan University of Medical 
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Seyed Kazem Taheri - Saeed Afzali - Bahram Garmroodi - Amir Hossein Rahighi - Mohsen Koosha - Farshid 
Mohammadi - Esmail Golmahmoodi - Parisa Eslambolchi

The Requests for Therapeutic Abortion in Legal Medicine Organization of Tehran: Indications for 
Acceptance and Rejection
Hamed Naeeji -  Seyyed Davood Mirtorabi - Mohammad Hossein Shojamoradi -  Azita Khatami

Determination of the Minimum Age of Obtaining Ability of Control and Applying Emotions in Iranian 
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Alireza Mohaghegh Harchaghan - Seyed Mehdi Saberi

Identification By Using “MATLAB” Software: A Case Report
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 انتشار کتاب مديريت اجساد 
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 اعمال تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی
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فرهنگي

مفهوم لغوی حجاب

به گفت��ه اهل لغت ای��ن واژه به صورت 
متع��دی و به معنای در پ��رده قرار دادن به 
کار م��ی رود. ابن دری��د می گوید: »حجبت 
تر...،  الش��یء. .. اذا س��ترته، و الحجاب: السِّ
احتجبت الشمس فی السحاب اذا تستترت 
فیه. حجاب، پوشش��ی است که روی شیء 
را ف��را می گی��رد و حج��اب یعنی پ��رده...، 
زمانی که خورش��ید در ابر فرو می رود عرب 
می گوید: احتجبت الش��مس فی السحاب«. 

فیومی این واژه را چنین توضیح می دهد:
حج��ب فعلی متعدی اس��ت و به معنای 
مانع ش��دن به کار می رود. به پرده، حجاب 
می گویند، زی��را مانع از دیدن اس��ت، و به 
دربان، حاجب گفته می شود، زیرا وی مانع 
از ورود افراد است. این واژه در اصل بر موانع 
جسمانی اطاق می گردد، ولی برخی مواقع 

به موانع معنوی نیز حجاب گفته می شود.
از گفتار اهل لغت می توان نتیجه گرفت 
که در زبان عرب، حجاب به پوشش��ی گفته 
می ش��ود که مانع از دیدن ش��یئی پوشانده 

ش��ده می ش��ود. ش��هید مطه��ری نتیجه 
تحقیقات لغ��وی خود را درب��اره این واژه، 

چنین بیان می کند:
کلم��ه حجاب ه��م به معنی پوش��یدن 
اس��ت و هم به معنی پرده و حاجب، بیشتر 
استعمالش به معنی پرده است. این کلمه از 
آن جهت مفهوم پوش��ش می دهد که پرده 
وسیله پوش��ش است و ش��اید بتوان گفت 
که به حس��ب اصل لغت هر پوشش حجاب 
نیست؛ آن پوش��ش حجاب نامیده می شود 
که از طریق پش��ت پرده واقع شدن صورت 

گیرد.
ای��ن واژه در قرآن و حدیث نیز با عنایت 
به همین معنای لغوی به کار رفته و معنای 
خاصی پیدا نکرده اس��ت. ش��هید مطهری 

می فرماید:
در قرآن کریم در داستان سلیمان غروب 
خورش��ید را ای��ن ط��ور توصی��ف می کند: 
»حت��ی ت��وارت بالحج��اب« یعن��ی تا آن 
وقتی که خورش��ید در پش��ت پرده مخفی 
ش��د. تعبیر حج��اب با همین معن��ا در آیه 

51 س��وره ش��وری و نیز در آیه 53 س��وره 
احزاب به کار برده ش��ده است. در دستوری 
که امیر المومنین)ع( به مالک اشتر نوشته 
است می فرماید: »فا تطولن احتجابک عن 
رعیتک« یعنی در می��ان مردم باش کمتر 
خ��ود را در اندرون خانه از مردم پنهان کن. 
حاجب و دربان تو را از مردم جدا نکند بلکه 
خ��ودت را در معرض ماقات و تماس مردم 

قرار ده.

 
مفهوم اصطالحی حجاب

حج��اب در علومی چون عرفان و طب و 
شاید دیگر علوم، اصطاح خاصی دارد اما در 
مسئله مورد بحث این نوشتار که مسئله ای 
فقهی است دارای معنای خاصی نیست. این 
واژه در فقه در معنای لغوی خود که همان 
پرده حائل میان دو چیز باش��د به کار رفته 
و معنای جدیدی برای آن ایجاد نشده بود. 
در دوران متأخر این واژه معنای اصطاحی 
خاصی پیدا کرده و به پوش��ش خاص زنان 

تاريخچه حجاب در اسالم

صرف نظر از مباحثی چون ادله حجاب، 
مح�دوده حج�اب اس�المی، فلس�فه آن و 
مباح�ث ديگر، يک�ی از مباح�ث الزم در 
اين باره، بررسی پیش�ینه اين حکم است؛ 
ب�ه اي�ن معنا که آيا اس�الم خ�ود قانون و 
دستور خاصی برای پوشش زنان در برابر 
مردان نامحرم ارائه داده است يا نه، رسم 
موجود بین بانوان مسلمان ريشه ای ديرينه 
دارد؟ ض�رورت طرح اين بحث از آن جا 
ناشی می ش�ود که برخی مدعی شده اند: 
»ارتب�اط عرب با اي�ران از موجبات رواج 
حجاب در قلمرو اسالم شد« و معتقدند که 
»حجاب رايج میان مسلمانان عادتی است 
که از ايرانیان، پس از مسلمان شدنشان به 
ساير مسلمانان سرايت کرد«. برخی ديگر 
نیز گفته اند: »حجاب از ملل غیر مس�لمان 
روم و اي�ران به جهان اس�الم وارد ش�ده 

است«. 

حج�اب ب�ه معنای پوش�اندن 
از  نامح�رم  براب�ر  ب�دن زن در 
احکام ضروری دين اسالم است. 
در ادي�ان اله�ی ديگ�ر از جمله 
آئین زرتش�ت، يهود و مسیحیت 
نی�ز اي�ن حک�م ب�ا تفاوت هايی 
وج�ود دارد. در س�رزمینی ک�ه 
اس�الم در آن ظهور کرد زنان با 
صورتی گشاده و گريبانی چاك 
در معاب�ر آمد و ش�د می کردند. 
برخی نويس�ندگان چنین اظهار 
نظر کرده اند که پوشش اسالمی 
نتیجه تعامل فرهنگی بین اعراب 
و ايرانی�ان و رومیان اس�ت و در 
نتیجه، اس�الم نسبت به چگونگی 
نامح�رم  براب�ر  در  زن  حض�ور 
قانون�ی خ�اص ن�دارد و آن چه 
امروز به صورت دستوری شرعی 
درآمده، مستندی شرعی ندارد. 
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در ايران زنان طبقات باالی اجتماع جرأت آن را نداشتند که جز در تخت روان روپوش دار 
از خانه بیرون بیايند و هرگز به آنان اجازه داده نمی شد که آشکارا با مردان اختالط کنند. 

زنان شوهردار حق نداشتند هیچ مردی را ولو پدر يا برادرشان باشد ببینند .

11
فرهنگي

تاريخچه حجاب در اسالم

اطاق ش��ده است. شهید مطهری در این 
باره می فرماید:

استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش 
زن اصطاح نسبتاً جدیدی است. در قدیم 
و مخصوص��اً در اصطاح فقها کلمه س��تر 
که به معنی پوش��ش است به کار می رفته 
اس��ت. فقها چ��ه در کتاب الصل��وة و چه 
در کتاب النکاح ک��ه متعرض این مطلب 
ش��ده اند کلمه س��تر را به کار برده اند نه 
کلمه حجاب را. بهتر این بود که این کلمه 
عوض نمی ش��د و ما همیشه همان کلمه 
پوش��ش را به کار می بردی��م، زیرا معنی 
ش��ایع لغت حجاب، پرده اس��ت و اگر در 
مورد پوشش به کار برده می شود به اعتبار 
پش��ت پرده واقع شدن زن است و همین 
امر موجب شده که عده زیادی گمان کنند 
که اسام خواسته است زن همیشه پشت 
پ��رده و در خانه محبوس باش��د و بیرون 
نرود. پوش��ش زن در اسام این است که 
زن در معاش��رت خود با مردان بدن خود 
را بپوش��اند و به جلوه گ��ری و خودنمایی 
نپردازد. معنای اصطاحی جدید این واژه، 
عبارت اس��ت از پوشش��ی که زن در برابر 
نامحرمان باید استفاده کند و از جلوه گری 

و خودنمایی بپرهیزد. 

حجاب در ايران
در کت��اب تاری��خ تم��دن می خوانیم: 
پ��س از داری��وش مق��ام زن خصوصاً در 
طبقه ثروتمن��دان تنزل پیدا ک��رد. زنان 
فقیر چ��ون برای کارکردن ناچ��ار از آمد 
و ش��د در میان مردم بودن��د آزادی خود 
را حفظ کردند، ول��ی در مورد زنان دیگر 
گوشه نش��ینی زمان حیض که بر ایش��ان 
واجب ب��ود رفته رفته امت��داد پیدا کرد و 
سراسر زندگی اجتماعی شان را فرا گرفت. 
زنان طبقات باالی اجتم��اع جرأت آن را 
نداشتند که جز در تخت روان روپوش دار 
از خانه بیرون بیایند و هرگز به آنان اجازه 
داده نمی شد که آشکارا با مردان اختاط 
کنند. زنان ش��وهردار حق نداشتند هیچ 
مردی را ولو پدر یا برادرشان باشد ببینند 
در نقش هایی که از ایران باس��تان بر جای 
مان��ده هیچ صورت زن دیده نمی ش��ود و 

نامی از ایشان به نظر نمی رسد.

حجاب در قرآن
مسئله حجاب در دو سوره از سوره های 
قرآن مطرح ش��ده است. ابتدا این نکته به 
طور اجمال در سوره احزاب آیه 59 مطرح 
شده، و س��پس با تفصیل بیشتر در سوره 

نور آمده است:
ِّلُْمْؤِمَناِت یْغُضْضَن ِمْن أَبَْصاِرِهنَّ  »وَ ُقل ل
َویْحَفْظ��َن ُفُروَجُهنَّ َواَل یْبِدی��َن ِزیَنَتُهنَّ 
إاِلَّ َما َظَهَر ِمْنَه��ا َولْیْضِربَْن بُِخُمِرِهنَّ َعلَی 
ُجیوبِِه��نَّ َواَل یْبِدیَن ِزیَنَتُهنَّ إاِلَّ لُِبُعولَِتِهنَّ 

أَْو آبَائِِهنَّ ...«
»و ب��ه زن��ان با ایم��ان بگ��و دیدگان 
خ��ود را ]از ه��ر نامحرم��ی[ ف��رو بندند 
و پاکدامن��ی ورزن��د و زیوره��ای خود را 
آش��کار نگردانند مگر آن چ��ه طبعاً از آن 

پیداس��ت و باید روس��ری خود را برگردن 
خوی��ش ]ف��رو[ اندازن��د و زیورهایش��ان 
را ج��ز ب��رای شوهرانش��ان یا پدرانش��ان 
یا پ��دران شوهرانش��ان یا پسرانش��ان یا 
پس��ران شوهرانش��ان ی��ا برادرانش��ان یا 
پس��ران برادرانشان یا پسران خواهرانشان 
یا زنان ]همکیش[ خود یا کنیزانش��ان یا 
خدم��ت کاران مرد ک��ه ]از زن[ بی نیازند 
یا کودکانی که ب��ر عورت های زنان وقوف 
حاصل نکرده اند آشکار نکنند و پاهای خود 
را ]به گونه ای به زمین[ نکوبند تا آنچه از 
زینت شان نهفته می دارند معلوم گردد. ای 
مؤمن��ان! همگی ]از م��رد و زن[ به درگاه 
خدا توبه کنید امید که رس��تگار شوید«.  
»و بر زنان از کارافتاده ای که ]دیگر[ امید 
زناشویی ندارند گناهی نیست که پوشش 
خود را کنار نهند ]به ش��رطی که[ زینتی 
را آشکار نکنند و عفت ورزیدن برای آن ها 

بهتر است و خدا شنوای داناست«.
در ش��أن نزول آیه 30 س��وره نور »قل 
للمؤمنین یغضوا م��ن أبصارهم و یحفظوا 
فروجهم...« جناب کلینی به سند خویش 
از سعد اسکاف نقل می کند که امام باقر)ع(
فرمودند: جوانی از جماعت انصار در شهر 
مدینه با زنی روبرو ش��د. در آن زمان زنان 
پوش��ش سر خود را پشت گوش های خود 
می انداختند ]در نتیجه، بنا گوش و گردن 
ایش��ان هویدا بود[ وقت��ی زن از کنار وی 
گذش��ت جوان س��ر را به عقب برگرداند 
و همچن��ان که راه می رف��ت وی را نظاره 
می ک��رد و وارد کوچه ای ش��د و در حالی 
که به پشت س��ر خود نگاه می کرد به راه 
خود ادامه داد که صورتش به استخوان یا 
تکه شیش��ه ای که از دیوار بیرون زده بود 
برخ��ورد کرد و شکس��ت. وقتی آن زن از 
نظرش محو شد نگاه کرد و دید که بدن و 
لباسش خونین شد. ]به خود آمد[ و گفت 
به خدا سوگند خدمت رسول خدا می رسم 
و او را از این مسئله خبردار می کنم. پس 
خدمت رسول خدا شرفیاب شد. پیامبر از 
حال وی جویا شد و او جریان را به اطاع 
آن جناب رساند. پس جبرئیل نازل شد و 
این آی��ه را آورد: قل للمؤمنین یغّضوا من 
أبصاره��م ویحفظوا فروجه��م ذلک أزکی 

لهم إّن اهلل خبیٌر بما یصنعون.
سیوطی نیز این ش��أن نزول را به نقل 
از اب��ن مردویه از ام��ام علی)ع( نقل کرده 
اس��ت. از این شأن نزول می توان استنباط 
کرد که اولین آیاتی که در تشریع حجاب 
و بیان مح��دوده نظر نازل ش��ده، همین 

آیات سوره نور است.
گزارش های تاریخی حاکی از آن است 
که مسلمانان بعد از نزول این آیات، رویه 
متفاوت��ی را پی��ش گرفتند و با ش��نیدن 
ای��ن آیات ب��ه ضرورت ایج��اد تغییرات و 
دگرگونی هایی در چگونگی پوش��ش زنان 
پ��ی بردند و به همین دلی��ل بعد از نزول 
این آیات، زنان با پوشش های متفاوتی در 
اجتماع حاضر می ش��دند. مثًا طبری در 

تفسیر خود آورده است:
عن عائش��ه زوجه النبی)ص( انّها قالت 

یرحم اهلل النساء المهاجرات االول لما انزل 
اهلل»ولیضربّن بخمرهّن...« ش��ققن اکثف 
مروطهن فاختمرن به; رحمت خدا بر زنان 
مهاجر پیشگام باد که هنگامی که خداوند 
فرمان حجاب را نازل فرمود، ضخیم ترین 
پوشش های پشمین خود را برش داده و با 

آن سر و گردن خود را پوشاندند.
س��یوطی )849�911 ق( نیز به س��ند 
خود از ام س��لمه نقل می کن��د که بعد از 
نزول آیه »یدنین علیهن من جابیبهن« 
زن��ان انصار از منازلش��ان با پوش��ش های 
مشکی خارج می ش��دند به گونه ای که به 
نظر می رسید بر سر ایشان کاغی نشسته 
است. به گفته س��یوطی این گزارش ذیل 
آیه »ولیضربن بخمرهن« از سوره نور نیز 
در جوامع روایی متعددی نقل شده است. 
در کام دیگری آمده است که نزد عایشه 
از برتری زنان قریش س��خن به میان آمد. 
او گفت زنان قری��ش صاحبان فضیلت اند 
اما به خدا قس��م من در پایبندی به کتاب 

خ��دا و ایمان به ق��رآن کس��ی را برتر از 
زن��ان انصار ندیدم. وقتی آی��ه »ولیضربّن 
بخمرهّن علی جیوبهّن« نازل شد و مردان 
این آیه را در خانه ها بر زنان خود خواندند، 
بعد از آن هر یک از آن زنان با لباس خود، 
س��ر و کناره های صورتش را می پوش��اند. 
آنان وقتی صبح پش��ت سر رسول خدا به 
نماز ایستادند سر و گردن خود را پوشانده 
بودن��د به گونه ای که خی��ال می کردی بر 

سر آنها کاغ نشسته است.
از آنچ��ه گذش��ت معلوم می ش��ود که 
برداش��ت م��ردم از ای��ن آی��ات، ضرورت 
تجدی��د نظ��ر در چگونگی حض��ور زنان 
در اجتم��اع و بی��ن نامحرمان ب��ود. فقها 
و مفس��ران نیز مفاد این آی��ات را وجوب 
پوش��ش خاص برای زنان در برابر مردان 

نامحرم دانسته اند. 

درآين�ه  تاري�خ  منبع:فصلنام�ه 
پژوهش، شماره سوم
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رويدادها ) استاني(

مراس��م تودیع و معارفه مدیرکل پزش��کي قانوني 
استان خراسان جنوبي 17 اردیبهشت امسال با حضور 
جمعي از معاونین و مدیران سازمان و مقامات استاني 
برگزار ش��د. در این مراسم ضمن تقدیر از تاش هاي 
دکتر نورس، دکتر محمدزاده مدیرکل جدید پزشکي 

قانوني این استان معرفي شد.
 ارائه خدمات آزمايشگاهي
 در تمامی مراکز استان ها

دکتر عبدالرزاق برزگر  معاون پزشکي و آزمایشگاهي 
سازمان پزشکي قانوني کشور در این مراسم گفت: هم 
اکنون  فعالیت هاي آزمایشگاهي در تمام مراکز استان 
ها انجام مي ش��ود در حالي که تا چند س��ال گذشته 
تنها چند مرکز محدود در کش��ور امکان ارائه خدمات 
آزمایشگاهي را داشتند. وي با اشاره به افتتاح آزمایشگاه 
سم شناسي این اداره کل افزود: آزمایشگاه سم شناسي 
پزش��کي قانوني خراس��ان جنوبي امروز افتتاح ش��د و 
امید اس��ت با این اقدام خدم��ات مطلوب تری به مردم 

استان ارائه ش��ود. وي خاطرنشان کرد: هرچند برخي 
آزمایش ها به دلیل نیاز به فضاي مناس��ب، تجهیزات، 
نیروي انساني متخصص و محدودیت هاي فني تنها در 
مناطقي خاص انجام می ش��ود اما راه اندازي آمایشگاه 
هاي پزشکي قانوني در مراکز استان ها در ارائه بسیاري 
از خدمات و کاهش اطاله دادرس��ي مؤثر اس��ت. دکتر 
برزگر با اش��اره به همدلي مس��ئوالن قضایي و اجرایي 
اس��تان خراسان جنوبي به عنوان یک نقطه قوت ادامه 
داد: ضمن تقدیر از تاش هاي دکتر نورس این فضای 
همدل��ي را در موفقیت هاي ایش��ان مؤثر م��ي دانم و 
امیدوارم در ادامه تحصیل موفق باشند. وي با اشاره به 
سوابق دکتر محمدزاده مدیرکل جدید پزشکي قانوني 
اس��تان از مس��ئوالن خراس��ان جنوبي خواست مانند 
گذشته حمایت هاي خود را از پزشکي قانوني خراسان 
جنوبي دریغ نکنند و ابراز امیدواري کرد: با حضور دکتر 
محمدزاده شاهد توسعه هر چه بیشتر خدمات سازمان 

پزشکي قانوني در خراسان جنوبي باشیم.

پزشکی قانونی همپای مقام قضايی در کشف جرم
در ادامه رییس کل دادگس��تري اس��تان خراسان 
جنوبي گفت: پزش��کي قانوني در عرصه بسیار حساس 
کش��ف جرم و شناس��ایي مجرم��ان پا به پ��اي مقام 
قضایي مس��ئولیت ش��اق و س��نگین خود را ایفا مي 
کند و در تیم هاي بررس��ي صحنه جرم به همراه سایر 
اعضا حضور دارد. محس��ن مظهري اف��زود: معاینات، 
آزمایش ها، کالبدگش��ایي و برگزاري کمیس��یون هاي 
پزش��کي قانوني همگي براي استقرار عدالت در کشور 
اس��ت و وظایف این نهاد تنها به حق��وق جزا محدود 
نمي ش��ود بلکه در حوزه های��ي مانند توارث و تعیین 
َحجر نیز وظایفي بر عهده دارد. وي ادامه داد: برقراري 
عدال��ت از اساس��ي ترین وظای��ف جمهوري اس��امي 
اس��ت و تمام آحاد جامعه چه مناطق برخوردار و چه 
غی��ر آن حق برخورداري از عدال��ت را دارند و به تبع 
 آن نیازهاي دس��تگاه ها نیز ب��راي تحقق عدالت باید

 محقق شود.

تأکید بر راه اندازي
 آزمايشگاه مواد مخدر صناعی

معاون سیاسي امنیتي استانداري خراسان جنوبي 
نیز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل پزشکي قانوني 
این اس��تان انجام آزمایش هاي الزم براي تش��خیص 
معت��ادان م��واد مخدر و م��واد صناعي را در اس��تان 
خراس��ان جنوبي ضروري دانست و بر تأمین امکانات 
الزم در ای��ن خصوص و نی��ز راه اندازي آزمایش��گاه 

ژنتیک تأکیدکرد. 
محم��د ابراهیم افش��اري افزود: ایجاد آزمایش��گاه 
ژنتیک براي بررس��ي ادعاهاي افراد در خصوص تأیید 
یا رد تابعیت آنان نیز در این استان در کنار آزمایشگاه 
س��م شناسي ضروري اس��ت. وي با اش��اره به افتتاح 
آزمایشگاه س��م شناسي پزشکي قانوني استان، گفت: 
افتتاح این آزمایش��گاه امکان بسیار خوبي براي انجام 
آزمایش ها و عدم ارس��ال نمونه ها به س��ایر استان ها 

است.

مراس��م تودیع و معارفه مدیرکل پزش��کي قانوني 
اس��تان هرمزگان، 31 خ��رداد با حضور تع��دادي از 
معاون��ان و مدی��ران س��ازمان و جمع��ي از مقام��ات 
اجرایي، قضایي و نظامي اس��تاني برگزار ش��د. در این 
مراس��م ضمن تقدیر از تاش هاي دکتر بابایي، دکتر 
میرهادي مدیرکل جدید پزش��کي قانوني این استان 

معرفي شد.
در ادامه به بخش��ي از س��خنراني هاي این مراسم 

اشاره مي شود:
 وضعیت نیروي انساني در پزشکي قانوني

 هنوز مطلوب نیست
 معاون پزش��کي و آزمایشگاهي سازمان با اشاره به 
پرمش��قت بودن کار در پزش��کی قانونی و حجم باالی 
کار در این سازمان افزود: علی رغم تصویب قانون فوق 
العاده خاص از س��وی مجلس ش��ورای اسامی، هنوز 
انگیزه ها برای ورود به س��ازمان ب��ه نقطه قابل قبولی 
نرسیده است، لذا در بسیاری از استان ها از جمله استان 
هرمزگان با مش��کات جدی در بخش نیروی انس��انی 
مواجه هس��تیم.  دکتر عبدال��رزاق برزگر افزود: کار در 
پزشکی قانونی ضمن داشتن س��ختی ذاتی، با افرادی 
در ارتباط اس��ت که متألم و تحری��ک پذیرند و نیاز به 

آرامش دارن��د بنابراین باید در هنگام مراجعه با فضای 
مناسب فیزیکی و رفتار صحیح کارکنان و کارشناسان 

سازمان مواجه شوند.
 معاون پزش��کي و آزمایش��گاهي س��ازمان کمبود 
امکانات و نیروي انس��اني در پزش��کي قانوني را نتیجه 
بی توجهی مزمن به س��ازمان دانس��ت و اظهار داشت: 
هر چند پزش��کي قانوني در سال های اخیر با همراهی 
و توجه مس��ئولین قضایی و اجرایی همراه بوده، اما به 
دلی��ل نقای��ص و کمبود های جدی در س��ازمان، هنوز 
ب��ا نقطه مطل��وب فاصله زیادی داریم ب��ه نحوي که با 
وج��ود از خودگذش��تگی همکاران و ت��اش مضاعف 
ایش��ان این کمبودها جبران  نشده است. به گفته وي 

تحقق ارتقای کیفی خدمات س��ازمان پزشکی قانونی و 
بس��یاری از برنامه های دیگر در حوزه های پژوهش��ی، 
بان��ک هویت ژنتیک و س��ایر حوزه ها ضم��ن نیاز به 
اعتب��ارات و تجهیزات مناس��ب، نیازمند رفع مش��کل 
نیروی انس��انی اس��ت. معاون پزش��کي و آزمایشگاهي 
س��ازمان پزشکي قانوني کشور با اشاره به اینکه وظیفه 
اصلی سیس��تم قضایی اجرای عدالت است و برای نیل 
به این هدف ابزار مختلفی در اختیار قاضی قرار گرفته، 
گفت: پزش��کی قانونی به عنوان یکی از دس��تگاه های 
زیرمجموعه قوه قضاییه وظایف کارشناس��ی پزش��کی 
 پرونده ه��ای قضای��ی و کمک به قض��ات در این امر را 

بر عهده دارد.

  تعداد کم پزشکان پاسخگوي حجم
 مراجعات نیست

ریی��س کل دادگس��تری و ریی��س ش��ورای قضایی 
اس��تان هرمزگان گفت: در اس��تانی با گس��تره یکهزار و 
200 کیلومتر، 16 حوزه قضایی و حجم باالی مراجعات، 
مجموعه پزشکی قانونی تنها با هفت پزشک اداره می شود 
که با وجود تاش هاي بس��یار اداره کل پزش��کي قانوني 
 اس��تان، این تعداد پزشک نمي تواند جوابگوي مراجعات 
م��ردم باش��د. علیا با اش��اره به ارتباط و تعامل مناس��ب 
پزش��کی قانونی با مجموعه دس��تگاه قضای��ی و جامعه 
پزش��کی اس��تان افزود: اداره کل پزش��کي قانوني استان 
هرمزگان تاش جدی برای ارتق��ای گواهی هاي صادره 
داش��ته  اس��ت و در حال حاض��ر گواهی های پزش��کی 
 قانونی که نوعی قضاوت اس��ت، به ش��کل مناسبي صاد
ر مي ش��ود. وي بر لزوم وجود پزش��کي قانوني در حوزه 
هاي قضایي تأکید کرد و ادامه داد: در اس��تان هرمزگان 
16حوزه قضایی وجود دارد که فاصله زیاد شهرس��تانها از 
یکدیگر و نیز وجود جزایر در این استان، استقرار پزشکی 
قانونی را در حوزه های قضایی الزامی می کند و این یک 
انتظار منطقی از سوی مردم والیتمدار استان است که به 
خدمات پزشکی قانونی دسترسي راحت تري داشته باشند.

خراسان جنوبي

هرمزگان

مديرکل جديد پزشکي قانوني هرمزگان معرفي شد

معرفي مديرکل جديد پزشکي قانوني خراسان جنوبي
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رويدادها ) استاني(

مراس��م تودیع و معارفه مدیرکل پزش��کي 
قانوني اس��تان اصفهان، 20 خ��رداد با حضور 
جمعي از معاونان و مدیران سازمان و مقامات 
استاني برگزار شد. در این مراسم ضمن تقدیر 
از تاش هاي دکتر س��تاره، دکتر سلیمان پور 
 مدی��رکل جدید پزش��کي قانوني این اس��تان 

معرفي شد.
 تأکید بر ارتقاي علمي مداوم 

پزشکي قانوني
در این مراس��م معاون آموزشي و پژوهشي 
س��ازمان پزش��کي قانوني کش��ور گف��ت: باال 
نگهداشتن سطح علمي سازمان به عنوان یک 
وظیفه اصلي مطرح مي ش��ود چرا که پزشکي 
قانون��ي از حالت یک مجموع��ه صرفاً اجرایي 

خارج شده و نیازمند ارتقاي علمي است. 
دکتر عبدالرئوف ادیب زاده افزود: پزش��کي 
قانون��ي با توجه به ذات خدمات ارائه ش��ده و 
نق��ش منطق��ه اي آن نیازمن��د ارتقاي علمي 
مداوم اس��ت و در واقع این سازمان حلقه رابط 
 بین حوزه هاي پزش��کي و حقوقي محس��وب 
م��ي ش��ود.   وي با اش��اره به نق��ش محوري 
پزش��کي قانوني ایران در س��ازمان پزش��کي 
قانوني کش��ورهاي اس��امي یادآور شد: مرکز 
سازمان پزش��کي قانوني کش��ورهاي اسامي 

در تهران اس��ت که این موض��وع جایگاه ویژه 
 پزش��کي قانوني کشور را در این سازمان نشان

مي دهد.
 پزشکي قانوني

 مدافع علمي و تخصصي مردم
معاون سیاس��ي امنیتي استانداري اصفهان 
نیز در این مراس��م گفت: پزشکي قانوني مانند 
وکیلي اس��ت که از مردم به ص��ورت علمي و 

تخصصي دفاع مي کند. 

محمدرض��ا ج��ان نث��اري ب��ا تأکی��د ب��ر 
ارزش��مند بودن دفاع علمي پزش��کي قانوني 
از م��ردم اف��زود: در برخي م��وارد فرد مظلوم 
نم��ي دان��د که چگون��ه بای��د از خ��ود دفاع 
ک��رده و حق��ش را بگیرد اما پزش��کي قانوني 
 با کش��ف ای��ن م��وارد از ف��رد مظل��وم دفاع 

مي کند. 
وي ب��ا تأکی��د بر دق��ت و خل��وص کار در 
پزش��کي قانوني یادآور ش��د: هرچند سازمان 
پزش��کي قانوني چن��دان در کان��ون توجهات 
و اخب��ار نیس��ت ام��ا این موضوع ب��ه خلوص 
کار کم��ک مي کند و کار در پزش��کي قانوني 
در مقایس��ه با س��ازمان هاي دیگر به خلوص 

نزدیک تر است.
 پزشکي قانوني پل ارتباطي بهداشت 

ودرمان با سیستم قضايي
رییس دانشگاه علوم پزشکي اصفهان گفت: 
پزش��کي قانوني پ��ل ارتباطي میان سیس��تم 
 بهداش��ت و درمان و سیس��تم قضایي کش��ور

اس��ت.  دکتر ش��اهین ش��یراني با اش��اره به 
پیشرفت پزش��کي قانوني به موازات پیشرفت 
علم پزش��کي در کش��ور افزود: دانشگاه هاي 
علوم پزش��کي نمي توانند بي نیاز از پزش��کي 
قانوني باش��ند و ج��داي از چند دانش��گاهي 

 که دس��تیار تخصصي پزش��کي قانوني تربیت
مي کنند دیگر دانشگاه ها نیز  به بهره گیري از 

خدمات این رشته نیاز دارند.
 ارائه خدمات بهتر

 با تصويب فوق العاده خاص
مدیرکل سابق پزشکي قانوني استان اصفهان 
با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این اداره 
کل طي سال هاي اخیر اظهار امیدواري کرد: با 
اجراي قانوني فوق العاده خاص، تصویب چارت 
جدید تش��کیاتي و تاش هم��کاران خدمات 

بهتري به مردم ارائه شود.
 دکتر مهرداد س��تاره افزود: در س��ال هاي 
اخیر تاش هاي بس��یاري ب��راي بهبود کیفي 
گواهي هاي صادره در پزش��کي قانوني استان 
انجام شد و در حال حاضر گواهي هاي این اداره 
کل حتي در شهرستان هایي که داراي پزشک 
 معاضدتي هستند، از کیفیت مناسبي برخوردار

 اس��ت. در بحث هاي عمراني نی��ز 19 پروژه 
در س��فرهاي اس��تاني به تصویب رس��یده که 
هماهنگي الزم در خصوص ورود ش��ش پروژه 
سفر اول به پروژه هاي مهر ماندگار انجام شده 
اس��ت و امید است که در س��فر بعدي رییس 
جمهور به استان سایر پروژه ها به بهره برداري 

برسد.

اصفهان

يزد

معرفي مديرکل جديد پزشکي قانوني استان اصفهان

ط��ی حکمی از س��وی دکتر احمد ش��جاعی، رییس 
س��ازمان پزش��کی قانونی کش��ور، دکتر فرجعلی بیانی 
هدش به عنوان سرپرست اداره کل پزشکی قانونی استان 
یزد منصوب شد.  در متن حکم انتصاب دکتر بیانی آمده 
اس��ت: "جناب آقای دکتر فرجعلی بیانی هدش، با توجه 
ب��ه مراتب دانش، تعهد و تجربه جنابعالی، بدین وس��یله 
به عنوان سرپرس��ت اداره کل پزشکی قانونی استان یزد 

منصوب می شوید. امید است با تدبیر و تاش مداوم در 
س��ایه الطاف الهی و با عنایات حض��رت ولی عصر )عج( 
در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی در انجام وظایف 
محوله موفق و مؤید باش��ید." گفتنی است پیش از این، 
دکتر علی س��لیمان پور مدیرکل پزشکی قانونی استان 
یزد بود و دکتر بیانی مس��ئولیت بخش معاینات بالینی 

این اداره کل را بر عهده داشت.

پزش�کي قانون�ي ب�ا توج�ه ب�ه ذات 
خدمات ارائه ش�ده و نقش منطقه اي 
آن نیازمند ارتقاي علمي مداوم است 
و در واقع اين سازمان حلقه رابط بین 
 حوزه هاي پزشکي و حقوقي محسوب 

مي شود

سرپرست پزشکی قانونی استان يزد معرفی شد
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نمودار

مرگ بر اثر گازگرفتگيمرگ با سالح سرد

مرگ بر اثر برق گرفتگیمرگ بر اثر غرق شدگی
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ش��اید در ی��ک تقس��یم بندي کل��ي تمامي 
نهادهاي کش��ور را بتوان به نهادهاي اجرایي 

و نهادهاي تحقیقاتي تقسیم کرد.
نهاده��اي تحقیقات��ي آن نهادهایي هس��تند 
که قرار اس��ت بر اس��اس داده ه��اي علمي و 
تحلیل هاي پژوهش��ي راهکاره��اي صحیح را 
مش��خص کنند تا نهادهاي اجرایي با استفاده 
از این مس��تندهاي علم��ي وظایف خود را به 
بهترین نح��و ممکن انج��ام داده و جامعه به 
سمت صاح و پیشرفت حرکت کنند. در این 
میان برخ��ي از نهادها و س��ازمان ها وظایفي 

دوگانه برعهده دارند.
 یعن��ي از یک طرف در حیط��ه وظایف خود 
ب��ه مثابه یک نهاد کام��ا عملیاتي باید عمل 
کرده و خواس��ته هاي ارباب رج��وع، از مردم 
ع��ادي گرفته ت��ا نهاده��اي دیگ��ر را انجام 

دهن��د و از ط��رف دیگر و باز ه��م در حیطه 
وظایف خود نهادي کاما علمي و پژوهش��ي 
ب��وده و نتایج تحقیقاتي و علم��ي آن ها قابل 
 اس��تناد ب��راي هم��ه نهادها و دس��تگاه هاي

 دیگر است.
سازمان پزشکي قانوني به عنوان یک نهاد مادر 
در حیطه وظایف خود یکي از این سازمان هاي 
دوگانه است. یعني هم باید در حیطه وظایف 
قانوني خود پاس��خگوي مراجعات مردم باشد 
و ه��م نباید به این مراجعات با دیدي اجرایي 
ن��گاه کرده و از آنها سرس��ري عبور کند. این 
س��ازمان باید با نگاهي علمي و عمیق تمامي 
رویداده��اي حوزه فعالیت خ��ود را دیده باني 
کند. آمار و ارقام این س��ازمان در بسیاري از 
تصمیم گیري هاي کان کشور کارساز خواهد 

بود.

 در نموداره��اي پی��ش روي یک��ي از آثار و 
جنبه هاي تحقیقاتي س��ازمان پزشکي قانوني 
نش��ان داده ش��ده اس��ت. در ای��ن نمودارها 
وضعی��ت 8 حادثه منجر ب��ه مرگ در تمامي 

استان هاي کشور بررسي شده است. 
این نمودارها اوال به تصمیم گیران کشور نشان 
مي دهد که براي چه حوادثي باید بیش��تر به 
کدام اس��تان توج��ه کرده و ش��رایط قانوني، 
قضایي، آموزشي و فرهنگي را براي آن استان 
توسعه دهند. ثانیا به مدیران و تصمیم گیران 
حوزه ه��اي مختل��ف اس��تان مي نمایان��د که 
وضعیت کدام حادثه براي آن استان نامناسب 
بوده تا اقدامات الزم را براي به حداقل رساندن 
 وقوع چنی��ن اتفاقات��ي در س��ال هاي آینده

 انجام دهند.
در این نمودارها تهران به عنوان پر حادثه ترین 

  8 حادثه
در 31 استان

نگاهي به آمار و ارقام مراجعات 
سازمان پزشکي قانوني
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نمودار

مرگ بر اثر سوختگیتلفات حوادث رانندگیمرگ بر اثر گازگرفتگي

مرگ های مشکوك به خودکشیمعاينات نزاعمرگ بر اثر برق گرفتگی
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استان نشان داده شده است که البته با توجه 
به اینکه تهران پرجمعیت ترین اس��تان کشور 
اس��ت این موضوع غیرعادي به نظر نمي رسد. 
نکت��ه جالبي که از دق��ت در این نمودارها به 
نظر مي رس��د اینکه اس��تان خوزس��تان یکي 
از حادثه خیزترین اس��تانهاي کش��ور بوده به 
نحوي که در مرگ هاي مشکوك به خودکشي 
و غرق شدگي گوي سبقت را از سایر استان ها 
ربوده و در حوادث مربوط به سوختگي بعد از 
ته��ران رتبه دوم را به خودش اختصاص داده 
اس��ت. از آن سمت خراس��ان جنوبي را باید 
یکي از کم حادثه ترین اس��تان ها معرفي کرد 
به طوري که این اس��تان در موضوع معاینات 
ن��زاع و مرگ ه��اي مش��کوك به خودکش��ي 
 کم تری��ن آماره��ا را ب��ه خ��ودش اختصاص

 داده است.
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بهره برداری آزمايشی از تاالر تشريح پزشکی قانونی استان
با حضور مدیرکل، اعضای ش��ورای معاونین اداره کل اس��تان بهره برداری آزمایشی از ساختمان 

جدیداالحداث تاالر تشریح پزشکی قانونی آغاز شد. 
در این مراس��م که گروهی از کارکنان تاالر تشریح و کارشناسان ناظر پروژه حضور داشتند، دکتر 
صمدی راد طی س��خنانی اظهار امیدواری کرد با همت و تاش مجموعه دس��ت اندرکار،  در آینده 
نزدیک با حضور مقامات س��ازمان و استان این پروژه به صورت رسمی افتتاح و در اختیار شهروندان 

قرار گیرد.
 ش��ایان ذکر است پروژه مذکور شامل تاالر تش��ریح و آزمایشگاه های تخصصی است که عملیات 
 اجرایی آن از س��ال 1387 ش��روع ش��ده و امید اس��ت در ماهای آتی به طور کامل به بهره برداری

 برسد. 

آغاز عملیات اجرايی ساختمان پزشکی قانونی خراسان جنوبی
ط��ی مراس��می ب��ا حض��ور مع��اون س��ازمان پزش��کی قانون��ی کش��ور، مع��اون سیاس��ی امنیت��ی 
قانون��ي پزش��کي  کل  اداره  س��اختمان  اح��داث  پ��روژه  اس��تانی  ارش��د  مس��ئولین  و   اس��تانداری 

 استان کلنگ زنی شد.
 اعتبار مورد نیاز این پروژه 40 میلیارد ریال  است و ساخت آن در فاصله زمانی دو ساله پیش بینی شده 
است. متراژ این پروژه سه هزار متر مربع است که در دو طبقه اجرا مي شود.  اعتبار مورد نیاز این پروژه از 

محل اعتبارات استانی و سازمان پزشکی قانونی کشور تأمین خواهد شد.

سالن تشريح پزشکي قانوني قائن راه اندازي شد
س��الن تش��ریح شهرس��تان قائن با تخصیص اعتباري بالغ بر 100 میلیون ریال از سوي اداره کل 

پزشکي قانوني خراسان جنوبي تجهیز و آماده بهره برداري شد. 
راه ان��دازي س��الن تش��ریح در شهرس��تان قائ��ن ب��ا توج��ه به جمعیت شهرس��تان و مس��افت 
آن  ب��ا مرک��ز اس��تان ض��روري ب��ه نظ��ر مي رس��ید زی��را این ام��ر موج��ب کاه��ش هزینه هاي 
ب��ه م��ردم  ارائ��ه خدم��ات  و تس��ریع در  اس��تان   ب��ه مرک��ز  اجس��اد  ارج��اع   مراجعی��ن در 

منطقه مي شود.

تخصیص يک میلیارد ريال براي ساخت سردخانه پزشکی 
قانونی مرکز دزفول

مبل��غ ی��ک میلیارد ری��ال از محل س��تاد ح��وادث غیر مترقبه اس��تان خوزس��تان براي س��اخت 
س��ردخانه پزش��کی قانونی مرکز دزفول اختصاص یافت. با توجه به قرار گرفتن دزفول در مس��یر جاده 
 مرک��ز جن��وب  و آمار باالی ح��وادث ترافیکی آن  وجود این  س��ردخانه جهت مرکز پزش��کی قانونی

 یک ضرورت است.

خريداري زمین پزشکي قانوني قائن و انتقال مرکز سرايان
زمین مورد نیاز براي احداث ساختمان پزشکي قانوني شهرستان قائن به  متراژ دو هزار و 30  متر مربع  
خریداري شد. این زمین با پیگیري هاي انجام شده در سال گذشته با اعتباري بالغ بر چهل وهفت میلیون 

و 402 هزار ریال خریداري شد. 
هزینه س��اخت پروژه س��اختمان پزش��کي قانوني قائن متش��کل از مجموعه معاینات بالیني ، تشریح و 
آزمایش��گاه و ...  هش��ت میلیارد ریال است که طي مدت دو سال در سه طبقه با زیربناي حدود 1200 متر 
ش��امل 210 متر مربع فضاي معاینات بالیني،350 متر مربع فضاي س��الن تشریح  و 571 متر مربع فضاي 

آزمایشگاه به بهره برداري مي رسد. 
همچنین با پیگیري هاي انجام ش��ده و همکاري فرمانداري س��رایان پزش��کي قانوني این شهرس��تان 
از فضای��ي اس��تیجاري کوچک و فاقد اس��تاندارد به س��اختمان فرمانداري س��ابق انتق��ال یافت که به این 
ترتی��ب ش��اهد ارائه خدمات بهتر و شایس��ته به مردم ش��ریف منطق��ه خواهیم بود. الزم به ذکر اس��ت با 
 نوج��ه ب��ه نزدی��ک بودن شهرس��تان س��رایان ب��ا  فردوس کالبد گش��ایي اجس��اد شهرس��تان س��رایان 

در مرکز فردوس انجام مي شود.

 آزمايشگاه سم  شناسی پزشکی قانونی خراسان  جنوبی
 راه اندازی شد

آزمایش��گاه سم  شناسی تخصصی پزشکی قانونی خراس��ان  جنوبی طی مراسمی با حضور معاون 
سازمان پزشکی قانونی کشور راه اندازی شد. 

اعتبار بازس��ازی و تجهیز این آزمایشگاه بیش از یک میلیارد  و 200 میلیون ریال بوده که از این 
مبلغ یک میلیارد ریال به منظور تجهیز، نوسازی و 200 میلیون ریال برای بازسازی ساختمان هزینه 

شده است.
 با بهره برداری از این آزمایشگاه واحد سم شناسی آزمایشگاه استان فعال شده و نیاز به ارجاع این 

نمونه ها به سایر استان ها نخواهد بود

خراسان جنوبيآذربايجان شرقي

تجهیز مراکز پزشکی قانونی استان به کیف صحنه جرم
مدیر کل پزش��کی قانونی استان خوزستان  از تجهیز مراکز پزشکی قانونی استان به کیف صحنه 

جرم و سایر تجهیزات الزم خبر داد.
  دکتر حسیني گفت: یکي از اساسي ترین اقدامات در کشف جرم و جنایت بررسي علمي و دقیق 
صحنه جرم است و حضور پزشک قانوني در محل وقوع جرم براي ثبت و ضبط پدیده هاي مجرمانه 
و گردآوري ادله وقوع جرم الزامي اس��ت بر این اساس این تجهیزات در اختیار تمامي مراکز پزشکي 

قانوني استان قرار گرفت.

خوزستان

اختصاص زمین براي ساخت مرکز پزشکی قانونی ايذه
ب��ا پیگی��ری ب��ه عم��ل آم��ده، زمین��ی ب��ه مس��احت یکه��زار و 425 مترمرب��ع از س��وي 
 اداره مس��کن وشهرس��ازی ب��راي س��اخت مرک��ز شهرس��تان ای��ذه ب��ه پزش��کي قانون��ي واگذار 

شد. 
در حال حاضر پزش��کي قانوني ایذه در مرکزي اس��تیجاري به م��ردم ارائه خدمت مي کند که با 
س��اخت و بهره برداري از ساختمان جدید این مش��کل برطرف خواهد شد. گفتني است ساخت این 

پروژه از محل اعتبارات ملي انجام مي شود.

رويدادها )استاني(

 تکمیل بايگانی ريلی مرکز اهواز و راه اندازی بايگانی ريلی
 در آبادان و خرمشهر

به منظور بهینه س��ازی سیس��تم بایگانی اداره کل پزشکی قانونی استان خوزستان و رفع مشکل کمبود 
فضای بایگانی موجود، سیس��تم بایگانی ریلی در بخش اجس��اد این اداره کل انجام و با این اقدام سیس��تم 
بایگانی ریلی مرکز اس��تان تکمیل ش��د. الزم به ذکر اس��ت که سیس��تم بایگانی ریلی در پزش��کي قانوني 

شهرستان های آبادان و خرمشهر نیز نصب و راه اندازی شد.
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تجهیز واحد معاينات به دستگاه اتوسکوپ ديجیتالي
ب��ه گ��زارش روابط عمومي و اطاع رس��اني اداره کل، واح��د معاینات اداره کل پزش��کي قانوني 
 اس��تان به دس��تگاه اتوس��کوپ دیجیتالي)Digital macroview otoscop( ب��ا بزرگنمایي باال

 مجهز ش��د. ین دس��تگاه پس از نصب نرم افزار و اتصال به رایانه، آسیب هاي مجاري خارجي و پرده 
گ��وش را با بزرگنمایي دلخواه بر روي صفحه نمایش رایان��ه نمایش مي دهد و همزمان امکان تهیه 
عکس و فیلم از صدمات را امکانپذیر مي کند. همچنین عاوه بر کاربردهاي آموزش��ي، در تشخیص 
و مستندسازي صدمات گوش خارجي در مصدومین پزشکي قانوني اهمیت ویژه اي دارد و همچنین 

پایش میزان و نحوه بهبودي آسیب ها را میسر مي کند.

اردبیل

رويدادها )استاني(

کلنگ ساختمان پزشکی قانونی واحد معاينات شرق شیراز زده شد
کلنگ س��اختمان واحد معاینات شرق اداره کل پزشکی قانونی استان فارس در شیراز به زمین 
زده ش��د.  به گزارش روابط عمومی اداره کل پزش��کی قانونی فارس، مراسم کلنگ زنی ساختمان 
معاینات واحد ش��رق اداره کل پزش��کي قانوني استان فارس با حضور دکتر شجاعی رئیس سازمان 
پزش��کی قانونی کش��ور و القاصی دادستان شیراز و دیگر مسئولین اس��تانی در زمینی به مساحت 
چهار هزار و 426 متر مربع با مبلغی بالغ بر20 میلیارد ریال در کنار ساختمان شماره دو پزشکی 

قانونی برگزار شد.

تجهیز مرکز استان به خودروی ويژه بررسی صحنه جرم
اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد به خودروی ویژه بررسی صحنه جرم تجهیز شد.  
در راستاي تجهیز و انسجام اکیپ های بررسی صحنه جرم، با هماهنگي استانداري و اختصاص مبلغ 300 
میلیون ریال از محل اعتبارات استاني، مرکز معاینات پزشکي قانوني استان به خودرو ویژه بررسی صحنه 
جرم تجهیز شد. از آنجا که استان چهارمحال و بختیاري داراي مناطق کوهستاني و صعب العبور است وجود 
خودرویي ویژه براي بررسي صحنه جرم و حضور سریع تر پزشک به این صحنه ها ضروري به نظر مي رسید 

که تأمین این خودرو موجب بررسي به موقع صحنه هاي جرم توسط پزشکي قانوني مي شود.

 تجهیز آزمايشگاه سم شناسی پزشکی قانونی کردستان 
HPLC به دستگاه

 با پیگیری های مستمر و در راستای تحقق اهداف خدمت رسانی به مردم شریف این استان یک 
دستگاه کروماتوگراف HPLC  براي بررسي پرونده های سم شناسی براي شناسایی داروها و سموم 
خریداري ش��د. به گزارش روابط عمومی پزش��کی قانونی کردستان از این پس آزمایش پرونده های 
س��م شناس��ی، از حیث شناسایی داروها و سموم به صورت مستقل در این مرکز انجام خواهد شد و 
دیگر نیازي به ارسال نمونه هاي مشکوك به استان هاي همجوار نیست.  با به کارگیري این دستگاه 
که 102 میلیون تومان از محل س��ازمان براي خرید آن هزینه شده اس��ت، رسیدگي به پرونده هاي 

سم شناسي با سرعت بیشتري انجام مي شود. 

فارس
مازندران

مرکزي

يزد کهگیلويه و بوير احمد

کردستان

 تحويل زمین پروژه آزمايشگاه
 و سالن تشريح سايت الکان رشت به پیمانکار

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی گیان، زمینی به مساحت شش هزار مترمربع 
واقع در س��ایت الکان رشت برای احداث سالن تشریح و آزمایشگاه اداره کل پزشکی قانونی استان 
گیان با حضور دکتر شمس��یانی مش��اور اجرایی رییس و مدیرکل طرح و برنامه سازمان، مدیرکل 
پزش��کی قانونی گیان و مهندس زارع رییس دفتر فنی س��ازمان تحویل پیمانکار شد. اعتبار این 
پروژه به گفته مش��اور اجرایی رییس و مدیرکل طرح و برنامه سازمان مبلغ 60 میلیارد ریال است 
که در س��ال مالی 90 مبلغ 25 میلیون ریال آن اختصاص داده ش��ده است. پیش بیني مي شود تا 

پایان سال مالی 92 این مجموعه آزمایشگاهی و سالن تشریح به بهره برداری برسد.

کلنگ زنی پروژه ساختمان پزشکی قانونی مازندران
در حاش��یه بیس��ت و پنجمین همایش فصلی مدیران سازمان پزش��کی قانونی، مراسم کلنگ 
زنی پروژه س��اختمان پزشکی قانونی مازندران با حضور رییس سازمان پزشکی قانونی، رییس کل 
دادگس��تری استان مازندران، فرماندار س��اری و جمعی از مدیران پزشکی قانونی و مقامات استانی 
برگزار ش��د. گفتنی است پروژه ساختمان اداره کل پزشکی قانونی مازندران در زمینی به مساحت 
23 هزار متر مربع با بنای 4 هزار متر مربع احداث می ش��ود که برنامه تعیین ش��ده ظرف دو سال 

آینده به بهره برداری می رسد.

بازديد معاون عمرانی استاندار از پروژه درحال تجهیز پزشکی قانونی
مهن��دس بازوند، مع��اون عمرانی اس��تاندارمرکزي از پروژه در حال تجهیز  مرکز تش��خیصی– 
آزمایشگاهی اراك بازدید کرد. مرکز تشخیصي و آزمایشگاهي استان مرکزي که از مصوبات دور اول 
س��فر هئیت دولت به این استان بود با اعتباري بالغ بر860 میلیون تومان از محل اعتبارات استاني 
احداث ش��ده  و هم اکنون در حال تجهیز اس��ت. اعتبار الزم براي تجهیز این مرکز از محل اعتبارات 
ملي تامین مي ش��ود که در صورت نصب و تامین به موقع تجهیزات در نیمه دوم س��ال جاري به 
بهره برداري مي رس��د. گفتني است با افتتاح مرکز تش��خیصي- آزمایشگاهي اراك نیازي به ارجاع 
نمونه ها به استان هاي دیگر از جمله تهران نیست و بنابراین پاسخگویي به مراجعات مردم با سرعت 
بیشتري انجام مي شود.یادآور مي شود در ابتدا زمیني به مساحت یکهزار متر مربع به ساخت پروژه 
مرکز تشخیصي- آزمایشگاهي اراك اختصاص یافته بود اما با پیگیري هاي صورت گرفته حدود دو 

هزار متر براي ایجاد محوطه اطراف این ساختمان به پزشکي قانوني اختصاص یافت. 

تجهیز آزمايشگاه پزشکی قانونی به دستگاه تشخیصي االيزا ريدر 
با نصب و راه اندازي دستگاه تشخیصي االیزا ریدر، از این پس آزمایشگاه این اداره کل قادر است 

آزمایشات مورد درخواست مراجع قضایی در خصوص تست بارداری را به روش ایزا انجام دهد.
این دس��تگاه با اعتباري بالغ بر 80 میلیون ریال از محل اعتبارات اس��تانی و در راس��تای ارائه 
خدمات به مردم ش��ریف استان یزد خریداري شده اس��ت. گفتني است پیش از خرید این دستگاه 
پاسخگویي به پرونده هاي مربوط دو تا سه روز طول مي کشید اما در حال حاضر و با خرید دستگاه  

تشخیصي االیزا ریدر  حداکثر ظرف یک روز به پرونده ها پاسخ داده مي شود.

گیالن
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رويدادهاي )استاني(

نام استان
تعداد پروژه هاي عمراني

پرونده هاي 
سال 90

خريد ساختمانخريد تجهیزات
استخدام نیرو

909190919091

ایام1
بهره برداري از  پروژه سالن تشریح 

12762

خرید دستگاه 
االیزاریدر، 

انکوباتور، شي 
کر، االیزاواشر آغاز ساخت پزشکي قانوني مرکز استان 

تعمیر و تجهیز واحدهاي کمیسیون، تهران2
غرب، ورامین، پاکدشت و رباط کریم  

کلنگ زني ساخت سوله مدیریت بحران

285349

خرید یا 
معاوضه 

ساختمان 
ستاد استان

بازسازي ساختمان برخي مراکز

خرید 
ساختمان 
معاینات 
شمیرانات

چهارمحال3

آغاز عملیات ساخت پزشکي قانوني 
لردگان و بروجن

آغاز عملیات احداث ساختمان جدید پزشکي 
قانون

22715
خرید دو 
دستگاه 
خودرو

اخذ پنج ردیف استخدامي 
از استانداري

راه اندازي آزمایشگاه هاي سم 
آغاز ساخت مراکز اردل و فارسانشناسي و آسیب شناسي

زنجان4

افتتاح ساختمان بهسازي شده 
پزشکي قانوني ابهر

عملیاتي کردن احداث پروژه پزشکي قانوني 
زنجان 

28578
خرید 

دستگاه هاي 
آزمایشگاهي

افتتاح ساختمان جدیدافتتاح نمازخانه ساختمان شماره دو

افتتاح پروژه مجموعه آزمایشگاهي و سمنان5
سالن تشریح سمنان

پیگیري و تکمیل احداث مجموعه 
آزمایشگاهي و سالن تشریح شاهرود

هفت پست جدي در 23836
سال 90

تکمیل پروژه مجموعه آزمایشگاهي و سالن 
تشریح گرمسار و دامغان

سیتان و 6
بلوچستان

ساخت آزمایشگاه و سالن تشریح در شمال و 
جنوب استان

مجوز جذب سه پزشک25897 DNA راه اندازي آزمایشگاه

تکمیل ظرفیت سردخانه اداره کل

فارس7

افتتاح ساختمان شماره 2 پزشکی 
قانونی

احداث پروژه ساختمانی شهرستان های 
 فراشبند، فسا و مرکز معاینات

 واحد شرق و نی ریز.

105882

خرید دیزل 
ژنراتور

جذب پزشکي وظیفه

جذب کارشناس آزمایشگاه
خرید تجهیزات 

آزمایشگاه 
DNA جذب متخصص پاتولوژي

افتتاح ساختمان جدیدمراکز 
شهرستانهای کازرون، جهرم.

جذب نیروي خدماتي

خرید تجهیزات 
آزمایشگاه

DNA راه اندازی و تجهیز کامل آزمایشگاه ژنتیکراه اندازی آزمایشگاه
خرید دستگاه 
سختی گیر آب. اخذ زمین جهت احداث مرکز 

معاینات واحد شرق.
افتتاح پروژه ساختمان شهرستان های 

الرستان، آباده و جهرم و تجهیز سالن تشریح

مروري بر يک سال تالش گزارش عملکرد ادارات کل 
پزشکي قانوني استان ها
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رويدادهاي )استاني(

افتتاح آزمایشگاه تخصصي سم قزوین8
شناسي و آسیب شناسي

افتتاح پزشکي قانوني شهرستان البرز

جذب دو پزشک30806
کلنگ زني مرکز تخصصي معاینات اجساد و 

آزمایشگاه در تاکستان

دریافت زمین براي مرکز معاینات بالیني و 
تخصصي اجساد و آزمایشگاه در آبیک

افتتاح ساختمان مرکز پزشکي قانوني قم9
شهید فاطمي

تکمیل ساخت پروژه سالن تشریح

40326

استخدام یک پزشک و 
کارشناس اسناد مدارك

راه اندازي آزمایشگاه سم شناسي و آسیب 
اخذ چهار ردیف جدید شناسي

استخدامي از استانداري

کرمان10

راه اندازي و افتتاح ساختمان پزشکي قانوني راه اندازي پزشکي قانوني فهرج
سیرجان

اختصاص 40 پست به 59088
پزشکي قانوني

کلنگ زني پروژه هاي زرند و جیرفت
جابه جایي اداره کل کرمان

پیگیري مراحل ساخت پزشکي قانوني راین

کرمانشاه11
انجام تعمیرات اساسي در بخش آزمایشگاه و 
تعمییر ساختمان اداري و ساختمان پزشکي 

قانوني اسام آباد
خرید دستگاه 44380

GC-Mass
به کارگیري یک متخصص 

پاتولوژي

گیان12

پیگیري احداث سالن تشریح پزشکي قانوني 
بندر انزلي

103704

خرید 4 
دستگاه الکل 
سنج تنفسي، 
تبدیل کننده 

سیگنال آنالوگ 
به دیجیتال، 
هیدروژن 

ژنراتور، ترازوي 
آزمایشگاهي

اخذ 45 پست و مجوز 
استخدامي

تکمیل ساخت سالن تشریح بندر انزلي، 
صومعه سرا و رودبار

لرستان13

بهره برداري از ساختمان جدید پزشکي قانوني

خرید دستگاه 
االیزا

خرید زمین 
براي ساخت 
سالن تشریح

خرید 
ساختمان 
براي مرکز 

الیگودرز

 جذب سه پزشک 
در سال 90

ساخت سالن تشریح خرم آباد

بازسازي و مرمت ساختمان اداري خرم آباد

همدان14

و افتتاح فاز دوم معاینات بالیني

43219

تجهیز 
آزمایشگاه 

مرکز استان 
به دستگاه 

ELAZA و 
سانترفیوژ

پنج سهمیه جذب نیرو
تصویب مصوبه ساخت پنج مرکز 

پزشکي قانوني در استان

نام استان
تعداد پروژه هاي عمراني

پرونده هاي 
سال 90

خريد ساختمانخريد تجهیزات
استخدام نیرو

909190919091

هر سازماني براي اينکه بتواند براي وصول به اهداف قانوني خود بهترين عملکرد را داشته باشد الزم است بازوان قدرتمندي داشته باشد. ادارات کل اهرم هاي نیرومند 
س�ازمان پزکس قانوني کش�ور هس�تند. اگر بخواهیم ارزيابي صحیحي از عملکرد اين سازمان به دست بدهیم کافي است گزارشي از عملکرد ادارات کل اين سازمان 

داشته باشیم. آنچه در پي مي آيد فهرستي از اقدامات انجام گرفته توسط ادارات کل سازمان پزشکي قانوني است.
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همايش ها

یافته ها: تصادفات رانندگي در حال حاضر دومین 
علت مرگ و میر در دهه 80 کش��ور است و روزانه 
حدود 66 نف��ر جان خود را در ح��وادث رانندگي 
از دست مي دهند. در کش��ور ما حوادث رانندگي 
درون و برون ش��هري به صورت یک مشکل اساسي 
بهداشتي نمود پیدا کرده است و ایران از نظر وقوع 
حوادث ترافیک��ي به عنوان یکي از کش��ورهاي با 
بیش��ترین م��وارد مرگ و میر و جراحت ناش��ي از 
تصادفات به  حساب مي آید. هزینه هاي مستقیم از 
جمله هزینه هاي درماني و توانبخشي، هزینه کفن 
و دف��ن متوفیان و هزینه ه��اي نگهداري معلولین 
ناشي از تصادفات و افزایش بار معلولیت در جامعه و 
هزینه های جبران خسارت از جمله پرداخت دیه و 
هزینه هاي غیر مستقیم مثل بروز و ایجاد مشکات 
روحي و رواني در اف��راد خانواده هاي حادثه دیده 
و هزینه هاي ناش��ي از از دس��ت رفتن نیروي کار 
دائم یا موقت از جمله مش��کاتي اس��ت که بعد از 
وق��وع حوادث رانندگي گریبانگی��ر خانواده ها مي 
شود.  در دهه هشتاد)1389-1380( جمعا" 241 

ه��زار و 236 نفر در کش��ور بر اثر حوادث رانندگي 
جان خود را از دست دادند که 80 درصد متوفیان 
مرد و 20 درصد آن ها زن بودند. به طور متوس��ط 
س��الیانه به ازاي هر صد هزار نفر از جمعیت ایران، 

35 نفر در حوادث رانندگي قرباني شده اند. حدود  
55 درص��د مرگ هاي غیر طبیعي کش��ور در این 
دهه مربوط به مرگ هاي ناشي از حوادث رانندگي 
اس��ت. بر اساس بررسي به عمل آمده 60.8 درصد 

کش��ته هاي حوادث رانندگي مربوط به جاده هاي 
برون شهري، 30.1 درصد جاده هاي درون شهري 
و 8.1 درصد مربوط به جاده هاي خاکي و روستایي 
بوده اس��ت.  بر اساس آمارهاي موجود در سازمان 
پزش��کي قانوني کش��ور، در حوادث رانندگي برون 
ش��هري به ترتیب اس��تان هاي قزوین، س��منان و 
زنجان بیش��ترین و اس��تان هاي تهران، اصفهان و 
خراسان رضوي کمترین نسبت تلفات را داشته اند.  
در تصادفات درون ش��هري دهه 80 نیز به ترتیب 
استان هاي تهران، اصفهان و یزد بیشترین و استان 
هاي قزوین، س��منان و خراس��ان جنوبي کمترین 
درصد تلفات را به خود اختصاص دادند، همچنین 
اس��تان هاي خراسان ش��مالي، کرمان و خراسان 
جنوبي بیشترین و استان هاي تهران، گیان و قم 
کمترین نس��بت تلفات را در ج��اده هاي خاکي و 

روستایي داشته اند.

تصادفات رانندگي دومین علت مرگ و میر در کشور

اين مقاله مربوط به پژوهشي بود كه در آن اجساد 
رانندگان ارجاعی به سالن تشريح مركز تحقيقات 
پزش��کی قانونی كه به علت سانحه رانندگی فوت 
ش��ده بودند مورد مطالعه ق��رار گرفت. تعداد کل 
نمونه ه��ای ارجاعی 168 مورد ب��ود. که از اين 

تعداد 162 مورد مرد و 6 مورد زن بودند.
 یافته ها: در بررس��ي سن رانندگان متوفي تعداد 
103 نفر سن کمتر از 40 سال و 65 نفر مسن تر 

از 40 سال بودند. 
میانگین سني افراد 67/31 بوده است، این داده ها 
از شیوع بیشتر تصادفات منجر به فوت در جوانان 
حکایت دارد. از بین رانندگان فوت ش��ده 90 نفر 
متأهل و 78 نفر مجرد بودند. در این مطالعه تعداد 
14 نف��ر بي س��واد، 114 نفر زیر دیپل��م، 26 نفر 
دیپلم، 10 نفر لیس��انس و 4 نفر تحصیاتي باالتر 

از لیسانس داشتند. 
نکته جال��ب توجه در ای��ن آمارها ای��ن که فقط 
33/8 درص��د رانن��دگان فوت ش��ده تحصیاتي 
باالتر از دیپلم داش��تند و بیشترین فراواني مربوط 
به گروه با س��طح تحصیات کمتر از دیپلم است.  
از بین رانندگان فوت ش��ده تع��داد 39 نفر بیکار 

بوده ان��د و تعداد 112 نفر ش��غل آزاد داش��ته اند، 
که ای��ن گروه بیش��ترین فراواني را داش��ت و در 
 نهای��ت 17 نف��ر در مراکز دولتي مش��غول به کار

 بوده اند.
 با توجه به اطاعات کس��ب ش��ده از اقوام درجه 

یک رانندگان فوت ش��ده، از 168 کش��ته شده در 
ح��وادث رانندگ��ي تعداد 75 نفر از آن ها س��ابقه 
مص��رف س��یگار را ذک��ر م��ي کردند. بر اس��اس 
نتایج حاصله از ش��رح ح��ال اطرافیان درجه یک 
رانندگان فوت ش��ده در م��ورد مصرف مواد مخدر 

توس��ط متوفي فقط ب��راي 6 نفر س��ابقه مصرف 
م��واد مخدر را ذکر کردند. یک��ي از موارد مهم در 
تصادفات رانندگي مکانیس��م تروما و نوع وس��یله 
نقلی��ه مي باش��د که در این مطالع��ه از بین 168 
حادثه منج��ر به فوت رانندگان تعداد 110 حادثه 
 ب��ا موتورس��یکلت و 58 حادثه ب��ا اتومبیل اتفاق

 افتاده است.
 در ای��ن مطالع��ه تعداد آزمایش ال��کل مثبت در 
رانن��دگان فوت ش��ده در تصادف��ات رانندگي 12 
مورد از 168 فوتي بود که این تعداد برابر با 14/7 
درصد رانندگاني اس��ت که بر اثر حوادث رانندگي 

فوت شده اند. 
 در این مطالعه تع��داد آزمایش اپیویید مثبت در 
رانن��دگان فوت ش��ده در تصادف��ات رانندگي 76 
مورد بود که ای��ن تعداد نیز برابر با 24/45 درصد 
رانندگاني اس��ت که بر اثر ح��وادث رانندگي فوت 
ش��ده اند. نکته قابل توجه در این بررس��ي مثبت 
نبودن همزمان الکل و مواد اپیویید در یک جس��د 

بود.
همچنی��ن در این تحقیق با توجه به اینکه یکی از 
مس��ائل مهم در به وجود آم��دن حوادث جاده ای، 
ترافیک و ش��لوغی جاده ها به ویژه در ایام تعطیل 
اس��ت، مشخص شد بیشترین حوادث رانندگي در 
روزه��ای تعطی��ل و روز قبل و بع��د از آن در ایام 

هفته رخ داده بود.

بررسي اتانول و اپیويید در اجساد رانندگان حوادث رانندگی 

س��ومین کنفران��س بین المللي ح��وادث رانندگي و 
ج��اده اي به همت مرکز مطالع��ات راه و حمل و نقل 
دانشکده فني دانشگاه تهران، 26 تا 28 اردیبهشت در 

سالن شهید چمران این دانشگاه برگزار شد.
س��ازمان پزشکي قانوني کش��ور با ارائه پنج مقاله در 
قالب س��خنراني در برگزاري این کنفرانس مشارکت 
ک��رد. در کنفران��س بین المللي ح��وادث رانندگي و 

ج��اده اي مباحثي همچون صدم��ات رواني به دنبال 
تصادف توس��ط دکت��ر ادیب زاده معاون آموزش��ي و 
پژوهشي، بررسي میزان و نوع آسیب هاي وارده به سر 
در 200 مصدوم تصادفي مراجعه کننده به بیمارستان 
شهید باهنر کرمان در سال 1388 توسط دکتر قادي 
پاش��ا مدیر کل امور آموزشي و بررسي وضعیت مرگ 
و میر ناش��ي از تصادفات رانندگي در سالمندان ایران 

طي س��ال 1385 تا 1387 توس��ط دکت��ر قدیرزاده 
مدیرکل حوزه ریاس��ت س��ازمان ارائه ش��د. بررسي 
اتانول و اپیویید در اجساد رانندگان حوادث رانندگي 
ارجاعي به س��الن تش��ریح مرکز تحقیقات و بررسي 
اپیدمیولوژی��ک موتورس��واران در ح��وادث رانندگي 
ایران در س��ال 1389 از دیگ��ر مطالبي بودند که در 
ای��ن کنفرانس به ترتیب توس��ط دکتر عابدي رییس 

دبیرخان��ه تدوین کتب مرجع و م��رادي معاون مرکز 
تحقیقات پزش��کي قانوني ارائه شد. هدف از برگزاري 
این همایش سه روزه بررسي حوادث رانندگي از منظر 
علم��ي و ارائه راهکارهایي براي کاهش تلفات بود که 
نشست هاي طراحي و ایمني خودرو، پزشکي قانوني، 
فوریت هاي پزشکي، مسائل بیمه، برنامه ریزي حمل و 

نقل به منظور تحقق این هدف برگزار شد.

مقاالت پزشکي قانوني در کنفرانس بین المللي حوادث رانندگي

دکتر احمد شجاعی؛ ريیس سازمان پزشکي قانوني کشور
"بررسي يک دهه تلفات جاني ناشي از حوادث رانندگي در ايران )1380-1389("

دکتر محمدحسن عابدي، ريیس دبیرخانه تدوين کتب مرجع پزشکي قانوني
"بررسي اتانول و اپیويید در اجساد رانندگان حوادث رانندگی ارجاعي به سالن تشريح مرکز تحقیقات پزشکي قانوني"
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یافت��ه ها: افراد با گروه س��ني 18 تا 24 
س��ال ب��ا 32.3 درصد بیش��ترین تعداد 
کش��ته هاي ناش��ي از تصادف��ات موتور 
س��یکلت ها را در بر م��ي گیرند و پس 
از آن افراد باالي 50 س��ال و 30 تا 39 
س��ال با 16 درصد م��وارد، در رتبه هاي 
بعدي قرار مي گیرند. طي سال89، پنج 
ه��زار و 977 موتورس��وار در تصادفات 
رانندگي کشته ش��دند که 94.9 درصد 
از این کش��ته ها م��رد و 5.1 درصد آن 

ها زن بودند. 
اس��تان هاي خراس��ان رضوي ب��ا 621 
و ته��ران ب��ا 525 فوت��ي بیش��ترین و 
اس��تان هاي کهگیلویه و بویراحمد با 33 
و ایام با 35 مورد کمترین تعداد کشته 
در تصادفات موتورسیکلت ها را داشته اند 
و خودروي مورد استفاده در هنگام وقوع 
ح��وادث رانندگ��ي س��ال 89 در 25.7 
درصد موارد موتورس��یکلت بوده اس��ت. 
59.4 درصد مرگ و میر موتورس��واران 
ب��ه دلیل ضربه به س��ر اتفاق مي افتد و 
شکس��تگي هاي متعدد با 22 درصد در 
رتبه دوم علت مرگ موتورس��واران قرار 

دارد. بر اس��اس بررس��ي ه��اي صورت 
گرفت��ه 79 درص��د ف��وت ش��دگان در 
تصادفات موتورس��یکلت ها راکبین، 20 
درصد سرنش��ین و یک درص��د نامعلوم 
است.  46 درصد تصادفات موتورسیکلت 
ها در مسیرهاي برون شهري، 38 درصد 
درون شهري، 15 درصد روستایي و یک 
درصد در مس��یرهاي نامعلوم اتفاق مي 
افتد. همچنین به دنب��ال وقوع تصادف 
موتور س��یکلت ها 49 درص��د افراد در 
بیمارس��تان، 42 درصد در محل حادثه، 
هشت درصد در بیمارستان و یک درصد 
در منزل جان خود را از دست مي دهند.
بیشترین نسبت کشته هاي موتورسواران 
درجاده ه��اي درون ش��هري مربوط به 
اس��تان هاي یزد با 70.4 درصد، تهران با 
68.2 درصد و اصفه��ان با 60.2 درصد، 
بیش��ترین نسبت کشته هاي جاده هاي 
برون ش��هري مربوط به استان هاي ایام 
با 71.4 درص��د، چهارمحال و بختیاري 
با 71 درصد و گی��ان با 69.6 درصد و 
بیشترین نسبت کشته ها در جاده هاي 
خاکي و روس��تایي به استان هاي کرمان 

با 41.2 درصد، خراسان جنوبي با 37.9 
درص��د و قزوی��ن و س��منان ه��ر کدام 

با29.4 درصد است. 
برخورد موتورس��یکلت با وس��ایل نقلیه 
در نزدیک به 83 درصد موارد بیشترین 
نحوه وقوع حادثه بوده اس��ت که پس از 
آن واژگوني با نه درصد، برخورد با شيء 
ثابت با ش��ش درصد، و سایر موارد با دو 

درصد در رتبه هاي بعدي قرار دارد.
از  آنجا که ضربه به سر علت اصلي فوت 
افراد است الزام موتورسواران در استفاده 
از کاه ایمني تأثیر به سزایي در کاهش 
م��رگ و می��ر آن ه��ا دارد. همچنین با 
توجه به آنکه اکثر موتورس��واران متوفي 
م��ردان ج��وان هس��تند تمرک��ز جهت 
آموزش و اطاع رس��اني به این قش��ر از 
اهمیت خاصي برخوردار است. از سویي 
با توجه به اینک��ه حدود نیمي از حادثه 
دی��ده گان تصادفات موتورس��یکلت ها 
در بیمارس��تان فوت مي کنند بررس��ي 
بیمارس��تان ها و تس��ریع در  امکان��ات 
انجام اقدامات اورژانس��ي در نجات جان 

مصدومین بسیار مؤثر است.

33 درصد تلفات تصادف با موتورسیکلت 18 تا 24 ساله اند
سعداله مرادی؛ معاون مرکز تحقیقات پزشکي قانوني

"بررسي اپیدمیولوژيک موتورسواران متوفي در حوادث رانندگي ايران در سال 1389"

دکتر محمدرضا قديرزاده؛ مديرکل حوزه رياست سازمان پزشکي قانوني کشور
"بررسي وضعیت مرگ و میر ناشي از تصادفات رانندگي در سالمندان ايراني طي سال هاي 1385 الي 1387"

 یافته های پژوهش:
ب��ر اس��اس بررس��ي هاي ص��ورت گرفت��ه 56.9 
درصد س��المندان متوفي بر اث��ر حوادث رانندگي 
در فاصله س��ال هاي 1385 ت��ا 1387، عابر پیاده 
بوده ان��د. علت فوت 55.2 درص��د این افراد ضربه 
 ب��ه س��ر و23.7 درصد شکس��تگي ه��اي متعدد

بوده است. 
این بررسي نش��ان مي دهد 50.7 درصد افراد در 
مح��ل حادثه و 38.2 درصد در بیمارس��تان جان 
خود را از دست دادند. از سویي دیگر 40.7 درصد 
افراد کشته شده، راننده وسیله نقلیه، 34.2 درصد 

سرنشین و 24.3 درصد نیز عابر بوده اند. 
از کل فوت��ي هاي حوادث رانندگي س��ال 1385 
)27 ه��زار و 567 نف��ر(، به طور متوس��ط 16 تا 
17 درصد س��المند )افراد باالی 60 س��ال( بودند. 
همچنین از کل س��المندان فوت شده در حوادث 
رانندگي س��ال هاي 1385 تا 1387، 74.4 مرد و 

25.6 درصد زن بودند.
درصد سالمندان فوت ش��ده در حوادث رانندگي 
بي سواد، 23.2 درصد داراي تحصیات ابتدایي، 3.9 
درصد راهنمایي، 3.1 درصد دبیرستان،  1.6 درصد 

دانشگاهي و 3.4 درصد نامعلوم بودند. 
قربانی��ان  درص��د   50.8 میانگی��ن  ط��ور  ب��ه 
مح��ل  در  درص��د   37.9 و  بیمارس��تان  در 
 حادث��ه و 8.1 درص��د در حی��ن انتق��ال ف��وت 

شده اند.

به طور کلي در س��ال هاي 85 تا 87 ، 46.3 درصد 
حوادث رانندگي منجر به مرگ س��المندان برون 
ش��هري، 46 درصد درون ش��هري، 6.8 درصد در 
جاده هاي روس��تایي و هشت دهم درصد نامعلوم 

بوده است.

91.3 درصد زنان س��المند فوت ش��ده در حوادث 
رانندگي خان��ه دار و 2.1 درصد آنان بازنشس��ته 
بودند. همچنین 26.5 درصد مردان سالمند فوت 
ش��ده نیز داراي شغل آزاد، 23.4 درصد کشاورز و 

20.5 درصد بازنشسته بودند.

با توجه به روند رو به رش��د ح��وادث رانندگي در 
افراد مس��ن در س��ال ه��اي اخیر ل��زوم توجه به 
این مس��ئله و انجام مطالعات بیشتر جهت تبیین 
 ابع��اد مش��کل و راه حل ه��اي اجرای��ي ضروري

 به نظر مي رسد.

سالمندان عابر بیشتر در تصادفات کشته می شوند
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دبی��ر کمیته مرگ شناس��ي س��ومین کنگ��ره بین المللي 
پزش��کي قانون��ي ای��ران گف��ت: هش��ت مقال��ه علمي با 
موضوع مرگ شناس��ي به ش��کل س��خنراني در سالن هاي 
 اصلي و فرع��ي کنگ��ره بین المللي پزش��کي قانوني ایران

 ارائه شد.
دکت��ر جاب��ر قره داغي با اش��اره به ارائه س��ه س��خنراني 
در س��الن اصل��ي کنگ��ره اف��زود: چگونگ��ي اس��تفاده از 
جس��د در ام��ور آموزش��ي و پژوهش��ي، مج��وز قانون��ي 
ب��راي پای��ان دادن به مراقبت ه��اي درماني و پزش��کي و 
فراوان��ي خونری��زي هاي گردن در علل فوت غیر از فش��ار 
 ب��ه گ��ردن عناوین مقاالتي اس��ت ک��ه در س��الن اصلي

 ارائه شد. 
وي خاطرنش��ان ک��رد: اعض��اي کمیت��ه علم��ي م��رگ 
شناس��ي از پزش��کان متخص��ص س��تاد س��ازمان و تاالر 

تش��ریح مرکز تش��خیصي- آزمایش��گاهي اس��تان تهران 
)کهری��زك( بودن��د که ضمن ارس��ال مقاالتي ب��راي ارائه 
در کنگ��ره، در پان��ل ه��اي مرب��وط نی��ز ش��رکت کرده 
 و ب��ه س��ئواالت مط��رح ش��ده در م��ورد مرگ شناس��ي

 پاسخ دادند.
دکتر ق��ره داغي برگ��زاري کنگره ه��اي بین المللي را در 
کش��ورهایي که داراي پزش��کي قانوني توانمند هس��تند، 
ضروري دانس��ت و تصریح کرد: در ایران با توجه به فعالیت 
س��ازمان پزشکي قانوني و وجود پزشکان قانوني و محققان 
و نی��ز ایجاد گروه هاي پزش��کي قانوني در دانش��گاه هاي 
علوم پزشکي تهران و شهید بهشتي، برگزاري کنگره هاي 
داخلي و بین المللي در این زمینه ضروري است که انجمن 
پزش��کان قانوني س��االنه  یک کنگره بین المللي حول این 

محور برگزار مي کند.

رییس س��ازمان پزش��کی قانونی در مراس��م 
افتتاحیه س��ومین کنگره بین المللی پزشکی 
قانون��ی گف��ت: اطاعات علم��ي و تحقیقاتی 
موج��ود در س��ازمان پزش��کي  قانون��ي براي 
کس��اني که عاقه مند به کار تحقیقاتی باشند 

منابع بسیار خوبی به شمار می آید.
دکتر شجاعی با اشاره به منحصر به فرد بودن 
اطاعات و آم��ار موجود در پزش��کی قانونی 
گفت: این منابع و اطاعات، منابع اختصاصي 
هس��تند که همه محققین مي توانند استفاده 
کنند. ش��جاعی افزود: حتی محققین س��ایر 
رش��ته ها نیز هم اکنون در حال اس��تفاده از 

منابع آماری سازمان پزشکی قانونی هستند.
دکت��ر ش��جاعی تصوی��ب اساس��نامه مرکز 
تحقیقات پزش��کي قانوني را گام مهم دیگری 
در ارتقای تحقیق و پژوهش دانس��ت و گفت: 
مرک��ز تحقیقات پزش��کی قانون��ی به صورت 
مرکزي مستقل و داراي هیئت امنا متشکل از 

شخصیت های برجسته علمی است که در این 
هیئت امنا اساتید و افرادی از معاونین وزارت 
بهداشت، مسئولین عالي رتبه قضایي، رییس 

دانشگاه علوم پزشکي تهران ورییس سازمان 
نظام پزش��کي حض��ور دارند. وی ف��زود: این 
مرکز مهم مي تواند نقش��ي کلیدي در ارتقای 
فالیت هاي  علمي و تحقیقاتي در حوزه علوم 
پزش��کي قانوني و رش��ته هاي مرتبط داشته 
باش��د که توصیه ما به همه محققان، استفاده 

از این موقعیت بی نظیر است.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش 
دیگری از س��خنان خود با اش��اره به تصویب 
قانون تهیه شناس��نامه ژنتیک��ي ایرانیان در 
برنام��ه پنجم توس��عه گفت: در س��ال جاری 
بنا داریم بانک هوی��ت ژنتیک ایران را افتتاح 
کنیم؛ در گام اول اطاعات ژنتیکي مجرمین 
خطرن��اك را جمع آوري و هر س��ال اطاعات 
ژنتیکی مجرمین را ب��ه اطاعات بانک اضافه 
کنیم. ش��جاعی تش��کیل بانک هویت ژنتیک 
را از جمله راهکارهای کاهش جرم دانس��ت و 
گفت: همین حرکت یکي از عواملی است که 

مي تواند از وقوع جرم پیش��گیري کند، وقتي 
یک مجرم��ي بداند که همه اطاعات ژنتیکی 
وی در این بانک نگهداری می ش��ود دیگر به 
راحتي دست به جرم و جنایت نمي زند، وقتي 
مجرمی��ن بدانند که با کوچک ترین اثر یافته 
ش��ده از آن ها می ش��ود به هویتشان پی برد 
کمتر دس��ت به جرم و جنایت مي زند که این 
واقعیت در دنیا ثابت ش��ده و کش��ورهایي که 
توانس��ته اند بانک ژنتی��ک را راه اندازي کنند 
کاه��ش چش��مگیری در ج��رم و جنای��ت را 
شاهد بوده اند. رییس سازمان پزشکی قانونی 
همچنین از مقدمات شکل گیری بانک نسوج 
در کش��ور خب��ر داد و گفت: در ح��ال انجام 
مقدمات قانوني  تش��کیل بانک نسوج هستیم 
و در صورت شکل گیری این بانک همه مراکز 
درماني و تحقیقاتي ضمن فعالیت هاي درماني 
می توانند در امور تحقیقاتي و آموزشي نیز از 

آن بهره مند شوند.

مدی��رکل پیش��گیري هاي وضعي ق��وه قضاییه و 
قاضي دیوان عالي کش��ور گفت: پزش��کي قانوني 
در ابعاد  مختلف آماري و آس��یب هاي جس��ماني 
و روان��ي مي تواند به شناس��ایي علل وقوع جرم و 
اختاالت رفتاري دسترسي یابد و مسئوالن را در 
دستیابي به راهکارهایي براي کاهش یا محو جرم 

راهنمایي کند.
دکتر احمد رفیعي دبیر کمیته پزش��کي قانوني و 
پیش��گیري از وقوع جرم س��ومین کنگره سالیانه 
بین المللي پزش��کي قانوني ایران در حاشیه جلسه 
کمیته ه��اي علمي ای��ن کنگره گفت: پزش��کي 
قانوني در ارتباط با آسیب دیدگان اجتماعي است،  
بنابرای��ن م��ي ت��وان از خدمات و تج��ارب آن در 
امر پیش��گیري از وقوع جرم و کاهش آسیب هاي 

اجتماعي استفاده کرد.
وي افزود: پیش��گیري از وقوع ج��رم که در قانون 

اساس��ي ما مدیریت آن به عهده قوه قضاییه است 
نیازمند کار جمعي در سطح ملي است لذا برگزاري 
کنگره ها و جلس��اتي که مدیران و کارشناسان از 
حوزه هاي مختلف ب��ا تجارب ارزنده حضور دارند 
مي تواند قوه قضاییه را در مدیریت بهتر پیشگیري 

از وقوع جرم یاري کند.
دکتر رفیعي با اش��اره به برگزاري س��ومین کنگره 
سالیانه بین المللي پزشکي قانوني ایران خاطرنشان 
کرد: این کنگره فرصتي را براي تعامل و همکاري 
در جه��ت یافتن راهکارهاي عملیاتي کاهش جرم 
و آسیب هاي اجتماعي فراهم مي کند و بستر ساز 
آسایش و آرامش جامعه و تسهیل کننده امور براي 
پیشرفت و ارتقاي زندگي فردي و اجتماعي است. 
مدیرکل پیش��گیري هاي وضعي قوه قضاییه ادامه 
داد: تب��ادل نظ��ر در ح��وزه هاي علم��ي موجب 
ش��کوفایي استعدادها مي ش��ود و الزمه پیشرفت 

کش��ور نیز برگزاري جلس��ات هم اندیش��ي تحت 
عناوی��ن مختل��ف از جمله کنگره ه��اي علمي و 
دع��وت از صاحب نظران داخلي و خارجي اس��ت 

که زمینه پژوهش و تحقیقات را فراهم مي کند.

گفتني اس��ت سومین کنگره س��الیانه بین المللي 
پزشکي قانوني ایران، 13 تا 15 اردیبهشت امسال 
در تاالر امام بیمارس��تان ام��ام خمیني)ره( تهران 

برگزار شد.

ارائه 8 سخنراني با موضوع مرگ شناسي درکنگره پزشکي قانوني

منابع آماری پزشکی قانونی در اختیار محققین قرار می گیرد

پزشکي قانوني راهنماي مسئوالن در کاهش جرم
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همايش ها

دبی��ر کمیت��ه روان پزش��کي قانون��ي کنگره 
بین الملل��ي پزش��کي قانون��ي ای��ران گفت: 
در س��ومین کنگ��ره سراس��ري بین الملل��ي 
پزش��کي قانوني ایران یک کارگاه آموزش��ي 
ب��ا عن��وان "ش��ناخت ابزارهاي پی��ش بیني 
 خط��ر در م��ورد مجرم��ان روان��ي" برگ��زار

 شد.
دکت��ر مهدي صابري با اش��اره به برنامه هاي 
کمیت��ه روان پزش��کي قانون��ي در این کنگره 
اف��زود: در کنگ��ره امس��ال از برخي اس��اتید 
روان پزش��کي عضو هیئ��ت علمي دانش��گاه 
ه��ا دعوت ش��د تا در نشس��ت هاي تخصصي 
ما ش��رکت کنن��د. همچنین تیمي متش��کل 
از روان پزش��کان و روان شناس��ان قانون��ي از 
کش��ور آلمان در این کنگره حضور داش��تند 
که امکانات بیمارس��تان روان پزش��کي قانوني 
 آلم��ان را ب��راي ش��رکت کنندگان تش��ریح

کردند.   
وي ب��ه برخي موضوعات قابل طرح در کنگره 
بین المللي پزشکي قانوني اشاره و خاطرنشان 
کرد: ط��رح برخي از پژوهش ه��اي جدید در 
زمینه روان پزش��کي قانوني،  طرح موضوعات 
مهم و مبتابه و ش��ایع روان پزش��کي قانوني 
در کش��ور،  چالش ه��اي موج��ود در قوانی��ن 
کیفري و طرح برخ��ي موضوعات مورد بحث 
و مناقش��ه در زمینه روان پزش��کي قانوني که 
تبع��اً ن��ه تنها در ای��ران بلک��ه در همه جاي 
دنیا ک��م و بیش اخت��اف نظرهایي در مورد 
آن وج��ود دارد، مانند نحوه کنترل و مراقبت 

بیماران،  از مهم ترین موضوعاتي است که در 
 این کنگره در زمینه روان پزشکي قانوني ارائه

 شد.
دبی��ر کمیت��ه روان پزش��کي قانون��ي کنگره 
بین المللي پزش��کي قانوني ایران ادامه داد: از 
آنجا که پزش��کي قانون��ي تخصصي مرتبط با 
همه رشته هاي پزش��کي است و نیز با توجه 
به اهمیت ارتباط طب و قانون و نقش پزشکي 
قانوني در کش��ف جرم و پیش��گیري از وقوع 
ج��رم در کش��ورهاي مختلف، برگ��زاري این 
کنگره ها در س��طح بین المللی امري ضروري 
ب��ه نظر مي رس��د و اهمیت موض��وع را براي 
پزشکان فعال در س��ایر حوزه های تخصصی 

بیشتر نشان مي دهد.
دکتر صابري با تأکید بر اینکه شناخت جامعه 
درباره پزش��کي قانوني بس��یار محدود است، 
اف��زود: مردم آش��نایي کافي ب��ا فعالیت هاي 
پزشکي قانوني ندارند و در مقیاسي کوچک تر 
برخي پزشکان و متخصصان هم کامًا حیطه 
فعالیت هاي پزش��کي قانون��ی را نمي دانند، 
این کنگره فرصتي را فراهم مي کند تا ضمن 
آشنایي با فعالیت هاي این سازمان، تعامل با 
متخصصان پزش��کي قانوني سایر کشورها نیز 

مورد توجه قرار گیرد.
وي با اشاره به برگزاري موفق کنگره هاي اول 
و دوم در دو سال گذشته تصریح کرد: از مهم 

تری��ن نتایج این کنگره ه��ا آن بود که برخي 
همکاران روان پزشک قانوني کشورهاي دیگر 
از جمله آمریکا با مطالعه مباحث مطرح شده 
در کنگره ب��راي همکاري هاي علمي و کاري 
در زمینه روان پزشکي قانوني ابراز تمایل کنند 
که متاسفانه این امر به دلیل محدودیت هاي 
مالي به ش��کل مناس��ب محقق نش��د.  دکتر 
صاب��ري داش��تن بیمارس��تان روان پزش��کي 
کیفري را بس��یار ضروري دانست و افزود: این 
موضوع در کنگره هاي گذش��ته نیز مطرح و 
مورد توجه قضات و حقوقدانان قرار گرفت اما 
با گذشت سه سال هنوز اقدامي در این زمینه 

صورت نگرفته است.

کارگاه شناخت ابزار پیش بینی مجرمان رواني برگزار شد

آينده روشني در انتظار پزشکي قانوني ايران است
در حاش��یه برگزاری س��ومین کنگره پزش��کی 
قانونی، میهمان��ان خارجی این همایش از مرکز 
پزش��کی آزمایش��گاهی اس��تان ته��ران بازدید 
کردن��د. به همین بهانه با پروفس��ور دوارت نونو 
ویرا )Prof. Duarte Nuno Vieira( رییس 
شوراي اروپایي پزشکي قانوني گفتگویی داشتیم 

که در ادامه آن را می خوانید.

لطف�ًا خودت�ان را ب�ه طور خالص�ه معرفي 
نماييد.

من دوارت نونو ویرا، استاد کامل پزشکي قانوني، 
اخ��اق پزش��کي و حق��وق پزش��کي و رئی��س 
مؤسس��ة مل��ي پزش��کي قانوني و عل��وم قانوني 
پرتغ��ال و رئی��س آکادمي بین المللي پزش��کي 
قانوني و رییس ش��وراي اروپایي پزشکي قانوني، 
رییس س��ابق آکادمي بین المللي علوم قانوني و 
 پزش��کان پلیس و آکادمي علوم قانوني مدیترانه

 هستم.
عاوه بر اینها مش��اور قانون��ي کمیتة بین المللي 
صلیب س��رخ، مش��اور قانوني کمیسیون حقوق 
بش��ر س��ازمان ملل و متخصص قانوني شوراي 

بین المللي بازتواني قربانیان شکنجه نیز هستم.

لطفًا وضعيت پزش�كي قانوني را در كش�ور 
خود براي مخاطبين ما تشريح نماييد.

پزش��کي قانوني در پرتغال بسیار پیشرفته است. 
تمام فعالیت هاي پزشکي قانوني در یک مؤسسة 
ملي پزش��کي قانوني که به وزارت دادگس��تري 
وابس��ته است هماهنگ مي ش��ود و این مؤسسه 

همکاري نزدیکي با دانشگاه هادارد.

نظ�ر ش�ما در م�ورد س�طح علم�ي و فني 
سازمان پزشكي قانوني ايران چيست؟

م��ن کامًا تحت تأثیر ش��رایط پزش��کي قانوني 

ایران به خصوص از نظر تجهیزات و امکانات قرار 
گرفتم که اجازة دس��تیابي به آینده اي روشن و 

پیشرفت در جنبه هاي مختلف را مي دهد.

نظر شما در خصوص همكاري هاي دو جانبه 
آموزش�ي و پژوهش�ي بين پزشكي قانوني 

ايران و پرتغال چيست؟
پزش��کي قانوني پرتغ��ال کامًا آم��دة همکاري 
دو جانب��ة درزمینه هاي پژوهش��ي، آموزش��ي و 

تخصصي در زمینةهاي مختلف پزش��کي قانوني 
و عل��وم قانون��ي اس��ت. م��ا مي توانی��م اینکار 
آغ��از علم��ي  کار گاه ه��اي  برگ��زاري  ب��ا   را 

نماییم.

اگ�ر در مورد برگزاري اي�ن كنفرانس نكته 
مثبت ي�ا منفي ب�ه نظرتان مي رس�د بيان 

فرماييد؟
تنها نکته اي که مي توانم بیان کنم این است که 
باید زمان بیشتري به سخنرانان خارجي دعوت 

شده اختصاص داده مي شد.

ش�ما پزش�كي  قانوني اي�ران را ب�ا پرتغال 
چگونه مقايسه مي كنيد؟

به نظر من ایران توانای��ي آنرا دارد که در آینده 
به سطح علمي پزشکي قانوني پرتغال که یکي از 
بهترین سیس��تم ها در اروپا و جهان است دست 

یابد.

ك�دام ي�ك از زمينه ه�اي م�ورد بحث در 
كنگره بيشتر مورد عالقه و توجه شما قرار 

گرفت؟
�� پاتولوژي قانوني

�� پزشکي قانوني بالیني
�� اخاق و حقوق پزشکي

مردم آشنايي کافي با فعالیت هاي 
در  و  ندارن�د  قانون�ي  پزش�کي 
مقیاسي کوچک تر برخي پزشکان 
کام�اًل حیط�ه متخصص�ان ه�م   و 
 فعالی�ت ه�اي پزش�کي قانون�ی را

نمي دانند
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قرص برنج چه بود و از کجا آمد؟
در کش��ور ما، اس��تفاده از ق��رص هاي برنج حاوي فس��فید 
آلومینیوم در کش��اورزي به دلیل کارآیي باالی این فرآورده 
برای از بین بردن آفات، قیمت ارزان، س��هولت استفاده، عدم 
وجود باقي مانده در محصول و در دسترس بودن با استقبال 
زیاد از س��وي کشاورزان همراه بوده است. متأسفانه به دلیل 
عواملي مانند س��میت باال و میزان کشندگي زیاد این ماده و 
س��هولت دسترسي به این سم، در س��الیان اخیر آمار نسبتاً 
باالی مس��مومیت های ناش��ی از این عامل در کشور به ویژه 
در برخي استان ها مانند تهران، گیان، مازندران، گلستان و 

لرستان رواج پیدا کرده است. 
  ممنوعیت واردات قرص برنج از سال 1384

مس��مومیت های ناش��ی از اس��تفاده قرص برنج در کش��ور 
موجب ش��د تا اقداماتی برای ممنوعیت واردات و محدودیت 
در فروش قرص برنج توس��ط سازمان ها و نهادهاي مسئول 

در کشور انجام شود. 
 ب��ه گفت��ه دکتر محمد ج��واد س��روش، معاون مب��ارزه با 
آفات س��ازمان حفظ نباتات کش��ور، هیئت نظارت بر سموم 
کش��اورزی، واردات هر گونه قرص برنج به کش��ور را از سال 
1384 غیرقانون��ی اعام کرده اس��ت و هی��چ مجوزی برای 
واردات این قرص ها به کش��ور صادر نمی ش��ود. س��روش با 
تأکید بر جایگزین��ی و واردات ترکیبات دیگری برای مقابله 
با آفت برنج اظهار داش��ت: برای مقابله با آفت برنج، ترکیبات 
دیگری با اشکال کیسه ای و کروی در نظر گرفته شده است 
ک��ه این ترکیبات ضمن مقابله با آفت ها، عوارض قرص برنج 
را دارا نیستند و امکان استفاده های سوء به شکل قرص برنج 

را نیز ندارند.
 متأس��فانه به علت تمایل کشاورزان به مصرف این سم جهت 
نگهداري محصوالت به ویژه در مصارف خانگي یا نیمه صنعتي 
به دالیل ذکر ش��ده قبلي، قاچاق این فرآورده از کش��ورهاي 
همس��ایه و ایجاد بازار س��یاه این سم در کش��ور وجود دارد و 
بس��یاري از موارد، افرادي که از این س��م جهت خودکش��ي 
اس��تفاده مي کنند این قرص ها را از بازار س��یاه و غیرقانوني 

تهیه مي کنن��د که این واقعیت گویای لزوم برخورد جدی تر 
با این معضل اس��ت.  قابل ذکر اس��ت نوع دیگري از فرآورده 
موس��وم به قرص برنج جهت نگه��داري و حفظ محصوالت از 
آفات انباري به ویژه جهت مصارف خانگي در کشور ما موجود 
اس��ت و به صورت قانوني به فروش مي رس��د ک��ه فاقد ماده 
سمي فس��فید آلومینیوم بوده و حاوي عصاره سیر مي باشد. 
این قرص ها که به عنوان "قرص برنج با منشا گیاهي" شناخته 
مي شوند، فاقد اثرات سمي و کشنده براي انسان مي باشند و 

مصرف آن در انسان بي خطر محسوب مي شود.
استفاده از قرص برنج برای خودکشی بیشتر در اردن، 

هند، عراق، سريالنکا و ايران گزارش شده است
دکت��ر س��لطانی نژاد، عضو هیئت علمی س��ازمان پزش��کی 
قانونی کش��ور می گوید: در سال های اخیر، موارد زیادی از 
مسمومیت با میزان مرگ و میر باال در اثر مصرف فسفیدهای 

آلومینیم، روی و کلس��یم گزارش ش��ده اس��ت ک��ه به جز 
م��وارد نادری از آن ه��ا که به صورت تصادف��ی بوده، عمده 
آن ها به علت خودکش��ی بوده اس��ت. به گفته سلطانی نژاد 
مسمومیت های حاد کشنده ناشی از فسفیدهای فلزی بیشتر 
در کش��ورهای هند، س��ریانکا، ایران، عراق و اردن گزارش 
ش��ده و بروز این گونه مسمومیت ها در سایر کشورها به ویژه 
کش��ورهای اروپایی و آمریکایی کمتر است. این امر خود می 

 قرص برنج 
 آفت كـش ديروز
 آدمكش امروز

 در سال های 
اخیر، موارد زيادی 
از مسمومیت با 
میزان مرگ و 
میر باال در اثر 
مصرف فسفیدهای 
آلومینیم، روی 
و کلسیم گزارش 
شده است که به 
جز موارد نادری 
از آن ها که به 
صورت تصادفی 
بوده، عمده آن ها 
به علت خودکشی 
بوده است
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تالش يک س�اعته تیم پزش�کی يک بیمارستان برای زنده نگه داش�تن دختر 18 ساله بی فايده ماند و يک نفر ديگر به آمار 
مرگ های ناش�ی از مصرف قرص برنج اضافه ش�د. از اين دس�ت اخبار هر چند روز يک بار در روزنامه و سايت ها ديده 
می ش�ود، اما کیس�ت که نداند بیش�تر مرگ هايی که با قرص برنج اتفاق می افتند خودکش�ی بوده اند، نه مصرف اش�تباه 
دارو. ناآگاهی مردم از عوارض قرص برنج دلیل ديگری است که مرگ هايی تلخ و دردناك برای خانواده ها به جای 
می گذارد. در موردی ديگر يک دختر برای اينکه خانواده اش برای او گوشی مورد عالقه اش را نمی خرند، قرص برنج 

می خورد و بی خبر از عوارض سريع و بی بازگشت اين قرص با رؤيای همان گوشی از دنیا می رود.
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پرونده

از لحاظ زمان 
بروز عالئم و 

نشانه هاي بالیني 
مسمومیت، 

بعد از 10-15 
دقیقه از مصرف 
خوراکی قرص 

فسفید آلومینیوم، 
عالئم و نشانه ها 
ظاهر می شوند 

و مرگ در 
مدت کمتر از 

6 ساعت ممکن 
است رخ دهد. 

