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  کارشناس مبارزه با بیماریهاي مرکز بهداشت استان صفر فیض الهی مجري پروژه  :
  دبیر شوراي تحقیات زندانهاي استان تهران دکتر ایرج اسماعیلی ناظر طرح  : 

  دکتر سیدعلیرضا خونساريپیام گزار سالمت :  
  نوروزعلی عزیزخانی -محمدابراهیم ساریچلو- محمد حسن کیامینی -ایفهعلی ط –ابراهیم  امینی   همکاران اصلی پروژه:

  

  خالصه پروژه:

 از کننده تهدید بالیاي و عوامل در مقابل سالمتی حفظ بنابراین .است  فرموده عطا انسان به خداوند که است نعمتی برترین سالمتی

 پادگان ، کارخانجات مانند جمعی هاي محیط در شرایط برحسب این عوامل گیرد قرار توجه مورد باید همواره که است واجبات جمله
براي  را افزونتري علم نیز و دارد بیشترنیاز تالش و همت ، تر قوي عزم به بیشتر جمعیت تراکم به سبب و بوده تر متنوع ها زندان و ها

 عهده به مراکز گونه این افراد در سالمتی ءارتقا و حفظ مسئولیت طبعا . طلبد می مسائل این صحیح مدیریت و عوامل این با مبارزه
اهداف  است تا از توان نظام سالمت کشور در جهت   پیشبرد ضروري اساس همین بر و است سازمان و اداره دستگاه، آن مسئولین
  .به نحو مناسبتري استفاده گردد.درمانی زندانیان   بهداشتی

تدا وضعیت سالمتی زندانیان ونحوه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به آنان درسطح زندان دراین مطالعه که ازنوع توصیفی تحلیلی می باشد ،اب
بهبود فرایند ارائه   هاي استان موردبررسی قرارگرفت وپس ازتعیین نیازهاي سالمت زندانیان مداخالت الزم جهت ارتقائ سالمت زندانیان  و

اخالت شامل تهیه بسته هاي خدمتی مرتبط باسالمت زندانیان (محصول نهایی خدمات بهداشتی درمانی در زندان ها انجام گردید.این مد
  پروژه)می باشد

بر اساس اطالعات حاصله الویت هاي بهداشت و درمان زندان شامل : آموزش سالمت ،  بهداشت روان و درمان اعتیاد، خدمات بیماریابی ، 
، سل، هپاتیت هاي ویروسی، عفونت هاي روده اي، عفونت  HIV/AIDSشامل پیشگیري ، کنترل و مراقبت بیماریهاي واگیر و غیر واگیر( 

، بیماریهاي انگلی منتقل از حشرات ، دیابت و  فشار خون باال)، مراقبت هاي سالمت مادر و کودك، تنظیم STIهاي تنفسی، ماالریا ، 
رمان سرپایی وبستري موقت ،خدمات تشخیصی و خانواده، تغذیه ، سالمت میانساالن و سالمندان، سالمت دهان و دندان، خدمات د

  آزمایشگاهی ، بهداشت محیط و حرفه اي مطابق استانداردهاي ملی تعیین گردید.
زیر کمیته تخصصی، مسئولیت تهیه  هر بسته خدمتی متناسب با نوع تخصص به زیر کمیته مربوطه واگذار گردید. پیش  12سپس با تشکیل 

ط زیر کمیته ها در جلسات اصلی تیم پروژه مورد بازبینی نهایی قرار گرفته و  با نظر مشاورین محترم و ناظر نویس هاي اولیه تهیه شده توس
 کشوري پروژه به تصویب می رسید.

  درصد از اجزاء بسته خدمتی تدوین شده ، در زندان هاي استان قزوین اجرا می شود 36در مجموع  •
  درصد در سطح زندان هاي استان قزوین اجرا می شود 50جزء تدوین شده ، باالي  27جزء از  7تنها  •
  درصد) در زندان هاي استان قزوین، اصال اجرا نمی شود18جزء ( 6جزء تدوین شده  33از مجموع  •

با توجه به اینکه بسته هاي تهیه شده بر اساس نیازهاي واقعی مددجویان و منطبق با سیاست هاي جاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
کی می باشد پیشنهاد می گردد خدمات بهداشتی درمانی در زندان ها و کانون هاي اصالح و تربیت کشور بر اساس این بسته ها به پزش

  مددجویان ارائه شود.
  

  تدوین بسته خدمتی سالمت زندانیان  عنوان پروژه:


