ـﺎ در
ـﻪ ﮐﺮوﻧـ
ـﻮردی از اﺑﺘﻼ ﺑـ
ﻣـ
ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺎزدﯾﺪ
از زﻧﺪان ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،ﮔﺮوه
ﺟﻬﺎدی ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و
راﯾﮕﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی دوران ﺗﺤﻮل در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮدﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻣﻮر اﺳﺖ ،از آﻏﺎز
ﺣﻀﻮر ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﭘﺰﺷﮑﯽ در زﻧﺪانﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﺒﺮ داد.
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﻣﺠﺮب و ﺣﺎذق در
ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوه ﺟﻬﺎدی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺰﺷﮑﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و راﯾﮕﺎن ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﺟﻬﺎدی را ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻠﺐ
و ﻋﺮوق ،ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﮔﻮش ،ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ ،ارﺗﻮﭘﺪی ،داﺧﻠﯽ ،ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی
ﺗﻨﻔﺴﯽ ،زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ،ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،ﭘﻮﺳﺖ ،رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ
و دﯾﮕﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺟﻬﺎدی ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ،اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن و در ﺧﺼﻮص ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻮردی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی

ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در راﺳﺘﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس در ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و
در ﭘﯽ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪت و اﯾﺜﺎر ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ را از ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی
ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻃﺮح ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪﺗﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﭘﺎﯾﺎن از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺟﻬﺎدی ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋه و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﻃﺮح ،اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ۱۱۷ ،ﻧﻔﺮ از ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﻣﻮرد
ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