اگر در عرض 
6 ساعت پس 
از مسمومیت 
عالئمی ظاهر 

نشود، بیمار 
بدون عالمت 

خواهد ماند

تواند ناش��ی از مصرف ای��ن عوامل به عل��ت ارزان بودن در 
دسترس بودن در کش��ورهای مذکور باشد، به طوری که در 
کشور هند در بین سال های -1990 1980 میادی اپیدمی 
ناش��ی از مس��مومیت های تصادفی و عمدی با فسفیدهای 

فلزی گزارش شد.
  افزايش مسمومیت با قرص برنج در سال های اخیر

در کشور ما نیز مطالعات، ش��یوع نسبتاً باالی مسمومیت 

های حاد ناش��ی از فس��فیدهای فلزی را نش��ان می دهد. 
برخي از مطالعات انجام ش��ده در زمینه بررس��ي این نوع 
مس��مومیت که در مراکز دانش��گاهي و س��ازمان پزشکي 
قانوني کشور انجام گرفته حاکي از آن است که در سالیان 
اخیر مس��مومیت ناشی از فس��فید آلومینیوم یکي از مهم 
تری��ن علل مس��مومیت هاي حاد منجر به فوت ناش��ي از 
مواد ش��یمیایي در برخي از اس��تان هاي کشور است. این 

مس��مومیت ها بیشتر در رده س��ني 40-20 سال بوده و 
بیش��تر آن ها به قصد خودکش��ی بوده اس��ت. آمار چهار 
س��ال اخی��ر )1387 ت��ا 1390( نش��ان م��ی دهد مرگ 
ب��ا قرص برنج رو به افزایش اس��ت. این رق��م از 214 نفر 
)105 نف��ر زن/ 109 نف��ر مرد( در س��ال 1387 به 228 
نف��ر )104 نف��ر زن/ 124 نفر مرد( در س��ال 1388 و در 
س��ال 1389 با رش��دی 78.1 درصدی به 406 نفر )202 
نفر زن/ 204 نفر مرد( رس��ید، تا اینکه باز در سال 1390 
این رش��د با ش��یب 14 درصد همچنان ادامه یافت تا این 
 ق��رص بای جان 463 نفر )204 نف��ر زن/ 259 نفر مرد(

 لقب بگیرد.
 همین آمارها نشان می دهد که تهران، استانی است که طی 
چهار س��ال 1387 تا 1390 در مقام نخست مرگ ها، جای 
خود را با هیچ اس��تانی عوض نکند. در سال 1387 در استان 
تهران، 101، در مازندران 50 و در گیان 21 مرگ ناش��ی از 
مس��مومیت با قرص برنج ثبت شد. در سال 1388 هم 122 
م��رگ در تهران، 29 مورد در مازندران و 26 مورد در گیان 
اتفاق افتاد. در س��ال 1389 هم که مرگ های با قرص برنج 
نس��بت به سال پیش��ین خود 78.1 درصد رشد داشت، تنها 
در اس��تان ته��ران 212 مرگ روی داد و پ��س از آن گیان 
ب��ا 70 و مازندران ب��ا 38 مرگ قرار گرفتن��د. 214 مرگ با 
قرص برنج در اس��تان تهران در س��ال 1390، همچنان این 
اس��تان را به عنوان دارنده بیشترین قربانی مصرف کنندگان 
این قرص مرگبار معرف��ی کرد. پس از تهران گیان با 99 و 
مازندران با 41 مورد اس��تان هایی بودند که در بین اس��تان 
 های کش��ور بیش��ترین تعداد مرگ با قرص برن��ج در آن ها 

ثبت شد.
 قرص برنج هیچ پادزهری ندارد

این اس��تادیار سم شناسی می گوید: قرص برنج هیچ پادزهر 
اختصاصی ندارد. دکتر سلطانی نژاد می افزاید: با توجه به اینکه 
تاکنون مکانیسم دقیق بروز اثرات سمی فسفید آلومینیوم در 
انسان شناخته نشده است، هیچ پادزهر اختصاصی در درمان 
مس��مومیت حاد ب��ا آن وجود ندارد و اقدام��ات درمانی تنها 

شامل اقدامات حمایتی � عامتی است.
 عاليم مسمومیت با قرص برنج

از لحاظ زمان بروز عائم و نشانه هاي بالیني مسمومیت، بعد 
از 15-10 دقیقه از مصرف خوراکی قرص فسفید آلومینیوم، 
عائم و نش��انه ها ظاهر می ش��وند و م��رگ در مدت کمتر 
از 6 س��اعت ممکن اس��ت رخ دهد. اگر در عرض 6 س��اعت 
پس از مس��مومیت عائمی ظاهر نشود، بیمار بدون عامت 
خواهد ماند.  این متخصص سم شناسی می افزاید: در صورت 
مس��مومیت خوراکی، عائم تحریکی دستگاه گوارش شامل 
تهوع، اس��تفراغ و دردهاي ش��کمي مي باشد. بیشتر مرگ و 
میره��ا در خال 12 تا 24 س��اعت اولیه مس��مومیت اتفاق 
افتاده و معموالً ناش��ی از ایست قلبی � تنفسی است و مرگ 
و میر بعد از 24 س��اعت اغلب ناش��ی از نارس��ایی کبدی و 
کلیوی اس��ت. عائم بالینی در این نوع مسمومیت، ناشی از 
 درگیری سیس��تم قلبی � عروقی، گوارش��ي، عصبي و ریوی

 است.
به گفته دکتر س��لطانی نژاد ش��ایع ترین عائم و نشانه هاي 
بالین��ي عبارت ان��د از: بی قراری، تحری��ک پذیری، گیجی، 
س��رگیجه، لرزش، دوبینی، عدم تعادل، س��رفه، تنگی نفس، 
دردهای شکمی، تهوع، اس��تفراغ، در پاره ای موارد استفراغ 
س��یاه رنگ، مدفوع س��یاه رنگ، تعریق، ضع��ف و بی حالی، 
افت ش��دید فش��ار خون، کاهش ب��رون ده قلبی، اختال در 
ضربان قلب، ادم ریوی، س��یانوز، اخت��االت کلیوي، زردی، 
بزرگ ش��دن کبد و طحال)هپاتو اس��پلنومگالی(، تش��نج و 
کاه��ش رفلکس های عصبی و س��ندرم زجر تنفس��ی حاد. 
افت ش��دید فش��ار خون و ش��وك ش��ایع تری��ن عامت در 
مس��مومیت های ش��دید اس��ت. در برخورد با اف��راد ممکن 
 مسموم اس��ت بوی ماهی گندیده و یا س��یر از تنفس بیمار

 استشمام شود.
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ش��اید تاکنون نام مومیایي یخ زدة تیرولي یا 
Otzi را ش��نیده باش��ید. این جسد که به طور 
طبیعي مومیایي شده متعلق به مردي است که 
5300 س��ال قبل مي زیسته است این مومیایي 
در س��ال 1991 در یک منطقة کوهستاني در 
مرز بین اتریش و ایتالیا یافت ش��د و به واسطة 
 Otzi به نام )Otztal Alps( محل کش��فش
معروف ش��د. این جس��د قدیمي ترین مومیایي 
طبیع��ي اروپ��ا ب��ه ش��مار م��ي رود و تاکنون 
مطالعات بس��یاري روي آن انجام گرفته است. 
DNA این مومیایي رمزگش��ایي ش��ده است، 
بررسي نمونه هاي معده و رودة او آخرین وعدة 
غذایي او را مش��خص کرده است، نحوة به قتل 
رسیدنش آشکار شده است، حتي استعداد او به 
بیماري هاي قلبي وعروقي نیز کشف شده است. 
اما تا پیش از این دانش��مندان نتوانس��ته  بودند 
هی��چ ردي از خون در ب��دن این مومیایي پیدا 
کنند و بررسي آئورت هم هیچ نتیجه اي نداشت. 
ام��ا اخیراً یک تی��م از دانش��مندان ایتالیایي و 
آلماني ب��ا اس��تفاده از فناوري نانو توانس��تند 
گلبولهاي قرمز را در زخم هاي  Otzi پیدا کنند 
و ب��ه این ترتیب قدیمي ترین خون در جهان را 
کشف کنند. حتي در پزشکي قانوني مدرن نیز 
تاکنون تعیین اینکه یک لکه خون از چه زماني 
در صحنة جرم وجود داش��ته تقریباً غیر ممکن 
بوده است عاوه بر این تاکنون اطاع دقیقي از 
اینکه خون تا چه زماني مي تواند در یک جسد 
بماند وجود نداش��ته اس��ت چه برسد به کشف 

خون از یک جسد متعلق به دورة پارینه سنگي. 
دانش��مندان انجام دهندة این تحقیق معتقدند 
روش مبتن��ي بر فناوري نان��و که بر روي خون 
Otzi براي بررسي ریز ساختارهاي گلبول هاي 
قرم��ز و لخته هاي کوچک خ��ون انجام گرفت 
مي تواند انقابي در این زمینه باشد. دانشمندان 
براي بررسي برش هاي نازك بافتي تهیه شده از 
محل زخم ورود تیرپیکان و زخم دس��ت راست 
 Atomic Force از یک میکروسکوپ Otzi
اس��تفاده کردند. این ابزار نانو تکنولوژي سطح 
برش هاي بافتي را با استفاده از یک پروب خیلي 
نازك اس��کن مي کند. هن��گام حرکت پروب بر 

روي سطح، حس گرها انحناهاي بسیار کوچک 
را خط به خط و نقطه به نقطه پردازش مي کنند 
و یک تصویر سه بعدي از سطح ایجاد مي کنند. 
نتیجة کار پیدا ش��دن تصوی��ري از گلبول هاي 
قرمز خون با شکل کاسیک کلوچه مانند خود 
دقیقاً شبیه آنچه در افراد سالم امروزي مي بینیم 

بود.
 گروه براي اینکه مطمئن ش��وند آنچه یافت 
ش��ده واقعاً گلبول قرمز خون اس��ت و نه گردة 
گیاه ی��ا باکتري از یک روش بررس��ي دوم که 
روش طی��ف س��نجي Raman بود اس��تفاده 
کردن��د. در ای��ن روش یک ش��عاع لی��زري به 

نمونه بافتي تابانده مي ش��ود و آنالیز طیف نور 
بازتاب شده مي تواند باعث تشخیص مولکولهاي 
مختلف شود. به گفتة دانشمندان انجام دهندة 
تصویر گرفته شده از این روش مطابق نمونه هاي 
امروزي خون انس��اني بوده است. آلبرت زنیک 
مسئول تیم مي گوید: از آنجا که در محل زخم 
پیکان فیبرین که یک پروتئین دخیل در لخته 
شدن خون است نیز پیدا شده و فیبرین تنها در 
زخم هاي تازه وج��ود دارد و بعد از بین مي رود 
 Otzi این فرضیه که قبًا مطرح ش��ده بود که
چند روز پس از برخورد پیکان فوت شده مورد 

تأیید قرار نمي گیرد. 

26
تازه  ها

نشانه هاي روي جسد مي تواند نشان دهندة 
خشونت و در نتیجه قتل باشد. اما این عایم 
مي توانند توسط گروهي از حشرات نیز ایجاد 
شده باشند. یک دانشمند قانوني اطاعاتي را 
جمع آوري نموده اس��ت که مي تواند کمک 

بزرگي براي کارشناسان صحنة جرم باشد.
این دانش��مند نق��اب از چه��رة کوچکترین 
مجرمی��ن جه��ان یعن��ي موج��ودات ریزي 
ک��ه صحنة ج��رم را آلوده ک��رده و مي تواند 
 موجب گمراهي کارآگاهان ش��وند برداشته 

است.
دکتر اس��تفان وانین که متولد ایتالیا اس��ت 
و در دانش��گاه  هادرسفیلد انگلستان تدریس 
مي کند کش��فیات با ارزش��ي انجام داده که 
کارشناس��ان صحنة جرم را قادر مي س��ازد 
که تش��خیص دهند زخم هاي روي جس��د 
یا آس��یب هاي روي لباس جسد توسط قاتل 
انس��اني ایجاد شده یا کار حشراتي است که 

پس از مرگ آنها را ایجاد کرده اند.
دکتر وانین مي گوید موجودات ریز مي تواند 
آسیب هایي در جس��د ایجاد کنند که کامًا 
شبیه زخم هاي است که توسط یک مهاجم 
انس��اني ایج��اد ش��ده اند. به عن��وان مثال 
مورچه های��ي که پس از م��رگ روي صورت 

جس��د حرکت مي کنن��د مي توانند عائمي 
شبیه جاي مشت ایجاد کنند. بسیار حیاتي 
اس��ت که کارش��ناس صحنة ج��رم بتواند به 
سرعت آسیب هاي ناشي از فعالیت  حشرات 
پس از مرگ را از زخم هایي که قبل از مرگ 
توسط قاتل ایجاده شده اند تشخیص دهند.

دکتر وانین مجموعه اي از اطاعات در مورد 
روش هاي گوناگوني که حش��رات مي توانند 

صحنة جرم را مختل کنند جمع آوري کرده 
و جدیدتری��ن یافته هایش در این مورد را در 
مجلة بین المللي علوم قانوني منتش��ر کرده 

است.
در این مقاله او به آس��یب هایي که توس��ط 
موجودات دریایي بر اجس��اد داخل آب وارد 
مي شود پرداخته است. کشف جسد یک مرد 
28 ساله در رودخانه Brenta در ایتالیا این 

ام��کان را به دکتر وانین داد تا قطعة دیگري 
به این پازل علمي اضافه نماید.

ای��ن مرد غرق ش��ده بود و ش��اهدان عیني 
دس��ت و پ��ا زدن او در آب را دیده بودند و 
هیچ عامتي و نش��انه اي نیز بر روي جس��د 
وجود نداش��ت. اما در هنگام کالبدگش��ایي 
مجموع��ه اي از خراش��یدگي هاي کوچک بر 

روي پلک فوقاني کشف شد.
این زخم ها توسط تعداد زیادي از آمفي پودها 
)سخت پوس��تان بدون چش��م و ریزي که از 
اجساد تغذیه مي کنند و پس از بیرون آوردن 
جسد از آب قابل شناس��ایي هستند( ایجاد 

شده بودند.
دکت��ر وانی��ن و همکاران��ش توانس��تند ب��ا 
بررس��ي این م��ورد آس��یب هاي ناش��ي از 
آمف��ي پوده��ا را تحلیل و ثب��ت کنند. این 
آس��یب ها بسیار ش��بیه آس��یب هایي است 
 که توس��ط مورچه ها در روي خشکي ایجاد

 مي شوند.
در نتیج��ه کارآگاه��ان و متخصص��ان علوم 
قانوني هنگام معاینة اجسادي که در آب هاي 
شیرین کشف ش��ده اند اطاعاتي در اختیار 
دارن��د که به آنها کم��ک مي کند عایم غیر 

معمول روي اجساد را توجیه کنند.

رد يابي مهاجمین به صحنة جرم

کشف قديمي ترين گلبولهاي قرمز انساني
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همانطور که در تمام داس��تا ن هاي پلیس��ي و 
جنایي مي بینید با اس��تفاده از DNA مي توان 
بقایاي یک قرباني را شناس��ایي کرد،  فرد مقصر 
را مشخص کرد و فرد بي گناه را آزاد نمود اما در 
واقعیت پردازش شواهد DNA در پزشکي قانوني 
خیلي بیش از چند دقیقه اي که در فیلم ها نشان 

داده مي شود زمان مي برد.
FBI براي تعیی��ن پروفایل DNA قرباني یا 
 )STR( متهم حداقل 13 توال��ي کوتاه تکراري
را اس��کن مي کنن��د. STR ها مجموع��ه اي از 
توالي هایي تکراري با 2 تا 6 نوکلئوئید هس��تند 
که در کل ژنوم پراکنده هستند. از آنجا که تعداد 
تکراره��ا در STRها مي تواند به س��رعت دچار 
جهش ش��ود، مجموعة ای��ن مارکرهاي ژنتیکي 
در هر انس��ان با انس��ان دیگر متفاوت است که 
همین مسأله STRها را به مارکري ایده آل براي 

انگشت نگاري DNA تبدیل کرده است.
FBI براي اولین بار در س��ال 1998 سیستم 
تش��خیص هوی��ت خ��ود برمبن��اي STRها را 
معرف��ي کردن��د و در آن زم��ان STR م��ورد 
عاقة متخصصی��ن ژنتیک بود. ام��ا خیلي زود 
س��ایر مارکرهاي تش��خیص ژنتیکي کشف شد 
و عمومی��ت پیدا ک��رد. در همان زمان محققین 
به روش هایي براي بررس��ي مقادیر بس��یار زیاد 
DNA دس��ت پیدا کردند اما ای��ن روش ها در 
بررسي تکرارهاي DNA مانند STR بي فایده 
ب��ود به این ترتیب STR ه��ا به تدریج از طرف 
متخصصی��ن ژنتیک مورد اغفال ق��رار گرفت و 

نوآوري در مطالعة آنها مسکوت ماند.
هم اکنون محققین مؤسسة Whitehead با 
ساخت lobSTR روش شناسایي را STR وارد 
قرن 21 کرده اند. lobSTR یک سیس��تم س��ه 
مرحله اي اس��ت که با دقت و ب��ه طور همزمان 
توال��ي بیش از صدهزار STR از ژنوم انس��ان را 
در طول یک روز معین مي کند )ش��اهکاري که 
سیس��تم قبلي هرگز نمي توانس��ت انجام دهد(. 
الگوریت��م lobSTR  در ش��مارة م��ي نش��ریة 

Genome Research منتشر شده است.
یاني ارلی��ش از کارکنان مؤسس��ه مي گوید» 
با تکنیک lobSTR  مش��خص ش��ده است که 

STR 55%هاي ژنوم انسان پلي مورفیک هستند 
یعني تفاوت هایي را نش��ان مي دهند که بس��یار 
جالب اس��ت.« او ادامه مي ده��د: معموالً میزان 
پلي مورفیسم DNA خیلي پایین است چرا که 
اکثر DNA بین دو نفر یکس��ان اس��ت. با این 
ابزار ما مي توانیم به ده ها هزار مارکر با تغییرات 
سریع دسترسي پیدا کنیم که قبًا هرگز امکان 
دسترس��ي به آن وجود نداشت و مي توانیم آنها 
را در ژنتیک پزشکي ، ژنتیک جمعیتي و ژنتیک 

قانوني به کار بریم.
در تکنی��ک lobSTR براي س��اختن یک اثر 
انگش��ت ژنتیکي ابتدا تمام ژنوم براي تشخیص 

تمام STRها و مش��خص ک��ردن الگوي تکرار 
نوکلیئوتیدي در آنها اس��کن مي ش��ود. س��پس 
توالي ه��اي غی��ر تکراري که در کن��ار یا انتهاي 
STRها قرار گرفته اند مش��خص مي شوند. این 
توالي ه��ا موقعی��ت هر  STR در ژن��وم و تعداد 
توالي هاي STR را مشخص مي کنند. در نهایت 
lobSTR تم��ام نویز ه��ا و پارازیت ه��ا را براي 
ایج��اد توصیفي دقی��ق از پیکربن��دي STRها 

حذف مي کند.
به گفتة ملیسا جیمرك،  که نویسندة اول مقالة 
منشر ش��ده در Genome Research است 
توانایي lobSTR براي توصیف دقیق و کارآمد 
هزاران STR در یک ژنوم س��رآغاز فرصت هاي 

مطالعاتي جدید فراواني خواهد بود.
جیمرك مي گوید: اولین و س��اده ترین مرحلة 
بعدي مش��خص کردن میزان تنوع STR ها در 
افراد و جمعیت ها اس��ت. ای��ن کار باعث خواهد 
ش��د م��ا در مورد محم��دودة طبیع��ي الل هاي 
STR در ه��ر لوک��وس آگاهي پی��دا کنیم که 
در مطالع��ات ژنتیک پزش��کي ک��ه مي خواهند 
مشخص کنند. آیا یک الل مفروض طبیعي است 
یا پاتولوژیک مفید خواهد بود. مسیر دیگري که 
ما دنبال خواهیم کرد مش��خص کردن STR ها 
در مطالعات مورد ش��اهدي براي بررس��ي نقش 
STRه��ا در بیماري ه��اي مختلف اس��ت. این 
لیس��ت بسیار طوالني اس��ت اما این ها از جمله 
اولین س��ئوال هایي اس��ت که ما به دنبال پاسخ 

آنها هستیم.

آنتروپولوژیس��ت های قانونی دانش��گاه تنسی در 
بررس��ی های خود به این نتیجه رس��یدند که سر 

آمریکایی های سفید پوست بزرگ تر شده است.
لی جانت��ز هماهنگ کننده مرک��ز آنتروپولوژی 
قانونی )FAC( دانش��گاه تنس��ی و ریچارد جانتز 
اس��تاد بازنشس��ته و رییس قبلی FAC و جووانه 
دولین استادیار دانشگاه، 1500 جمجمه که قدمت 
آن ه��ا از اواس��ط قرن نوزدهم تا اواس��ط دهه 80 
قرن بیس��تم بود را مورد بررسی قرار دادند. آن ها 
متوجه ش��دند که جمجم��ه آمریکایی ها در نمای 
قدام��ی بزرگ ت��ر، بلندتر و باریک تر ش��ده اس��ت 
و در نمای صورت باریک تر و بلندتر ش��ده اس��ت. 
محققین نتوانس��تند دلیلی برای این تغییر شکل 
س��ر در آمریکایی ها بیابند و مش��خص نیست که 
دلیل این تغییر، روند تکاملی اس��ت یا تغییرات و 
س��بک زندگی. لی جانتز می گوید تنوع تغییراتی 
ک��ه در زندگی آمریکایی ها رخ داده می تواند باعث 
این تغییرات پیچیده در نسبت های جمجمه شده 
باش��د. ممکن اس��ت دلی��ل این تغیی��رات، تغییر 
الگوی رش��د به خاطر تغذیه بهتر، کاهش مرگ و 
میر ش��یرخواران، فعالیت فیزیکی کمتر و شکسته 
ش��دن موانع ازدواج بین قومیت های مختلف باشد 
ول��ی نمی دانیم کدامیک از ای��ن دالیل بر دیگری 

برتری دارند.

محققی��ن متوجه ش��دند ک��ه میانگی��ن ارتفاع 
جمجم��ه از نوك تا ک��ف در م��ردان 8 میلی متر 
افزایش یافته است. حجم جمجمه 200 سانتی متر 
مکعب )حجمی معادل ی��ک توپ تنیس( افزایش 
پیدا کرده اس��ت. در زنان، این افزایش به ترتیب 7 

میلی متر و 180 سانتی متر مکعب بوده است.
ارتفاع جمجمه از اواخر قرن نوزدهم 8/%6 رشد 
داش��ته در حالیکه ق��د افراد در ای��ن مدت 6/5% 

بلندتر شده و طول فمور تنها %2 رشد کرده است.
همچنی��ن ارتف��اع جمجمه همچن��ان در حال 
افزای��ش اس��ت در حال��ی که رش��د ق��د کلی در 

سال های اخیر کند و یا حتی متوقف شده است.
عاوه بر این دانشمندان متوجه تغییراتی شدند 
که نشان می دهد جامعه آمریکایی زودتر از قبل بالغ 
می ش��وند. این موضوع با بسته شدن زودرس یک 
شکاف استخوانی در جمجمه که اسفنواکسي پیتال 

 سین کندروزیس نامیده می شود مشخص می شود. 
در گذش��ته تصور می شد این شکاف در حدود 20 
سالگی بسته می ش��ود اما در این تحقیق مشخص 
ش��د که این اتصال خیلی زودتر رخ می دهد یعنی 
در دختران در س��ن 14 س��الگی و در پس��ران در 
سن 16 سالگی. اپیدمی چاقی در آمریکایی ها نیز 
می تواند باعث تغییرات جمجمه ای ش��ده باشد اما 
میزان تأثیر آن مش��خص نیس��ت. ریچ��ارد جانتز 
می گوید چاقی می تواند با ایجاد تغییرات هورمونی 
ک��ه به نوبه خ��ود می توانند بر زمان بندی رش��د و 
بلوغ تأثیر بگذارد ش��کل جمجم��ه را تغییر دهد. 
او ادام��ه می دهد ما می دانی��م که چاقی با افزایش 
نواحی اتص��ال عضات در اس��تخوان های بلند بر 
آنه��ا تأثیر می گذارند و باع��ث افزایش آرتریت در 
مفاصل خ��اص به وی��ژه زانو مي ش��وند و توانایي 
تحمل وزن را افزایش مي دهند. در این تحقیق تنها 
از جمجمه هاي آمریکایي  که تبار اروپایي داش��تند 
استفاده شد چرا که بزرگ ترین حجم نمونه مربوط 
به آنها بود. ریچارد جانتز مي گوید تغییرات جمجمه 
در بس��یاري از نقاط جهان رخ داده است اما تمایل 
زیادي براي مطالع��ه بر روي آن ها وجود ندارد. او 
مي گوید در بررسي هایي که بر روي شکل جمجمه 
در اروپا انجام ش��ده اس��ت تغییرات دیده شده به 
شدت تغییرات مشاهده شده در آمریکا نبوده است.

ورود انگشت نگاري DNA به قرن 21

جمجمه آمريکايی ها بزرگ تر شده است
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مدیر کل امور تش��ریح و بررسي صحنه جرم 
س��ازمان پزشکي قانوني کش��ور با اشاره به روند 
رو به رشد حضور پزشکي قانوني در صحنه هاي 
جرم گفت: طی س��ال گذش��ته در سطح کشور 
بیش از دو هزار و 300 مورد بررسي صحنه جرم  
 با حضور کارشناس��ان س��ازمان پزش��کي قانوني

 انجام شد.
و  عموم��ي  رواب��ط  کل  اداره  گ��زارش  ب��ه 
اموربین الملل س��ازمان پزش��کي قانوني کشور، 
دکتر جابر قره داغي با ابراز امیدواري در خصوص 
ارتقاي حضور پزش��کي قانون��ي در صحنه هاي 
جرم اف��زود: حضور در صحنه ج��رم از ملزومات 
بررس��ي هاي پزش��کي قانوني براي تعیین علت 
فوت به ویژه تعیین نحوه فوت اس��ت و مشخص 
ک��ردن اینک��ه یک م��رگ خش��ن و غیرطبیعي 
ناش��ي از خودکشي، دگر کش��ي)قتل( یا حادثه 
 باش��د، بدون بررس��ي صحنه ج��رم غیر ممکن

و دشوار است.   
وي خاطر نش��ان کرد: پزشکان قانوني موظف 
ان��د در صحنه ج��رم مرگ هاي مش��کوك و هر 
گونه مرگ خش��ن و غی��ر طبیعي حضور یابند و 
در قریب به اتفاق موارد حاضر نش��دن کارشناس 
پزش��کي قانوني در صحنه ج��رم مربوط به عدم  

درخواست مقام قضایي است.
دکتر ق��ره داغي یادآور ش��د: در روش علمي 
و عمل��ي صحیح بررس��ي صحنه ج��رم، قاضي 
پرون��ده در مح��ل حض��ور یافت��ه و از پزش��کي 
قانوني و اکیپ صحنه جرم براي بررس��ي دالیل 
فوت دعوت مي کند که بر این اس��اس پزش��کان 
قانوني در سراس��ر کش��ور آمادگ��ي دارند در هر 
زم��ان که مق��ام قضای��ي تقاضاي حض��ور آنان 
 را داش��ته باش��د در صحن��ه هاي ج��رم حاضر 

شوند. مدیرکل امور تشریح و بررسي صحنه جرم 
سازمان پزش��کي قانوني کشور با تأکید بر اینکه 
بررس��ي صحنه جرم تنها در مرگ هاي خش��ن 
و مش��کوك ص��ورت مي گیرد، تصری��ح کرد: به 
طور متوس��ط در کشور ساالنه 60 هزار جسد به  
پزشکي قانوني ارجاع مي شود که در بسیاری از 
 این موارد نیازي به حضور یا بررسي صحنه جرم

 وجود ندارد.
وي اف��زود: از کل اجس��اد ارجاع��ي در ه��ر 

س��ال بیش از 20 هزار جس��د مربوط به حوادث 
رانندگي، بخش قابل توجهي مربوط به مرگ هاي 
طبیعي ارجاعي از بیمارستان ها و بخشي مربوط 
ب��ه حوادثي مانند حوادث کار اس��ت که در هیچ 
 ی��ک از این موارد نیازي به بررس��ي صحنه جرم

 نیس��ت.  دکتر ق��ره داغي در ادامه با اش��اره به 
اقدامات صورت گرفته براي حضور بهتر و فعال تر 
در صحن��ه هاي فوت گفت: ب��راي حضور بهتر و 
فعال تر در صحنه هاي جرم مقرر ش��ده در تمام 
صحنه هاي جرمي که پزشکي قانوني در آن حضور 
دارد فرم مخصوص بررسي صحنه جرم را تکمیل 
و نمون��ه اي از آن را ب��راي پیگیري هاي بعدي و 
بررس��ي بهتر و متمرکز به دفتر امور تش��ریح و 
 بررسي صحنه جرم پزشکی قانونی کشور ارسال 
ش��ود. وي در خصوص تجهیزات بررسي صحنه 
جرم در پزش��کي قانوني افزود: در سال هاي اخیر 
س��ازمان پزش��کي قانوني کش��ور  و ادارات کل 
اهتمام وی��ژه اي براي تکمیل ملزومات بررس��ي 
صحنه جرم داش��ته اند به نح��وي که هم اکنون 
مراکز اس��تان ها به خودرو و تجهیزات الزم براي 
بررس��ي صحنه جرم تجهیز ش��ده اند و برخي از 
مراگز نیز درحال رایزني براي تهیه این تجهیزات 

هستند.

 کارگاه اولویت س��نجي پژوهش��ي به منظور تدوین نهایي اولویت هاي پژوهشي، 24 اردیبهشت با 
حضور اس��اتید دانش��گاه ها و 25 نفر از کارشناسان خبره س��ازمان در حوزه تحقیق و پژوهش در 

سالن جلسات حوزه ریاست سازمان پزشکي قانوني کشور برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بین الملل س��ازمان پزش��کي قانوني کشور،  دکتر محمد 
کاظمیان با بیان این مطلب افزود: در این کارگاه نس��بت به تدوین نهایي اولویت هاي پژوهش��ي و 

امتیاز دهي به هر یک از این اولویت ها در سطوح حیطه ها، حوزه ها و موضوعات اقدام شد.
وي خاطرنش��ان کرد: با ویرایش نهایي و آنالیز امتیازات اولویت هاي پژوهش��ي س��ازمان در قالب 
و ش��کل جدید در اختیارکلیه پژوهش��گران مراکز تحقیقاتي دانشگاه هاي کشور، مراکز پژوهشي 
قوه قضاییه، حقوقدانان و کارشناس��ان عاقه مند قرار مي گیرد تا با ارائه ایده هاي پژوهش��ي خود 
و با حمایت مادي و معنوي س��ازمان نسبت به انجام تحقیقات کاربردي و پاسخگویي به نیازهاي 
پزشکي قانوني کشور گام مؤثري برداشته شود. مدیرکل امور پژوهشي و نشر منابع علمي سازمان 
پزشکي قانوني یادآور شد: ضرورت بازنگري در اولویت هاي پژوهشي سازمان با توجه به قرار گرفتن 
در ابتداي برنامه پنجم توس��عه کشور و برنامه سوم توس��عه قضایي به عنوان یک سیاست کان، 
از س��ال گذشته در دستور کار قرار داش��ت.  دکتر کاظمیان خاطرنشان کرد: با برگزاري جلسات 
متعدد نس��بت به نیازس��نجي و نظرسنجي پژوهشي از بخش هاي مختلف فني،  تخصصي و اداري 
س��ازمان اقدامات الزم انجام ش��د و در مرحله بعد با نظرسنجي از کمیته هاي پژوهشي استان ها 
نس��بت به تکمیل اولویت هاي اولیه اقدم ش��د.  وي ادامه داد: بر این اساس اولویت هاي پژوهشي 
 )subject( و بی��ش از 430 موضوع )Theme(حوزه Domain(، 45(س��ازمان در 10 حیط��ه
اس��تخراج ش��د و با انجام اصاحات نهایي بر روي عناوین جمع آوري شده براي بازنگري نهایي در 

کارگاه اولویت سنجي ارائه شد.

معاون آموزش��ي و پژوهشي سازمان پزش��کي قانوني کشور گفت: قوه قضاییه در بین 19 دستگاه 
اجرایي کش��ور در زمینه ارائه طرح هاي پژوهش��ي موفق به کسب رتبه چهارم شد که این رتبه به 
اعتبار طرح هاي پژوهش��ي س��ازمان هاي تابعه قوه قضاییه از جمله پزشکي قانوني به دست آمده 
اس��ت. دکت��ر عبدالرئوف ادیب زاده با بیان این مطلب افزود: بر اس��اس گ��زارش معاونت علمي و 
فناوري ریاس��ت جمهوري از فعالیت ها و اقدامات پژوهش��ي دستگاه هاي اجرایي درطول 18 ماه) 
ابتداي سال 89 تا شهریور 90(، قوه قضاییه با ارائه 43 طرح پژوهشي موفق به کسب رتبه چهارم 
شده اس��ت. وي تصریح کرد: 43 طرح  تحقیقاتي ارائه ش��ده از س��وي قوه قضاییه، توسط سازمان 
پزش��کي قانوني کشور و سازمان زندان ها تدوین شده که 39 طرح آن مربوط به پزشکي قانوني و 

چهار طرح دیگر مربوط به سازمان زندان ها  است.
به گفته دکتر ادیب زاده براي 39 طرح ارائه ش��ده از س��وي پزشکي قانوني بالغ بر یک میلیارد و 

954 میلیون ریال هزینه شده است.    
معاون آموزش��ي و پژوهشي سازمان پزشکي قانوني کش��ور با تأکید بر اینکه طرح هاي پژوهشي 
پزش��کي قانوني محصول تاش کارشناسان و پزش��کان مراکز پزشکي قانوني سراسر کشور است، 
خاطرنش��ان کرد: ارائه طرح هاي پژوهش��ي در پزشکي قانوني رشد قابل توجهي داشته است و در 
نیمه دوم سال گذشته نیز تعداد  طرح ها افزایش قابل ماحظه اي داشت که این امر نشان دهنده 

حمایت هاي بیشتر سازمان پزشکي قانوني کشور از طرح هاي پژوهشي است.
وي با اش��اره به تهیه اولویت هاي پژوهش��ي س��ازمان اظهار امیدواري کرد: پژوهشگران با توجه و 
اقبال بیش��تر از فضاي تحقیقاتي موجود در پزش��کي قانوني بهره مند ش��وند و با انجام پژوهش  و 
تحقیق نسبت به تولید علم و پاسخگویي به نیازهاي فني و تخصصي سازمان  همراهي و همدلي 

بیشتري داشته باشند.

حضور پزشکي قانوني در بیش از 2300 صحنه جرم

برگزاري کارگاه اولويت سنجي پژوهشي در پزشکي قانونيرتبه نخست پژوهشي پزشکي قانوني در قوه قضايیه


