ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘـﺮ ﺑﻬـﺪاﺷﺖ و درﻣـﺎن
ـﻪ
ـﻔﺮ ﺑـ
ـﺪانﻫﺎ در ﺳـ
ـﺎن زﻧـ
ﺳﺎزﻣـ
ﺳﯿﺴــﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴــﺘﺎن :اﯾﺠــﺎد
ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺳﻼﻣـﺖ در زﻧـﺪانﻫﺎ ﮐﻤـﮏ
ـﺎء
ـﺖ ارﺗﻘـ
ـﯽ در ﺟﻬـ
ـﯿﺎر ﻣﻬﻤـ
ﺑﺴـ
ﺧــﺪﻣﺎت ﺑﻬــﺪاﺷﺘﯽ و درﻣــﺎﻧﯽ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ زاﻫﺪان در
ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
زاﻫﺪان دﯾﺪار ﮐﺮد .
در اﯾﻦ دﯾﺪار ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت اداره ﮐﻞ زﻧﺪانﻫﺎی اﺳﺘﺎن و
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﻫﺪان ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﻫﺪان ﺿﻤﻦ ﺧﯿﺮﻣﻘﺪم و ﺗﺸﮑﺮ از ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﺗﺸﮑﺮﯾﺎن و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ
در ﺧﺼﻮص اﺟﺮای
و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ زﻧﺪانﻫﺎی ﮐﺸﻮر از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪﻋﻤﻞآﻣﺪه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در زﻧﺪانﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﻤﻮد .
در اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت دﮐﺘﺮ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ

اﻫﻤﯿﺖ راهاﻧﺪازی ﭘﺎﯾﮕﺎه

در زﻧﺪان زاﻫﺪان ﮔﻔﺖ  :ﻫﺪف از اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﻄﺢ
ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و زﻧﺪانﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﻫﺪان و اداره ﮐﻞ زﻧﺪانﻫﺎ و
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ زﻧﺪانﻫﺎی اﺳﺘﺎن در اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﺳﺎل ۹۷
و در دو ﺑﺨﺶ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺎ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺑﯿﻤﺎری  ، HIVﻫﭙﺎﺗﯿﺖ  ،ﺳﻞ ،
ﺳﻼﻣﺖ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت در ﺣﻮزه
روان  ،ﺗﻐﺬﯾﻪ  ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .
در اداﻣﻪ اﯾﻦ دﯾﺪار ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ
از زﺣﻤﺎت و ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در زﻧﺪان زاﻫﺪان ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد  :زﻧﺪاﻧﯿﺎن

ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﮐﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ در زﻧﺪانﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در
ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ زﻧﺪانﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و راﺣﺖﺗﺮ
ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ .
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج زﻧﺪانﻫﺎ
اداﻣﻪ داد:
دﮐﺘﺮ ﺗﺸﮑﺮﯾﺎن
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺘﺎدون درﻣﺎﻧﯽ
دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ در زﻧﺪانﻫﺎ ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺎﯾﺎنذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎدران ﺷﯿﺮده ،
زﻧﺎن ﺑﺎردار  ،اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ  ،ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ  ،ﻓﺸﺎرﺧﻮن
 ،دﯾﺎﺑﺖ و … اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧﺪانﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﯾﺪار

ﺿﻤﻦ

از ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﻪﻋﻤﻞآﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺗﺸﮑﺮ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ اﻣﯿﺪ
ﺑﻪوﯾﮋه ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و
ﺣﻮزهﻫﺎ
 ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ
در دو ﺑﺨﺶ ﻣﺮدان و زﻧﺎن در زﻧﺪان زاﻫﺪان
ﭘﺎﯾﮕﺎه در ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺪانﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺷﺪ  .دﮐﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ  :اﯾﺠﺎد
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﻧﯿﻞ
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه در زﻧﺪانﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ اﺳﺘﺎن
ﺑﻪ ﻫﺪف ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آﻧﺎن از
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ

.

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی

ﺑﻬﺪاﺷﺖ

ﻣﺤﯿﻂ  ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و زﻧﺎن  ،ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﻫﺪان ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص
ﻧﺤﻮه ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻌﺎﻣﻼت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و اداره ﮐﻞ زﻧﺪانﻫﺎی
اﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .

