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وﺷﺮحوﻇﺎﯾﻒﺳﺎزﻣﺎنﺑﺎﭘﻮﺷﺶدﻫﻰاﺧﺒﺎرﺑﻪﺻﻮرتﮔﻔﺖوﮔﻮ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ،ﮔﺰارش
ﺗﺼﻮﯾﺮىوﺧﺒﺮى،ﻣﻘﺎﻟﻪﺗﻬﯿﻪودراﺧﺘﯿﺎرﮐﺎرﮐﻨﺎنﺻﻨﻌﺖﻧﻔﺖﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ؛
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪﺗﻮاﻧﺴﺘﻪﮔﺎﻣﻰﻣﺜﺒﺖدرارﺗﺒﺎطﺑﺎﮐﺎرﮐﻨﺎنﺷﺮﯾﻒﺻﻨﻌﺖﻧﻔﺖﺑﺮدارد
اﻣﯿﺪاﺳﺖﮐﻪﺑﺎدرﯾﺎﻓﺖﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮاتﺷﻤﺎﻋﺰﯾﺰانﮔﺎمﻫﺎىﻣﻮﺛﺮىدرﺟﻬﺖﺑﻬﺒﻮدﮐﻤﻰو
ﮐﯿﻔﻰاﯾﻦﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪﻓﻮقﺑﺮداﺷﺘﻪﺷﻮد.

ﻣﻘﺎمﻣﻌﻈﻢرﻫﺒﺮى:
پزشکان ،پرستاران ،بقیه عوامل درمانی حقیقتا در حال جهاد فیسبیلا� هستند؛
این کاری که امروز اینها میکنند جهاد فیسبیلا� است و ارزش خیلی با�یی
دارد
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دکترهاشمیمدیرعامل سازمان در هشتمین جلسه هفتگی با روسا و مدیران
ستادی بر تهیه و تنظیم شرح وظایف نیروها و آموزش حرفه ایی آنان در راستای
توانمند سازی و چابک سازی سازمان تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت ،این جلسه
امروز  18بهمن ماه با حضور روسا و مدیران
ستادی و روسا دو منطقه اهواز و بوشهر
بهصورت ویدیو کنفرانس برگزار شد که در ابتدا
دکتر جهانبخش امینی رییس امور بازرسی و
رسیدگی به شکایات به ادامه ارائه گزارش
بازرسی از مناطق پرداخت و درخصوص
همکاری با واحد سالمت در جهت شناسایی
فسادهای اداری موضوعاتی را مطرح
کرد.
در ادامه باتوجه به دستور مدیرعامل
سازمان مبنی بر ممنوعیت جذب نیرو در
تمامیرشتهها و تغییر رسته شغلی کارکنان
حوزه درمان ،امیر قائمپناه مدیر منابع
انسانی به ارسال نامه به تمامیمناطق در
راستای اجرایی شدن این دستور العمل
توضیحاتی را ارائه کرد و سپس دکتر آشتیانی
رییس بیمارستان نفت تهران از آغاز جابه
جایی کادر درمان از واحدهای اداری به
واحد درمانی خبر داد.
مدیر منابع انسانی سازمان در ادامه
گزارشی در خصوص اعالم نظر مدیران و روسا
در جهت استانداردسازی نحوه برگزاری
آزمونهای جذب و نظارت بر روند جذب
موضوعاتی را مطرح کرد و تعیین شد که در
جلسه آینده در این خصوص تمامینظرات
بررسی و دستورالعمل تهیه شود.
علیرضا فارسیان رییس فناوری اطالعات و
ارتباطات سازمان با اعالم ثبت  270نسخ در
( )paperlessبهداشت و درمان صنعت نفت
تهران گفت :امروز بخش آزمایشگاه هم به
این نرمافزار متصل میشود و در آینده بسیار
نزدیک واحد تصویر برداری هم به آن اضافه
خواهد شد.
دکتر وحید مالکی رییس بهداشت و درمان
صنعت نفت بوشهر با تقدیر از حمایتهای
مدیرعامل و مدیران ستادی از بهرهبرداری
دو دستگاه آمبوالنس در دهه مبارک فجر
خبر داد و گفت :تمام تالش ما این است که
بخش  PCRعسلویه را تا پایان بهمن ماه
راهاندازی میکنیم.
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چابک س ــازی و توانمندی سازمان
با ارتقای صــالحیت حرفهایی نیروها
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استفاده حدا کثری از ظرفیتها برای ارائه خدمات بهداشتی و
درمانی از راه دور
نهمین جلسه هفتگی روسا و مدیران ستادی امروز  25بهمن ماه با حضور روسا و مدیران ستادی و روسا دو منطقه اهواز و بوشهر بصورت
ویدیو کنفرانس با بررسی ظرفیتهای سازمان در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در فضای مجازی برگزار شد.
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در ابتدا دکتر جهانبخش امینی رییس امور بازرسی و رسیدگی
به شکایات به ادامه ارائه گزارش بازرسی از مناطق پرداخت که
دکتر وحید مالکی رییس بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر
در خصوص روند ارائه خدمات در حوزه دندانپزشکی پس از
گزارشهای بازرسی مواردی را مطرح کرد.
دکتر مجید رزاقی با تاکید بر اهمیت پیشگیری بر درمان در حوزه
دندانپزشکی گفت :با توجه به امکانات ،باید غربالگری ساالنه
جمعیت هر منطقه و ثبت معاینات برای اجرای طرح سالمت دهان
و دندان در صنعت نفت فراهم شود تا نیاز به خدمات تخصصی
را کاهش دهیم .در ادامه امیر قائم پناه مدیر منابع انسانی در
خصوص دستورالعمل جذب و اعالم نظر مدیران و روسا در جهت
استانداردسازی نحوه برگزاری آزمونهای جذب و نظارت بر روند
جذب موضوعاتی را مطرح کرد.
دکتر سید مهدیهاشمیمدیرعامل سازمان با اشاره به بروز
احتمالی پیک چهارم در کشور خواستار استفاده حداکثری از
ظرفیتهای سازمان برای ارائه خدمات غیر حضوری و از راه دور
در مناطق ،برای کنترل و جلوگیری از شیوع بیماری کووید  19شد
و گفت :با هماهنگی واحد فناوری اطالعات و ارتباطات درصدد
راهاندازی درمانگاه مجازی هستیم.
وی همچنین در خصوص توریسم درمانی با توجه به ظرفیت و
امکانات سازمان در برخی مناطق از جمله آبادان و اهواز مواردی را
مطرح کرد که مقرر گردید توسط مدیریت سالمت پیگیری شود.

در ادامه دکتر بهرام دهقان رییس بهداشت و درمان صنعت
نفت اهواز با اعالم روند افزایشی تعداد مراجعین کووید  19نسبت
به هفتههای گذشته گفت :عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی
و دستورالعملها منجر به قرمز شدن برخی از شهرهای استان
خوزستان شده و میزان ورودی بیماران را به بیمارستان  2الی 3
برابر کرده است.
وی خواستار تشکیل کمیته اضطرار برای تهیه و تنظیم اعمال
محدودیتها در شرکتهای نفتی منطقه برای جلوگیری از شیوع
بیماری کرونا شد و خبر از افزایش ظرفیت بیمارستان برای مقابله
با پیک چهارم را داد.
دکتر وحید مالکی رییس بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر
از راهاندازی بخش  PCRعسلویه در پایان این هفته با حضور
مدیرعامل سازمان خبر داد.
دکتر صادق مشتری دوست رییس تله مدیسین سازمان با ارائه
گزارشی از استفاده حداکثری از ظرفیت تله مدیسین به ویژه در
دوران همه گیری کووید  ۱۹به منظور کاهش بار ارجاع بیماران
و صرفهجویی در هزینهها گفت :با همکاری شرکت خطوط لوله و
مخابرات نفت درتالش هستیم تا با استفاده از فیبر نوری در حوزه
تلهمدیسین گامهای موثری برداشته شود.
علیرضا فارسیان رییس فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان در
خصوص متصل شدن ( )paperlessبهداشت و درمان صنعت نفت
تهران در واحد تصویربرداری و آزمایشگاه گزارشی ارائه کرد.
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بررس ـ ـ ـ ــی انجام رپید تست در دومین جلسه کمیته
راهبردی م ـ ـ ـ ــدیریت پاندمیکووید 19
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دومین نشست هم اندیشی کمیته راهبردی مدیریت پاندمیکووید  ،19پنجشنبه  16بهمن ماه با حضور مدیرعامل ،مدیران و روسا با بررسی
چالشهای تامین واکسن کووید ،تست تشخیصی سریع آنتی ژن کووید  19در مناطق عملیاتی در بیمارستان صنعت نفت تهران برگزار شد.
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به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت ،دومین نشست با توجه تداوم پاندمیکرونا و اصالحات
ساختاری مراقبتهای سالمت محور در جمعیت تحت پوشش
وزارت نفت برگزار شد.
در این نشست در خصوص ابالغ پروتکلهای بهداشتی ،انجام
 Rapid testبرای کارکنان سکو ،انجام تست PCRیا سی تی
اسکن جهت بیماران نیازمند به جراحی در بیمارستان جهت
صدور مجوز عمل جراحی  ،فرآیند اجرایی مصوبات و اولویت
شناسایی بیماران بحث و بررسی شد.
دکتر سید مهدیهاشمیمدیرعامل سازمان با تاکید بر روشهای
راهبردی در شناسایی بیماران در سریع ترین زمان گفت :با توجه
به بروز احتمالی پیک چهارم در کشور باید با استفاده از تجربیات
از روشهای جدید درمان و خدمات تشخیصی با توجه به
امکانات و تجهیزات استفاده شود تا کمترین میزان درگیری را در

بین جمعیت تحت پوشش داشته باشیم.
در ادامه دکتر بهرام دهقان رییس بهداشت و درمان صنعت
نفت اهواز بهمراه تیم خود که بصورت ویدیوکنفرانس در این
نشست حضور داشتند در خصوص تشدید رعایت پروتکلهای
بهداشتی در منطقه،شناسایی بیماران و راهاندازی دستگاه سی
تی اسکن دوم مباحثی را مطرح کردند.
همچنین دکتر پیمان فریدنیا رییس  HSEو سالمت کار ،دکتر
کوروشهاشمیاصلی پزشک خانواده سازمان ،دکتر عبدی مشاور
مدیرعامل و دکتر همتیان پزشک متخصص عفونی بیمارستان
صنعت نفت تهران موضوعات چالشهای تامین واکسن کووید
 ،19تست تشخیصی سریع آنتیژن کووید  19جهت مناطق
عملیاتی ،استفاده از  ،Rapid testراهاندازی نرمافزار کلینیک
مشاوره طبی و مدیریت احتمال شیوع آنفوالنزای  N1H1و
تمهیدات کنترلی را مطرح و بحث و تبادل نظر شد.
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ارائهخدماتدرمانیاز راهدور
(ویزیتتلفنی)بهبیمارانمزمن
غیروا گیردار
ویزیت تلفنی برای کنترل بیماریهای مزمن غیر واگیردار موجب تســهیل و تسریع
دسترسی به متخصصین جهت ارائه خدمات مشــاوره ،کاهش بار مراجعین به مراکز
درمانی در بحران کرونا شد.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت ،دکتر
کوروشهاشمیاصل با اشاره به اینکه
ویروس کرونا و شیوع سریع آن سبک
زندگی همه را تغییر داده و قرنطینه و
خانهنشینی مراقبتها را تحت تاثیر
قرار داده ،گفت :سازمان بهداشت
جهانی ( )WHOبا اعالم اینکه در
دوران پسا کرونا با توجه به اینکه
بیماران مزمن غیر وا گیر از ترس بیماری
کووید  19کمتر به مرا کز درمانی مراجعه
میکنند ،امکان اختالل در کنترل
بیماری آنها وجود دارد ،به همین
دلیل یکی از برنامههای پیشنهادی
ویزیت از راه دور بیماران بود که در
این برنامه پزشکان پرستاران و ماماها
با بیماران تماس تلفنی گرفته میشود
و اطالعات آنان ثبت و مراقبتهای
الزم در این دوران به آنان توصیه
میشود.
وی کنترل عوامل خطرساز
بیماریهای قلبی _ عروقی شامل:
دیابت ،فشارخون باال ،چربی خون
باال و چاقی را مهم عنوان کرد و گفت:
تاخیر در مراجعه این دسته از بیماران
بر سالمتی آنان تاثیر گذاشته و احتمال
بروز عوارض ناخواسته را افزایش
میدهد.
دکتر هاشمیاصل بیان کرد :در
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
با توجه به برگزاری کمیته متخصصین
پزشکی خانواده و اقدامات و خدمات
موثر آن در سطح جمعیت تحت
پوشش تصمیم بر این شد که از
مهرماه امسال ویزیت تلفنی برای
کنترل بیماریهای مزمن غیر وا گیر در
دستور کار قرار گیرد.
متخصص پزشک خانواده سازمان
ادامه داد :در اولین گام فرآیند
انجام مشاوره تلفنی به همراه
پرسشنامههای مربوطه طراحی و
بومیسازی شد و طبق دستورالعمل
سه گروه پزشکان خانواده،پرستاران
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خانواده و ماماها با بیماران تماس تلفنی
گرفته و فرمها و پرسشنامههای مربوطه را
تکمیل مینمایند ،قبل از هر تماس تلفنی
ابتدا پرونده بیمار توسط اعضا تیم سالمت
بررسی و عوامل خطرساز بیماری آنان
ارزیابی میشود.
دکترهاشمیاصل با اشاره به اولویت
بندی بیماران در سه گروه گفت :گروه
اول بیماران دیابتی بودند که در طی  6ماه
گذشته هیچ مراجعه ای به مرا کز درمانی
نداشته و یا بیماری دیابت آنان از کنترل
خارج شده است ،گروه دوم بیماران مبتال
به فشار خون و گروه سوم بیماران مبتال به
چربی خون بودند که طی تماس تلفنی و
طرح پرسش نامهها وضعیت بیماری آنان
بررسی میگردد.
متخصص پزشک خانواده سازمان با
تاکید بر اینکه کنترل بیماریهای غیر وا گیر
در سطح جمعیت تحت پوشش اولویت
اصلی واحد سالمت خانواده بشمار میرود،
افزود :این طرح در ارائه مراقبتهای
سالمت به افراد واجد شرایط و منطقی
کردن میزان مراجعات به مرا کز درمانی در
زمان شیوع بیماری کووید  19نقش مهمیرا
ایفا میکند.
وی تصریح کرد :پس از تماس تلفنی و
تکمیل فرمها در صورتی که بیمار نیاز به

تجدید دارو داشته باشد،یکی از راههای
موثر این است که میزان دارو مورد نظر
به داروخانه اعالم و بدون حضور بیمار به
یکی از نزدیکان درجه یک وی تحویل
شود ،همچنین در مناطق تهران،اهواز و
شیراز میتوان با هماهنگی با واحد home
 careداروها به درب منزل بیمار ارسال
گردد.
وی اظهار داشت :در طول سه ماهه
گذشته  26635تماس تلفنی در کل
مناطق سازمان صورت گرفته است که
 50درصد تماسها مربوط به بیماران
دیابتی بوده است،همچنین در این مدت
پزشکان  9832تماس تلفنی ،پرستاران
 9268و ماماها  7250تماس ثبت
کردهاند.
متخصص پزشک خانواده با اشاره به
افزایش میزان رضایت مندی پس از اجرای
این طرح گفت :بیماران از اینکه تحت نظر
بوده و نیاز به حضور در مرا کز درمانی برای
کنترل بیماری ندارند از این طرح استقبال
کردهاند ،این طرح موجب تسهیل و تسریع
دسترسی به متخصصین جهت ارائه
خدمات مشاوره ،کاهش بار مراجعین به
مرا کز درمانی و تسهیل در مدیریت بیماران
در زمان بحران بیمارای کووید  19شده
است.

دکترهاشمیاصل
بیان کرد :در
سازمان بهداشت
و درمان صنعت
نفت با توجه به
برگزاری کمیته
متخصصین
پزشکی خانواده
و اقدامات و
خدمات موثر آن
درسطﺢجمعیت
تحتپوشش
تصمیمبراین
شد که از مهرماه
امسال ویزیت
تلفنیبرایکنترل
بیماریهای
مزمن غیر واگیر
در دستور کار قرار
گیرد.
متخصصپزشک
خانواده سازمان
ادامه داد :در
اولین گام فرآیند
انجام مشاوره
تلفنیبههمراه
پرسشنامههای
مربوطه طراحی و
بومیسازی شد و
طبقدستورالعمل
سه گروه پزشکان
خانواده،پرستاران
خانواده و ماماها
با بیماران
تماستلفنی
گرفته و فرمها و
پرسشنامههای
مربوطه را تکمیل
مینمایند،قبل از
هرتماستلفنی
ابتدا پرونده بیمار
توسط اعضا تیم
سالمت بررسی
و عوامل خطرساز
بیماری آنان
ارزیابی میشود.
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ضرورت تله مدیسین در ارائه خدمات درمانی
تشخیص به موقع آمبولی مایع آمینوتیک در فرآیند زایمان طبیعی که به سزارین منتهی شده ،از اهمیت بسزایی برخوردار است که تشخیص
به موقع آن ،جان مادر و نوزاد را نجات میدهد.
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طرح اتصال (تله مدیسین ) اورژانس
سه منطقه مهم تهران ،اهواز و
عسلویه در جهت ارائه خدمات کلید
خورد.
دکترصادق مشتری دوست رییس
تلهمدیسین سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت با اشاره به مجهز بودن
سازمان به سیستم پزشکی از راه
دور پیشرفته گفت :با توجه به نیاز
خدمات پزشکی از راه دور و اهمیت
ارائه خدمات درمانی با استفاده از
فن آوری ارتباطی در همهگیری کرونا
با دستور مدیرعامل سازمان برنامه
توسعه تلهمدیسین در بحران کرونا
طراحی و اجرا شد.
وی افزود :همه تالش سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت خدمت
رسانی و ایجاد اطمینان خاطر برای
سالمتی همکاران صنعت نفت بویژه
در مناطق عملیاتی و دوردست با
شرایط کاری سخت است.

دکترصادق مشتری دوست رییس
تلهمدیســین سازمان
بهداشــت و درمــان
صنعت نفت با اشاره به
مجهز بودن ســازمان به سیستم
پزشکی از راه دور پیشرفته گفت:
با توجه به نیاز خدمات پزشکی از
راه دور و اهمیت ارائه خدمات
درمانی با استفاده از فن آوری
ارتباطی در همهگیری کرونا با
دستور مدیرعامل سازمان برنامه
توسعه تلهمدیســین در بحران
کرونا طراحی و اجرا شد.

دکتر مشتری دوست در خصوص
روند انجام خدمات تله مدیسین و
استفاده از این ظرفیت گفت :در این
طرح با تکیه بر شبکه های ارتباطی
بسیار پیشرفته شرکت خطوط لوله و
مخابرات صنعت نفت،انجام مشاوره
های پزشکی در شرایط اورژانسی بین
مناطق مختلف مجهز به تکنولوژی
تله مدیسین و دپارتمان های اورژانس
بیمارستانهای تهران،اهواز و عسلویه
فراهم خواهد شد.
رییس تلهمدیسین سازمان بهداشت
و درمان صنعت نفت اظهار داشت:
در گام اول که در حال اجرا میباشد،
اورژانسهای بیمارستانهای تهران،
اهواز و عسلویه از طریق شبکه فیبر
نوری و با حمایت شرکت خطوط
لوله و مخابرات صنعت نفت با
پهنای باند مناسب ارتباط ویدیو
کنفرانس با کیفیت  HDبرقرار خواهد
شد.
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فعالیتهمزمان 4بخشاختصاصی
کووید 19در بیمارستانبزرگنفتاهواز
دکتر بهرام دهقان ،رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز ،از افزایش  3برابری
مراجعات با عالئم تنفسی و مشکوک به بیماری کووید  19خبر داد.
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به گزارش روابط عمومیبهداشت و
درمان صنعت نفت اهواز ،دکتر بهرام
دهقان ،رئیس بهداشت و درمان صنعت
نفت اهواز ،از افزایش  3برابری میزان
مراجعات با عالئم تنفسی به بیمارستان
بزرگ نفت اهواز خبر داد و گفت :در حال
حاضر چهار بخش اورژانس تنفسی ،کووید
 1و  2و  ICUکووید با تمام توان مشغول به
خدمترسانی به بیماران مشکوک و مبتال
به بیماری کووید هستند.
وی از لغو عملهای جراحی غیر اورژانس
و غیر ضروری خبر داد و گفت :در شرایط
فعلی و با توجه به اعالم وضعیت قرمز در
شهر اهواز از سوی ستاد استانی مقابله با
بیماری کرونا ،فقط اعمال جراحی اورژانس
و الکتیو ضروری انجام میگردد و کلیه

بیماران کاندید اعمال جراحی و بستری نیز
بوسیله  rapidتست از نظر ابتال به بیماری
کرونا غربالگری و بررسی میشوند.
وی در خصوص دستگاه سی تی اسکن
بیمارستان بزرگ نفت اهواز نیز گفت:
باتوجه به حجم مراجعات در پیک اول،
دوم و سوم بیماری کرونا و تعداد بسیار زیاد
سیتیاسکن انجام شده ،در چند هفته
اخیر یکی از قطعات این دستگاه دچار
مشکل شده بود که با تالش همکاران حوزه
پشتیبانی ،خوشبختانه این دستگاه تعمیر
شده و مجددا به چرخه کار برگشته است
و دیگر نیازی به اعزام بیماران به خارج از
بیمارستان نیست.
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت
اهواز در خصوص نحوه ارائه خدمات در

دیگر بخشها و واحدهای بهداشت و
درمان صنعت نفت اهواز نیز توضیحاتی
را ارائه نمود و گفت :معاینات برگشت
به کار شاغلین توسط پزشکان
متخصص طب کار در مرکز سالمت کار
کوی نفت انجام میگردد .همچنین در
واحد دندانپزشکی ضمن رعایت کلیه
پروتکلهای بهداشتی و استفاده کامل
از لوازم حفاظت فردی ،در هر شیفت
کاری به تعداد محدودی از بیماران
خدمات دندانپزشکی ارائه میشود
و نوبتدهی خدمات دندانپزشکی از
طریق سیستم نوبتدهی غیرحضوری
(سایت بهداشت و درمان صنعت
نفت اهواز ( و یا از طریق شماره
تلفن ( ٠٦١_٣١٥٣کال سنتر) خواهد
بود.
در کلینیکهای تخصصی بیمارستان
بزرگ نفت نیز با افزایش ساعات کاری
کلینیکهای مختلف ،ایجاد فاصله
ی زمانی بین زمان ویزیت پزشکان
در یک کلینیک ،ارائه خدمات در
بیمارستان بزرگ نفت و دو مجتمع
تخصصی سالمت خانواده کارون و
شهدای نفت و ضدعفونی کامل محیط
کلینیکها دو بار در روز ،تالش شده
فاصله اجتماعی بین مراجعین در هر
کلینیک حفظ شده و از تجمع بیماران
جلوگیری شود.
دکتر دهقان تاکید کرد :شاغلین
و بازنشستگان صنعت نفت و
خانوادههای ایشان میتوانند در
سامانه خوداظهاری پایش و غربالگری
بیماری کرونا ورود اطالعات نمایند تا
صورت وجود عالئم ،مراقبین سالمت
با ایشان تماس گرفته و راهنماییهای
الزم را به ایشان ارائه نمایند.وی در
پایان ابراز امیدواری کرد با قرنطینه
خانگی ،رعایت پروتکلهای بهداشتی
در جامعه و کاهش ترددهای غیر
ضروری ،از شدت پیک فعلی این
بیماری کاسته شود.
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آمادگیبیمارستاننفتآباداندر
مواجههباموج کنونیبیماری کووید19
رییس بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان ازآمادگی کامل این مرکز جهت ارائه خدمات
مورد نیاز بیماران ،باتوجه به افزایش چشمگیر مراجعین با عالیم تنفسی و احتمال ابتال
به کرونا خبر داد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی روابط
عمومیبهداشت ودرمان صنعت نفت
آبادان -دکتر نصراله حسونی بحرینی
رییس این مرکز در گفتگو با واحد روابط
عمومیگفت :در چند روز گذشته،
تعداد مراجعین به اورژانس تنفسی
بطور چشمگیری افزایش یافته است.
با توجه به شرایط منطقه و افزایش
تعداد بیماران بستری در بیمارستان
معین دانشگاه ،ما نیز در وضعیت"آماده
باش" قرار گرفته ایم .وی افزود :بر
اساس وضعیت مقابله ای در مو جهای
قبلی شیوع بیماری حدا کثر  %50از
تختهای بستری این مرکز در صورت
نیاز ،مورد استفاده بیماران نیازمند
بستری قرار خواهد گرفت.
دکتر نصراله حسونی بحرینی در ادامه
در مورد نحوه ارائه سایر خدمات به
جمعیت تحت پوشش و خانواده نفت
اظهار داشت :تمام خدمات مورد نیاز
جمعیت تحت پوشش کمافی السابق
و با حدا کثر تالش ارائه خواهد شد .در
این راستا تصمیم گرفته شد که اعمال
جراحی ضروری و اورژانس انجام
شوند و معاینات دوره ای نیز با رعایت
کامل پروتکلهای بهداشتی و با تعداد
محدود روزانه انجام شود.
رییس بهداشت ودرمان صنعت
نفت آبادان گفت :در مورد تجهیزات
حفاظت فردی کارکنان که رکن اصلی
مقابله با این موج هستند،تمهیدات
الزم اندیشیده شده ،از نظر دارویی
در حال حاضر مشکلی نداریم و برای
داروهای تخصصی مورد استفاده در
این بیماران نیز هماهنگیهای الزم با
دانشکده انجام شده است.
وی در پایان از همه هموطنان و
جمعیت تحت پوشش درخواست
کرد که ضمن رعایت پروتکلهای
بهداشتی ،حفظ فاصله اجتماعی و
پوشیدن ماسک ،تا کنترل موج جدید،
تا حد امکان بجز در موارد ضروری از
منزل خارج نشوند.
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افزایشتولیدخدمتمحور اصلی گردهمایی
مدیرانبهداشتودرمانصنعتنفت
فارسوهرمزگان

نشست ساالنه رییس و مدیران بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان در سال
 99با هدف بررسی مسائل و دغدغههای موجود در مجموعه فارس و هرمزگان و ارائه
راهکارهای موثر ،صورت پذیرفت.

