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هاي پزشکی از راه دور در زندان عمومی شهرستان کرمان براي کاهش ارجاعات  نصب سیستم
  خارج از زندان پزشکان متخصص زندانیان به 

  سردبیر محترم
ه خدمات بهداشتی و درمانی به نوبه خود یهاي مهم در زمینه فناوري اطالعات و ارتباطات، روند ارا در طی دهه اخیر با پیشرفت

 .ترین این تغییرات مثال زد را یکی از مهم) مدیسین تله(شاید بتوان حوزه پزشکی از راه دور . رات مهمی شده استدچار تغیی

رساندن خدمات . هاست ه خدمت از راه دور به زندانیکننده باشد ارا تواند کمک یکی از جاهایی که پزشکی از راه دور می
مسئولین  ،دالیل مختلف به ی اوقاتگاه. استولین زندان و مسئولین بهداشتی چالش بسیار بزرگی براي مسئ ،پزشکی به زندانیان

حتی  بعضی اوقات . استاین کار بسیار پرهزینه و حتی خطرناك  .گیرند زندان تصمیم به ارجاع بیماران به خارج از زندان می
 ).1( کنند از اعزام به خارج از زندان پرهیز می خواهند با لباس زندان در محیط خارج دیده شوند که نمی دلیل این خود زندانیان به

مدیسین براي کاهش ارجاعات به  هاي جهان مانند استرالیا و آمریکا تالش شده تا از تله هاي اخیر در برخی از کشور در سال
  ).2-5( دست آمده است هتوجهی نیز ب خارج از زندان استفاده شود که نتایج بسیار موفق و قابل

. ن توجه کرد انجام یک نیازسنجی دقیق استآهمی که قبل از نصب هرگونه سیستم پزشکی از راه دور باید به نکته بسیار م
تواند مؤثر باشد و در جلوگیري از سفرهاي  بینی کنیم که خدمت پزشکی از راه دور تا چه حد می بسیار مهم است که ابتدا پیش

  . مک کندچنین باالبردن سرعت و کیفیت خدمت ک غیرضروري و هم
مدیسین در زندان عمومی  نصب سیستم تله حاضر با هدف تأثیر چنین کاري تاکنون در کشور انجام نشده است و بنابراین تحقیق

 . گرفتانجام ارجاعات  به خارج از زندان بر کاهش هاي تخصصی این شهر  شهر کرمان و برقراري ارتباط با بیمارستان

سپس تمامی . تهیه شد 1389ماهه آخر سال  4هاي  فاتر پزشکی زندان، لیستی از کلیه اعزامو با مراجعه به د پس از اخذ مجوز
اگر "هاي فرضی براي تک تک ارجاعات ساخته شد تا به این سؤال پاسخ داده شود که  این موارد با دقت بررسی شد و مدل

برقرار بود آیا باز هم نیاز به این ارجاع بود یا ها بین زندان و بیمارستان تخصصی  سیستم پزشکی از راه دور براي تمام تخصص
  ؟ "نه

شد که در  ها پرسیده می نآشد و ضمن توضیح کامل از  در مواردي که الزم بود با پزشکان متخصص مختلف تماس گرفته می
  یا نه؟ ه استکنید که نیازي به ارجاع بیمار بود آیا فکر می ،هاي بیمار این مورد در صورت مشاهده شرح حال و عکس

هاي تخصصی  از زندان به بیمارستانزن و یک نوزاد  11مرد،  122شامل  ارجاعمورد  134 ،ماه 3در مجموع ظرف مدت 
  . صورت گرفته بود

از  %)35( مورد 47ویزیت معمولی توسط متخصص بود که  ،ترین علت مراجعه اما شایع. علت ارجاعات بسیار متنوع بودند
گرفتن وقت عمل بود که  ها براي مشاوره و گاهاً بسیاري از ویزیت ،بر طبق گزارش درمانگاه زندان .داد ارجاعات را تشکیل می

بسیاري از ارجاعات حتی در  ،بر عکس. شد پذیر می ها از راه دور با همکاري پزشک زندان امکان بسیاري از این ویزیت احتماالً
  . اجتناب نبودند صورت وجود سیستم پزشکی از راه دور نیز قابل پیشگیري و

ارتباطی با استفاده از  ،هاي تخصصی کننده به این نتیجه رسید که در صورتی که بین زندان و بیمارستان تیم بررسی ،در مجموع
درصد از ارجاعات قابل پیشگیري  35-40حدود احتماالً  شد میابزار الزم مانند دوربین دیجیتال و خط اینترنت پرسرعت برقرار 
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توان تا  اگر تجهیزات الزم براي انجام مشاوره از راه دور به عالوه برقراري یک ارتباط مخابراتی قوي و مؤثر با هم باشند می
باشد و ارزش  مالحظه و با ارزش می اي از ارجاعات را کاهش داد که در واقع رقمی بسیار قابل حدود قابل مالحظه

  . کند ا توجیه میمدیسین در زندان ر گذاري روي تله سرمایه
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