رییس بهداشت و درمان صنعت
نفت فارس و هرمزگان با اشاره به
بحران اقتصادی کنونی در همه
زمینهها ،تاکید کرد :در این شرایط که
تمام کشور با بحران شدید اقتصادی
روبروست باید هوشیار و مسئولیت
پذیر باشیم و با سخت کوشی برنامه
ریزیهای الزم را برای سال آینده،
طرح و مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
وی با بیان اینکه پاندمیکووید 19
تمامیعرصههای فعال در جامعه را به
چالش کشیده ،اظهار کرد :با توجه به
تحریمها و برای بررسی این مهم که
برای روزها و ماهها و سالهای آینده
چه رویدادهایی در پیش رو داریم باید
هوشیار و آ گاه شویم و از هم ا کنون به
فکر باشیم و سعی کنیم تا با حداقلها
مناسب ترین بازدهی را در جهت ارائه
خدمات بهداشتی و درمانی به منصه
ظهور رسانیم.
در این نشست ،از سوی مسئوالن و
مدیران حاضر ،مشکالت و معضالت
موجود مطرح و مسائل مطروحه مورد
بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر
شد تا پیگیریهای الزم و شایسته
انجام پذیرد.
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به گزارش پایگاه اطالع رسانی
بهداشت و درمان صنعت نفت فارس
و هرمزگان ،دکتر محسن تندر در این
نشست گفت :نشست ساالنه این
مرکز را در حالی برگزار میکنیم که طی
یک سال شرایط سخت و بحرانهای
مختلفی را برای مقابله با شیوع
ویروس کرونا متحمل شدیم و امروز،
سپاسگزاری مجدد خودم را برای
تالشهای بی وقفه در این ایام ،به
تمامیهمکارام ابراز میکنم.
رییس بهداشت و درمان صنعت
نفت فارس و هرمزگان عنوان کرد:
همه ما به عنوان افرادی که در
مجموعه درمانی مشغول به انجام
وظیفه هستیم به معضالت و مشکالت
موجود بهداشتی ،درمانی و اقتصادی

به خوبی واقفیم و باید با تمام قوا بر
ارتقاء اهداف سازمان و مناطق تحت
پوشش در فارس و هرمزگان فعال
باشیم .وی افزود :در این راستا نباید
از وظایفی که در هر قالبی برایمان
تعریف شده غافل شویم و در جهت
پویایی مجموعه ،در هر شرایطی
مسئولیتپذیر باشیم.
دکتر تندر اضافه کرد :درک متقابل
مدیران و کارمندان در یک مجموعه
به درک و حل و فصل مسائل و
مشکالت حاصل از گستردگی مناطق و
وسعت دامنه دغدغهها کمک شایانی
میکند و در این راستا همفکری و
همکاری مجدانه تمامیفعاالن یک
ارگان یا سازمان میتواند به شکل
قابل توجهی گره گشا باشد.
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راهاندازی مرکز ایمن تشخیصی و مراقبتهای
بهداشتی سالمت شاغلین صنعت نفت آغاجاری
دکتر فرید خدری :در این مرکز خدمات تشخیصی و مراقبتی به افراد آسیب پذیر و یا افراد دارای مشاغل حساس به دور از هر گونه تماس با
بیماران مشکوک تنفسی ارائه میشود.
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به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت
نفت آغاجاری مرکز ایمن تشخیصی و مراقبتهای بهداشتی
سالمت شاغلین صنعت نفت در منطقه آغاجاری راهاندازی
شد.
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری فلسفه ایجاد
مرکز ایمن را تشریح کرد و گفت :پیرو تعامل ایجاد شده بین
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان و رئیس ایمنی و HSE
شرکت ملی نفت ایران ،مقرر گردید در مناطق وابسته به
سازمان ،مرکزی ایمن جهت ارائه خدمات تشخیصی و مراقبتی
راهاندازی شود.
دکتر فرید خدری به جامعه هدف این مرکز اشاره کرد و اظهار
داشت :خدمات ایمن مورد نظر به  3گروه از کارکنان شریف
صنعت نفت ارائه میشود که عبارتند از افراد آسیب پذیر ،افراد
دارای مشاغل حساس و کارکنانی که به هر دلیل در سه سال
گذشته معاینات دوره ای را انجام نداده اند.
وی مهم ترین ویژگی مرکز ایمن را عاری بودن از بیماران
مشکوک تنفسی و یا مبتال به کرونا توصیف کرد و بیان نمود:
به منظور رعایت دستورالعمل سازمانی ،فرآیند مراجعه بیماران

مبتال و یا مشکوک را اصالح نموده و مراجعه این بیماران را به
درمانگاه امام رضا (ع) واقع در روبروی مرکز آتش نشانی شرکت
نفت منتقل کردیم و از این به بعد هیچگونه بیمار کرونایی به
مرکز سالمت کار مراجعه نمیکند.
دکتر خدری هدف نهایی مرکز ایمن را جلوگیری از شیوع
بیماری کرونا و دور نگهداشتن افراد آسیب پذیر از سایر بیماران
کرونایی ارزیابی کرد و تاکید نمود :با راهاندازی مرکز ایمن
تشخیصی و مراقبتی در محل ساختمان مرکز سالمت کار ،دیگر
مراجعین این مرکز دغدغه برخورد و یا تماس با بیماران کرونایی
و تنفسی را ندارند.
رئیس بهداشت و درمان روش کار این مرکز را نیز توضیح داد
و گفت :با هماهنگی به عمل آمده با شرکتهای نفت و گاز
منطقه ،افراد مورد نظر ابتدا توسط پزشکان ما مورد ارزیابی و
مشاوره تلفنی قرار میگیرند و در صورتی که عالیم مشکوک به
کرونا داشته باشند به درمانگاه امام رضا ع ارجاع داده میشوند
اما اگر هیچگونه عالئم مشکوک تنفسی نداشته باشند به مرکز
ایمن فرخوانده میشوند و اقدامات تشخیصی و مراقبتی الزم به
آنها ارائه میگردد.
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اجرای عملهای جراحی با رویکرد بهبود کیفیت زندگی

انجام موفقیت آمیز عمل جراحی تعبیه اســفنکتر مصنوعی در مجرای ادراری بیمار،
موجب درمان قطعی بی اختیاری ادرار در دو بیمار در بیمارستان نفت تهران شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران ،دکتر ابوالقاسم
نیک فالح ،جراح و رئیس بخش اورولوژی بیمارستان نفت تهران گفت :بی اختیاری
ادراری انواع مختلفی دارد ،یکی از آنها بی اختیاری واقعی است.
به نحوی که بدون پر شدن مثانه ،ادرار قطره قطره خارج میشود بدون اینکه بیمار
آن را احساس یا بتواند کنترل کند.
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تعبیه اسفنکتر مصنوعی برای بیماران
بیاختیاری ادراری در بیمارستان نفت تهران

این مشکل ناشی از آسیب اسفنکتر و
نارسایی آن است که بندرت در اختالالت
عصبی ،جراحیهای پروستات و
آسیبهای مجرای ادراری دیده میشود.
درمان این بیماران ،کارگذاشتن
اسفنکتر مصنوعی است که خوشبختانه
با مساعدت مسئولین بیمارستان نفت
تهران ،در تهیه این وسیله و تجهیز
بیمارستان ،خوشبختانه امکان انجام
جراحی تعبیه اسفنکتر مصنوعی را دراین
بیمارستان فراهم شد.
وی گفت استفاده از اسفنکتر مصنوعی
یکی از مؤثرترین روشهای درمان
بیاختیاری ادراری ناشی از نارسایی
اسفنکتر است.
وی توضیح داد :بی اختیاری ادرار یک
مشکل اورولوژی است که میتواند باعث
ایجاد اثرات نامطلوب شدیدی در کیفیت
زندگی افراد و اطرافیان او شود به طوری
که باعث گوشهگیری ،انزوا و افسردگی
افراد میشود.
رئیس بخش اورولوژی بیمارستان نفت
افزود :با هدف بهبود کیفیت زندگی
و درمان بیماران ،دومین عمل جای
گذاری اسفنکتر مصنوعی در بیمارستان
نفت تهران انجام شد و وضعیت هر دو
بیمار در شرایط مطلوبی قرار دارد.
دکتر نیک فالح توضیح داد :این
اسفنکتر از طریق پوششی که دور مجرای
ادرار قرار میگیرد باعث بسته شدن مجرا
و جلوگیری از خروج ادرار میشود و بیمار
میتواند با فشار دادن یک دکمه اسفنکتر
را غیر فعال و دریچه را به مدت حدود دو
دقیقه باز کند تا دفع ادرار انجام شود.
این فوق تخصص اورولوژی با بیان
اینکه ،استفاده از اسفنکتر مصنوعی
برای بیاختیاری ادراری ،معموال آخرین
راه درمانی است تاکید کرد :قبل از جراحی
روشهای دیگر درمان انجام میشود.
میزان موفقیت این جراحی از نظر درمان
بیاختیاری ادراری باال بوده و روش
موثری در درمان این بیماری است.
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ثب ـ ـ ــت بیش از  36هزار تماس در سامانه پایش کــــرونا
رئیس مراکزسالمت خانواده دربهداشت ودرمان صنعت نفت تهران اعالم کرد :تعداد تماسهای ثبت شده درسامانه پایش کرونا ،از 36
هزار و 296تماس فراتر رفت.
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به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان صنعت نفت،
صدیقه سادات قرشی در حاشیه مراسم تقدیر ازمراقبین سالمت
که درستاد سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت برگزار شده بود
افزود :ازطریق سامانه پایش کرونا ،به دو گروه از افراد خدمات
ارایه میشود که گروه اول ،افرادی هستند که به اورژانس
خاکستری مراجعه میکنند و گروه دوم افرادی که از طریق
سامانه خوداظهاری اطالعات آنها دریافت شده است.
وی تا کید کرد :اطالعات دریافتی درمدت کمتر از  24ساعت
وارد لیست میشود و مراقبین سالمت با آنها تماس میگیرند و
برنامه پایش را در طول  14روزانجام میدهند.
دکتر قرشی توضیح داد :به همه بیماران ،توصیههای الزم
درباره رعایت نکات بهداشتی و رعایت الزامات قرنطینه و
تماس در خانواده انجام میشود.
وی تصریح کرد :در حال حاضر  10نفر مراقب سالمت و 3
پزشک ،پیگیر امورمربوط به سامانه پایش کرونا هستند تا
اگرفرد مورد پایش ،دچار تشدید عالیم شود ،پس ازارزیابیهای
تلفنی پزشکان توصیه میکنند ،فرد به مراکز درمانی مراجعه
کند.
به گفته وی ،در صورتی که فرد مبتال به کرونا ،توان مراجعه
به مرکز درمانی را نداشته باشد،پرستار واحد “ ”home careبرای

مراقبت از وی اعزام میشود ومریض درمنزل ارزیابی میشود.
دکتر قرشی تاکید کرد :محدوده فعالیت مراقبین سالمت در
بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران ،پس ازتایید بیماری فرد
به کرونا آغاز و پس از این مرحله پایش انجام میشود وفعال
برای انجام تست “ ”PCRو تست سریع “ ”Rapid testدر منزل
اقدامیصورت نمیگیرد.
رئیس مراکزسالمت خانواده در بهداشت ودرمان صنعت
نفت تهران گفت :اکنون تعداد افرادی که در مرحله گام دوم
مراقبتها ( دوران قرنطینه  14روزه )به سر میبرند ،حدود 7هزار
و  772نفر هستند.
برپایه این گزارش ،سید مهدیهاشمیمدیرعامل سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت ،در مراسم تقدیر ازمراقبین
سالمت گفت :فعالیت تیم مراقبین سالمت در کنار کادر
درمان در جهت پیگیری وضعیت سالمتی افراد موجب افزایش
رضایتمندی در جمعیت تحت پوشش شد.
در این مراسم سید مهدیهاشمیمدیرعامل سازمان بهداشت
ودرمان صنعت نفت،محمدرضا کاظمیآشتیانی رئیس و رضا
شهرامیمعاون دارو و درمان بیمارستان صنعت نفت تهران و
سیده فاطمه اولیایی رئیس روابط عمومیسازمان بهداشت
ودرمان ،با اهدای لوح از مراقبین سالمت تقدیر کردند.
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برگزاریسیزدهمینجلسه کمیتهتخصصیسالمت شغلــــــــــی
کارکنان در اردبیل
سیزدهمین جلسه کمیته تخصصی سالمت شغلی کارکنان روز چهارشنبه  15بهمن  99با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل،
مدیران و مسئولین بهداشت و درمان صنعت نفت شمالغرب کشور و مسئولین  HSEدر سالن جلسات شرکت گاز استان اردبیل برگزار شد
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به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت
نفت شمالغرب کشور ،مهندس سردار اسماعیلی مدیر
عامل شرکت گاز استان اردبیل ضمن خیر مقدم ،گزارشی
در خصوص عملکرد شرکت گاز اردبیل در زمینه مقابله
با کووید  19در منطقه اعم از تهیه تجهیزات بهداشتی،
حفاظت فردی ارائه کرد و سپس رئیس  HSEضمن اعالم
آمار معاینات دوره ای کارکنان در سال  ،99موارد و سواالتی
را مطرح کرد که اهم سواالت مطروحه در زمینه بازگشائی
اماکن ورزشی و روند انجام وا کسیناسیون کرونا بود.
مهندس بابک فیضی آمار معاینات شغلی را به تعداد 306
نفر که پوشش  %94در سال جاری میباشد اعالم کردکه
منطبق با آمار سالمت کار منطقه بوده و با دستور رئیس
بهداشت و درمان به سالمت کار ،مقرر شد  6درصد باقیمانده
تا پایان سال با هماهنگی قبلی نسبت به انجام معاینات
مبادرت ورزند.

دکتر حسینعلی زاده رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت
شمالغرب کشور ،ضمن تشکر از دعوت بعمل آمده جهت
حضور در گاز استان اردبیل ،در خصوص اینکه آیا امکان
بازگشائی اماکن ورزشی وجود دارد یا نه ؟ اظهار داشت :با
عنایت به استعالم بعمل آمده از حوزه سالمت کار سازمان
بهداشت ودرمان صنعت نفت ،اماکن ورزشی که در داخل
محوطههای عملیاتی ( داخل سایت ) شرکتها باشند
میبایست بر اساس دستورالعملهای داخل سازمانی و با
نظارت مستقیم واحد  HSEتصمیم گیری بعمل آمده و با
توجه به وضعیت رنگ شرکت ( در مناق آبی  -زرد  -نارنجی
و قرمز )و با رعایت کلیه دستورالعملهای بهداشتی نسبت
به بازگشائی باید اقدام شود.
وی در ادامه در خصوص مرا کز تفریحی و ورزشی خارج از
مرا کز عملیاتی ( داخل شهر ) گفت :این اقدام مستلزم اخذ
مجوز از اداره تربیت بدنی بوده و بر اساس دستورالعملهای
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کشوری اقدام گردد.
ایشاندرخصوصواکسیناسیون
کرونا اظهار داشت :دراین
خصوص بهداشت و درمان
صنعت نفت شمالغرب کشور نیز
تابع قوانین و دستورالعملهای
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی بوده و تاکنون هیچ
دستورالعمل خاصی دراین زمینه
ابالغ نگردیده است و بمحض
دریافت دستورالعمل از سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت،
اطالع رسانی الزم بعمل خواهد
آمد.
دکتر حسینعلی زاده توضیحات
مختصری درخصوص عملکرد
بهداشت و درمان صنعت نفت
شمالغرب کشور در پاندمیکووید
 19ارائه نمود.
دکتر عظیم زاده رئیس سالمت
کار بهداشت و درمان صنعت
نفت شمالغرب و دکتر سودی
متخصص داخلی  -عفونی
و علی اشرفی (پرستار طب
صنعتی) ضمن پاسخگوئی به
سواالت مطروحه ،توضیحات
کاملی در زمینه معاینات
بازگشت به کار ،پاندمی ،سیر
بیماری و وا کسیناسیون
کووید  ،19سامانه
سنجش و برنامههای
معاینات سال 1400
پرداختند که در
نهایت منجر
اتخاذ
به

تصمیمات مشروحه زیر گردید.
 مقرر شد لیست اسامیافراددیابتیک شرکت با حفظ
محرمانگی ،دراختیار واحد
 HSEقرار گیرد تا برای افراد
فاقد دستگاه گلوکومتر ،دستگاه
مذکور تهیه گردد و معاینات
شغلی سال  1400یکماه پس از
اتمام ماه مبارک رمضان انجام
شود.
توصیههای پزشکی سال
 1399در زمان معاینات شغلی
سال  1400در دسترس پزشکان
معاینه کننده به هر روش ممکن
قرار گیرد تا در زمان معاینه
پیگیری نیز بعمل آید.
 رئیس و کارشناس HSEشرکت گاز استان اردبیل
بمحض شناسائی افراد مشکوک
/محتمل  /قطعی کووید 19
مشخصات فرد را به کارشناس
بهداشت صنعتی بهداشت و
درمان صنعت نفت شمالغرب
کشور پیامک نماید تا در سامانه
 Nocoronaثبت و پیگیریهای
بعدی بهعمل آید.

 لیست بیماران زمینهای درمعرض خطر و پر خطر بیماری
کووید  19کارکنان شرکت گاز
استان اردبیل مجددا بازنگری
و بر اساس ماتریس (با مدنظر
قراردادن تمامی ریسک
فاکتورها) اولویتبندی شده و
در اختیار واحد  HSEبهداشت
و درمان صنعت نفت شمالغرب
کشور و با حفظ محرمانگی قرار
گیرد.
 مقرر شد اسامی کارکناندر شرف بازنشستگی سال
 1400توسط واحد سالمت کار
بهداشت و درمان صنعت نفت
شمالغرب استخراج و در اختیار
منابع انسانی شرکت گاز استان
اردبیل قرار گیرد و منابع انسانی
شرکت گاز استان اردبیل هر
هفته تصویر مرخصیهای
استعالجی کارکنان رسمی را
در اختیار خدمات پشتیبانی
بهداشت و درمان صنعت نفت
شمالغرب کشور قرار دهد تا در
سامانه بهبان تغذیه شود .در
نهایت مقرر شد در صورت نیاز
به تهیه تجهیزات ارگونومیکی
برای کارکنان مشمول شناسائی
شده توسط واحد  HSEشرکت،
موضوع بهصورت مکتوب
جهت اظهارنظر تخصصی
طبی ،به حوزه سالمت کار
بهداشت و درمان صنعت
نفت شمالغرب کشور
ارجاع داده شود.

مقرر شد
اسامیکارکنان
در شرف
بازنشستگی
سال 1400
توسط واحد
سالمت کار
بهداشت و
درمان صنعت
نفت شمالغرب
استخراج و در
اختیار منابع
انسانی شرکت
گاز استان اردبیل
قرار گیرد و منابع
انسانی شرکت
گاز استان اردبیل
هر هفته تصویر
مرخصیهای
استعالجی
کارکنان
رسمیرا در
اختیار خدمات
پشتیبانی
بهداشت و
درمان صنعت
نفت شمالغرب
کشور قرار دهد
تا در سامانه
بهبان تغذیه
شود.
در نهایت مقرر
شد در صورت
نیاز به تهیه
تجهیزات
ارگونومیکی
برای کارکنان
مشمول
شناسائی شده
توسط واحد
 HSEشرکت،
موضوع بصورت
مکتوب جهت
اظهار نظر
تخصصیطبی،
به حوزه سالمت
کار بهداشت و
درمان صنعت
نفت شمالغرب
کشور ارجاع
داده شود.
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بــــــارداری و ضرورت ارتقاء سطح آ گاه ـ ـ ـ ــی
چهاردهم تا بیستوهشتم بهمن ماه «هفتﮥ ارتقاء آگاهی دربارة بارداری» نامگذاری شده است و هدف از این نامگذاری افزایش آگاهی
زوجها از باید و نبایدهای دوران بارداری ،ارتقاء سطﺢ سالمت مادر و جنین و پیشگیری از خطرات احتمالی دوران بارداری است.
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مراقبتهای بارداری محدود به دوران بارداری نیست ،بلکه
پیش از اقدام به بارداری نیاز است ارزیابیها و غربالگریهای
الزم انجام شود تا خطر بروز مشکالت سالمت برای مادر و
ناهنجاریها و اختالالت در جنین به حداقل برسد.
به گزارش پایگاه روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت
نفت گچساران؛ مسئول بخش زنان و زایمان بیمارستان نفت
گچساران بیان داشت :همان طور که میدانیم به دلیل عدم
دریافت آ گاهیها ،مهارتها و نگرشهای الزم در حیطه بارداری
بسیاری از برنامههای سالمت به موفقیت کامل نرسیده است.
فروزان نارکی افزود :فرایند بارداری و زایمان یکی از ارکان
حفظ و ارتقاء سالمت سطح جامعه است و عدم آ گاهی ،مهارت
و نگرشهای الزم در حیطه رفتاری باعث عدم موفقیت کامل

این برنامه میشود بنابراین برای رفع این مشکل آموزش به افراد
جامعه ضرورت پیدا میکند.
وی اظهار کرد :ارتقاء آ گاهی و دانش زنان از تغییرات بدن و
جنین در دوران بارداری باعث باال رفتن سطح آ گهی از سالمتی
باروری جامعه میشود و در نتیجه تصمیم به بارداری و ادامه
بارداری بهتر و موثر واقع میگردد.
این کارشناس مامایی گفت :تیم مامایی بیمارستان نفت
گچساران اقدام به آ گاه سازی جمعیت تحت پوشش از طریق
برگزاری کالسهای آموزشی ،ارائه پوستر ،پمفلت ،کتابچه و
تشکیل کالسهای مجازی مینمایند.
نارکی بیان کرد :این کالسهای آموزشی کمک میکند تا
خانوادهها دانش الزم نسبت به مراقبتهای پیش از بارداری
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فروزان نارکی :فرایند بارداری
و زایمــان یکــی از
ارکان حفــظ و ارتقاء
سالمت ســطح جامعه
اســت و عدم آگاهی ،مهارت
و نگر شهــای الزم در حیطه
رفتاری باعث عــدم موفقیت
کامــل ایــن برنامه میشــود
بنابراین برای رفع این مشــکل
آموزش به افراد جامعه ضرورت
پیدا میکند.
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از جمله آشنایی با دستگاه
تولیدمثل ،مراقبتهای دوران
بارداری ،تغییرات بدن در
دوران بارداری ،عالئم هشدار در
بارداری ،مراقبتهای بهداشتی
دهان و دندان در بارداری،
مراقبتهای حین بارداری از
جمله مراقبت ادغام یافته تغذیه
دوران بارداری و شیردهی ،آمادگی
برای مادر شدن ،حمایتهای
روحی و روانی همسر در دوران
بارداری ،آمادگی برای پدر شدن
بدون حضور مادران ،بهداشت
روانی دوران بارداری ،انواع زایمان
طبیعی ،سزارین ،مراحل زایمان،
کاهش درد ،زایمان فیزیولوژیک و
مراقبتهای پس از زایمان شامل
مراقبت از مادر و نوزاد در منزل و
غربالگری ،واکسیناسیون ،زردی،
شیرمادر ،تغذیه کمکی را کسب
نمایند.
تغذیه مادر در دوران بارداری
کارشناس مامایی بیمارستان

نفت گچساران گفت :تغذیه
صحیح از ارکان اصلى زندگى
ســالم به شــمار میرود و در برخى
از دورانهاى زندگى از اهمیت
بیشــترى برخوردار اســت.
ناهید زراعتکیش با بیان
اینکه یکی از حســاسترین
و مهمترین دورانهای زندگی
یک مادر ،دوران بارداری و
شیردهى است ،بیان کرد :با
توجه به وضعیت فیزیولوژیک،
سن باردارى یا شیردهى ،میزان
فعالیت و خصوصیات ویژه فردى،
برخورداری از یک تغذیه مناســب
برای مادر باردار و شــیرده امرى
کامال ضرورى است.
وی ادامه داد :غذائی که در
دوران بارداری مصرف میشود
نیازهای تغذیهای مادر و
همچنین رشد جنـین را تامین
میکند ،بنابراین دانش م ــادر
در زمینه تغذیه و رعایت تنوع
و تعادل در این زمان سهم
عمـدهای در تامین سالمت جنین
دارد زیرا اگر مادر در طول بارداری
از مواد مغذی مناسـب و مـورد نیـاز
جنـین استفاده نکند جنین کلیه
این نیازها را از ذخائر بدن مادر
تامین میکند و با کاهش ذخائر
مادر سالمت او به مخاطره خواهد
افتاد.
زراعت کیش عنوان کرد :نقش
تغذیه مناسب در پیشگیرى از
عوارض و بیماریهای مختلف در
دوران بارداری و ارتقاى سالمتى
مادران باردار و شیرده بخوبى
روشن است.
وی یادآور شد :وزن مناسب
قبل از باردارى و افزایش مناسب
وزن در طول باردارى با استفاده
از تغذیه مناسب و کافى دو راهکار
مؤثر براى پیشگیرى از تولد نوزاد
کم وزن میباشد.

مراقبتهای
بارداری محدود
به دوران بارداری
نیست،بلکه
پیش از اقدام
به بارداری نیاز
است ارزیابیها
و غربالگریهای
الزم انجام
شود تا خطر
بروز مشکالت
سالمت
برای مادر و
ناهنجاریها
و اختالالت در
جنین به حداقل
برسد.
ناهید زراعت
کیش با بیان
اینکه یکی از
حســاسترین
ومهمترین
دورانهای
زندگی یک مادر،
دوران بارداری و
شیردهى است،
بیان کرد :با
توجه به وضعیت
فیزیولوژیک،
سن باردارى
یا شیردهى،
میزانفعالیت
و خصوصیات
ویژه فردى،
برخورداری
از یک تغذیه
مناســببرای
مادر باردار و
شــیرده امرى
کامال ضرورى
است.

زراعــت کیش :نقــش تغذیه
مناسب در پیشگیرى از
عوارض و بیماریهای
مختلــف در دوران
بــارداری و ارتقاى ســامتى
مادران باردار و شیرده بخوبى
روشن اســت .مهمترین نکته
قابل توجــه در تغذیه دوران
بارداری ،میــزان وزن گیری
مناسب در این دوران است.
زراعت کیش با بیان اینکه رشد
و سالمت جنین با وضعیت تغذیه
زن باردار ارتباط مستقیم دارد،
افزود :تغذیه پیش از بارداری
تاثیر زیادی بر سالمت ،رشد و نمو
جنین از نظر ذهنی و جسمیدارد
و مهمترین نکته قابل توجه در
تغذیه دوران بارداری ،میزان
وزنگیری مناسب در این دوران
است.
کارشناس مامایی بیمارستان
نفت گچساران تاکید کرد :مادران
از زمانی که متوجه بارداری
میشوند باید به نوع تغذیه خود
اهمیت دهند و با ایجاد تغییرات و
تنظیم یک برنامه غذایی مناسب
دوران بارداری را به درستی سپری
کنند .به گفته وی ،ضروری
است مادران باردار با مراجعه به
متخصصان تغذیه و با گرفتن
مشاوره تغذیه روش صحیح تغذیه
را انتخاب کنند تا عالوه بر تامین
مواد مورد نیاز برای رشد جنین،
دچار اضافه وزن نیز نشوند.

خبرنامه الکترونیکی ســازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیمه دوم بهمن ماه 1399

19

بررسیپدیدهآمبـ ـ ـ ــولیمایعآمینوتیکدر زایمــــــــان
تشخیص به موقع آمبولی مایع آمینوتیک در فرآیند زایمان طبیعی که به سزارین منتهی شده ،از اهمیت بسزایی برخوردار است که تشخیص
به موقع آن ،جان مادر و نوزاد را نجات میدهد.

شــبنم محمدی ،رئیس آموزش
و پژوهش بیمارســتان
نفت تهران ،با سخنرانی
در چهاردهمین کنگره
بیهوشی و مراقبتهای ویژه که
امسال بصورت مجازی برگزار
شده اســت ،بر لزوم آشنایی با
عالیــم و عوارض و تشــخیص
«پدیده آمبولی مایع آمینوتیک»
در زایمان تاکید کرد.
است ،ثبت نام کردهاند.
مباحث مطرح شده در این کنگره
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شبنم محمدی ،رئیس آموزش و
پژوهش بیمارستان نفت تهران ،با
سخنرانی در چهاردهمین کنگره بیهوشی
و مراقبتهای ویژه که امسال بصورت
مجازی برگزار شده است ،بر لزوم آشنایی
با عالیم و عوارض و تشخیص «پدیده
آمبولی مایع آمینوتیک» در زایمان تاکید
کرد .دکتر محمدی گفت :اگرچه «امبولی
مایع آمینوتیک» در زایمان مشکل
شایعی نیست ،اما در صورت وقو ع،
احتمال مرگ مادر و جنین را به همراه
دارد.
تاکنون در این کنگره بیش از  70نفر
از چهرههای شناخته شده و دانشگاهی
حوزههای بیهوشی در اتاق عمل،
مراقبتهای ویژه و درد سخنرانی
داشتند و بیش از سی ساعت برنامه
باکیفیت با معیارهای حرفهای در برنامه
کنگره جای گرفته است و بیش از  3هزار
نفر از همکاران در این برنامه که دارای
باالترین امتیاز بازآموزی یعنی  20امتیاز

آنالین شامل مدیریت راههوایی ،اصول
پایه بیهوشی ،مراقبتهای حول و حوش
بیهوشی و ،ERASمراقبتهای ویژه،
کووید،۱۹مدیریت درد حاد و مزمن،
رژیونال آنستزی با گاید سونوگرافی،
بیهوشی مامایی ،نوروآنستزی ،بیهوشی
در اطفال ،بیهوشی قلب ،بیهوشی
و سدیشن در مطب و دندانپزشکی،
بیهوشی در اعمال جراحی تورا کس و
الپاراسکوپیك ،احیای همودینامیک و
قلبی ریوی هستند.
کنگره بیهوشی ومراقبتهای ویژه
امسال از  17بهمن ماه آغاز و تا 17
اسفند ادامه دارد و به صورت آفالین
و آنالین برگزار میشود .الزم به اشاره
است در پوسترهای این کنگره،
لوگوی بهداشت ودرمان صنعت نفت
تهران ،درکنار لوگوی سازمان نظام
پزشکی،دانشگاههای علوم پزشکی
تهران ،شهید بهشتی و ایران قرار گرفته
است.
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تشریح فعالیت و برنامههای واحد
به ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشتخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانوادهبهمناسبت
«هفته ملی ارتقاء آ گاهی بارداری»
در «هفته ملی ارتقاء آگاهی بارداری» تمامیمادران باردار تحت پوشش به صورت
غیر حضوری ویزیت و آموزشهای الزم در خصوص بارداری و خود مراقبتی در دوران
کرونا را دریافت نمودند.
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بنابر گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان ؛ زهره
فتحی مسئول امور مامایی و بهداشت خانواده این منطقه گفت :با توجه به
شرایط پاندمیبیماری کووید 19از ابتدای امسال فراخوان و انجام غربالگری
برای هیچ کدام از گروههای تحت پوشش تا اواسط بهمن ماه انجام نگرفته
و فقط در صورت مراجعه فرد به مرکز و فراهم بودن شرایط از نظر پروتکلهای
بهداشتی غربالگری انجام میگرفته است.
فتحی ادامه داد :از اواسط بهمن ماه با توجه به بهبود شرایط ،ویزیتهای غیر
حضوری افراد شروع و گروه هدف برای این ویزیتها مشخص شد.
وی افزود ؛ گروه اول شامل افراد  40تا  69ساله سالم (بدون هیچ گونه بیماری
زمینه ای )و فاقد مامو گرافی در پرونده ی الکترونیک انتخاب شدند .به این
صورت که از طریق تماس تلفنی ویزیت و برای حضور در درمانگاه به منظور
نوشتن مامو گرافی و سایر اقدامات غربالگری در زمانهای خلوت به آنها نوبت
داده میشود .شایان ذکر است ویزیتهای غیر حضوری افراد این گروه همچنان
در حال انجام است.
فتحی مسئول امور مامایی و بهداشت خانواده اضافه کرد ؛ گروه دوم شامل
جمعیت  40تا  69ساله بدون ماموگرافی که چاقی یاهایپر لیپیدمیدارند میباشد

و تماس تلفنی برای این گروه در مرا کزی
انجام میشود که ویزیت گروه اول را به
اتمام رسانده اند.
این مقام مسئول در خصوص مراقبت
مادران باردار بیان کرد :مراقبتهای
روتین با رعایت کامل پروتکلها به
صورت حضوری انجام شده و برای
مادرانی که تمایل به حضور در درمانگاه
نداشتند و یا با توجه به شرایط قرمز کرونا
مراقبتها را نزد پزشک معالج خود در
مطب و خارج از مرا کز سالمت خانواده
نفت انجام دادند ؛ پیگیری مراقبتها به
صورت تلفنی توسط کارشناسان مامایی
انجام و در پرونده مادر در نرمافزار سخن
ثبت گردیده است.
نامبرده با اشاره به این نکته که در
هفته ی ملی "ارتقا آ کاهی درباره ی
سالمت بارداری" تمامیمادران باردار به
صورت غیرحضوری ویزیت شده اند گفت:
آموزشهای الزم در خصوص بارداری ،خود
مراقبتی در دوران کرونا ،آموزش ترویج
زایمان طبیعی ،مزایای تغذیه با شیر مادر
و سایر آموزشهای الزم بر حسب نیاز مادر
به آنها داده میشود.
فتحی در خصوص غربالگری گروه  8تا
 18ساله نیز اظهار داشت :با بهبود شرایط
این اپیدمیواحد بهداشت خانواده اقدام
به فراخوان جوانهها نمود که درساعات
و روزهای خلوت درمانگاه به آنها نوبت
داده میشود .وی همچنین ادامه
داد برای شروع پایش و رشد کودکان
 0تا  5ساله نیز کارشناسان مامایی در
این خصوص آموزش حضوری دیده
اند و اقدامات الزم برای شروع رشد و
پایش این گروه سنی نیز در دست اقدام
میباشد.
وی در پایان از تصمیم واحد بهداشت
خانواده مبنی بر ارسال پیامک های
آموزشی برای مادران باردار و تا  45روز
بعد از زایمان خبر داد و گفت این اقدام
به منظور ارتقاء سطح آ گاهی مادران و
افزایش ضریب ایمنی مادر و نوزاد انجام
میگیرد.
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ارتقاء آ گاهی سالمت بارداری متناسب با
شرایط اپیدمیکووید 19
به همت واحد سالمت خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان،
اجرای اقدامات الزم به منظور ارتقاء آگاهی درباره ســامت بارداری متناسب با
شرایط اپیدمیکووید  19و از ابتدای شیوع این ویروس ،جهت جمعیت تحت پوشش این مرکز،
صورت پذیرفت.

پیگیری روند آموزش میباشد.
به گفته کارشناسان واحد مامایی
این مرکز ،این روند از بدو تشکیل گروه
تاکنون ادامه داشته و تمامیبانوان تا
یک هفته بعد از تزریق وا کسن دوماهگی
شیر خوار در گروه خواهند بود و بعد از آن
بنابر قوانینی که برای گروه گذاشته شده،
گروه را ترک مینمایند.
بر اساس این گزارش ،تمامیمطالب به
صورت کاربردی و بسیار ساده و در حد
شدن بانوان از روند
آموزش است و مطلع ِ
بارداری در هر دوره سه ماهه ،آ گاهی از
مشکالت و عوارض و ریسکهای آن،
تغذیه بارداری ،کم کاری تیروئید و
بارداری ،مسمومیت بارداری ،دیابت
و بارداری و رژیم غذایی مناسب،
شیردهی ....،از جمله موارد ارائه شده به
جمعیت تحت پوشش است.
همچنین ،نحوه صحیح آغوش گرفتن
نوزاد ،آموزش لباس پوشیدن و تعویض
پوشک نوزاد ،حمام دادن نوزاد ،مراقبت
از نوزاد با بیلی روبین باال ،آموزش
آروماتراپی برای کنترل استرس این
دوران که متاسفانه در شرایط کنونی
بیشتر شده است نیز آموزش داده شده و
این روند تاکنون ادامه دارد.
به گفته این کارشناسان در بهداشت
و درمان صنعت نفت منطقه فارس،
تمام پروندههایی که نیاز به پیگیری و
مراجعه بیمار به درمانگاه داشته؛ اعم
از ،کودکان 7_0سال ،نوجوانان دختر،
سالمت باروری بانوان باردار و یائسه را
بررسی نموده و در صورت مناسب بودن
شرایط از نظر درجه بندی وضعیت
کرونا در شیراز ،با تماس تلفنی و آموزش
پروتکلهای خود ایمنی و دادن نوبت به
صورت ساعتهای جدا گانه توصیه شد،
در صورت تمایل برای انجام غربالگری
مورد نیاز و انجام آزمایشات مربوطه،
مراجعه نمایند.
همچنین در این مرکز ،از ابتدای آذر ماه
بنابر دستورالعمل ستاد تمامیتماسها
و غربالگریهای به صورت تلفنی ادامه
داشته و فرم مربوطه تکمیل و به پرونده
اضافه شده است.
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به گزارش پایگاه اطالع رسانی
بهداشت و درمان صنعت نفت
فارس و هرمزگان ،بهداشت باروری
به باور برخی پزشکان ،سالمت
کامل جسمی ،روانی و اجتماعی و
حق برخورداری از خدمات مراقبتی
بهداشتی مناسب است که زنان را
قادر به داشتن حاملگی و زایمان ایمن
میسازد؛ زایمان ایمن ،برنامه تنظیم
خانواده ،روشهای پیشگیری از
بارداری ،تغذیه با شیر مادر ،نازایی
و تنظیم خانواده یک رکن اساسی
جهت دستیابی به سالمت باروری،
حفظ و ارتقاء سالمت مادر و کودک
است.
در همین راستا و با توجه به
شرایط مواجهه با پاندمیکرونا،
ارائه آموزشهای آنالین با موضوع
ارتقائ آ گاهی درباره بارداری موجب
استقبال مادران باردار از این کالسها
در میان جمعیت تحت پوشش

بهداشت و درمان صنعت نفت فارس
و هرمزگان شد .بر اساس گزارش
ارسالی از کارشناسان واحد بهداشت
خانواده در بهداشت و درمان صنعت
نفت فارس و هرمزگان ،از ابتدای
شیوع پاندمیکووید  ،19واحد
مامایی این مرکز تصمیم به تشکیل
گروهی در فضای مجازی ،متشکل
از تمامیپرسنل مامایی شاغل در
واحد بهداشت خانواده و بانوان باردار
و افرادی که بسته خدمت پیش
از بارداری را دریافت کرده بودند،
جهت ادامه روند آموزش و راهنمایی
بیماران و همچنین به عنوان پل
ارتباطی بین متخصصان زنان و
زایمان و بیماران باردار نمود.
بر این اساس ،تمامیآموزشها
بصورت فایل  text، PDFو فیلمهای
آموزشی برای افراد گروه ارسال
میشود و روزانه یکی از پرسنل
مامایی پاسخگو مشکالت بیماران و
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برگزاریجلسههماهنگیمرکز ایم ـ ـ ـ ــنتشخیصی و مراقبتی
در منطقه آغاجاری
دکتر عیسی طاهری :هماهنگی بسیار خوبی با شرکتهای
نفت و گاز منطقه در زمینه مبارزه با بیماری کرونا داریم.
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به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان صنعت
نفت آغاجاری نشست مشترک روسا و نمایندگان  HSEو امور
اداری شرکتهای نفت و گاز منطقه و رئیس مرکز سالمت کار
آغاجاری در این مرکز برگزار شد.
ابتدا دکتر عیسی طاهری فلسفه ایجاد مرکز ایمن را توضیح
داد و گفت :این جلسه به منظور هماهنگی و تعامل بیشتر
جهت پیشبرد اهداف مرکز ایمن تشخیصی و مراقبتهای
بهداشتی سالمت شاغلین میباشد.
وی به تاریخچه پاندمیکرونا پرداخت و اظهار داشت :هر
روز که میگذرد و تجربیات جدیدی به دست میآید راههای
کنترلی بهتری نیز ارائه میگردد و ایجاد مرکز ایمن نیز در
همین راستا پیش بینی شده است.
عضو ستاد کرونای صنعت نفت آغاجاری دستورالعمل
تشکیل و راهاندازی مرکز ایمن را یادآوری کرد و افزود :طبق
توافقی که بین مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان و
رئیس ایمنی و  HSEشرکت ملی نفت ایران صورت گرفت
مقرر گردید این مرکز با هماهنگی شرکتهای صنعت نفت
در مناطق مختلف سازمان ایجاد شود تا بتواند در محیطی
عاری از تردد بیماران مشکوک تنفسی خدمات مراقبتی ارائه
نماید.

رئیس مرکز سالمت کار آغاجاری به گروههای شغلی مورد
نظر این مرکز اشاره کرد و بیان نمود :شاغلین آسیب پذیر،
شاغلین دارای مسئولیت حساس از نظر ایمنی و شاغلینی که
به هر دلیل در سه سال اخیر معاینات دوره ای خود را انجام
نداده اند مراجعین اصلی این مرکز هستند.
دکتر طاهری غربالگری تلفنی را شاخصه مهم مرکز ایمن
توصیف کرد و بیان نمود :روش کار به این شکل هست
که ابتدا این افرادبا هماهنگی امور اداری شرکت مربوطه
شناسایی شده و سپس توسط پزشکان ما مورد ارزیابی و
مشاوره تلفنی قرار میگیرند و در صورتی که عالیم مشکوک
به کرونا داشته باشند به درمانگاه امام رضا ع ارجاع داده
میشوند اما ا گر هیچگونه عالئم مشکوک تنفسی نداشته
باشند به مرکز ایمن فرخوانده میشوند و اقدامات تشخیصی
و مراقبتی الزم به آنها ارائه میگردد.
رئیس مرکز ایمن تشخیصی منطقه آغاجاری از همکاری
بسیار خوب شرکتهای منطقه تشکر کرد و گفت :هماهنگی
بسیار خوبی با شرکتهای نفت و گاز منطقه در زمینه مبارزه
با بیماری کرونا داریم.
در ادامه نمایندگان شرکت بهرهبرداری نفت گاز آغاجاری،
پاالیشگاه بیدبلند و شرکت منطقه یک عملیات انتقال گاز به
بیان دیدگاهها و راهکارهای خود پرداختند و ضمن استقبال
از راهاندازی مرکز ایمن تشخیصی ،آمادگی خود را جهت هر
نوع همکاری که بهداشت و درمان منطقه پیشنهاد نماید
اعالم کردند.
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ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ

تشکیل اولین اتاق فکر سازمان با هدف تولید ایدههای نو
در راستای رفع چالشها و مشکالت و توسعه کیفی خدمات با
حضور تیم  DBAسازمان بسیج در ایام دهه فجر برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت ،در دهه مبارک فجر با حضور مدیران ارشد
صنعت نفت با هماهنگی بسیج وزرات نفت برای نخستین
بار اتاق فکر در راستای خرد جمعی و مشارکت بین بخشی
که نیاز اصلی در بهبود عملکرد نظامهای سالمت میباشد
تشکیل شد.دکتر سید مهدیهاشمیمدیرعامل سازمان با
تاکید بر استفاده از روشهای نوین در مدیریت گفت :انتخاب
بهترین راهکار علمیو بکارگیری روشهای نوین مدیریت و
تجارب موفق منجر به تحقق اهداف سازمان و تخصیص
بهینه منابع در راستای ارتقا سالمت جمعیت تحت پوشش
خواهد شد.
وی افزود :برای بهبود وضعیت سازمان راهحلهای
مدیریتی متفاوت وجود دارد که امیدواریم با تشکیل این اتاق
فکر شاهد توسعه کیفی در سازمان باشیم.دکتر محمدعلی
فالح مهرجردی فرمانده بسیج وزارت نفت نیز با تقدیر از
حمایتهای مدیرعامل سازمان برای تشکیل این کمیته
افزود :بسیج در تمامیحوزهها فعالیتهای چشم گیری
داشته و امیدواریم این اتاق فکر با توجه به شناخت اعضا از
قوانین و مقررات بتواند در تصمیمات مدیریتی نقش قابل
توجهی ایفا کند.

رﯾﯿﺲ ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﭘﺰﺷﮑﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ
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دکتر سید مهدیهاشمیمدیرعامل سازمان در حکمی،دکتر محمدرضا کاظمیآشتیانی را بعنوان نماینده خود و رییس شورای
عالی پزشکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ،در حکم ایشان آمده است :نظر به تعهد ،تخصص و
تجارب ارزشمند جنابعالی ،به موجب این حکم به عنوان نماینده اینجانب و رییس شورای عالی پزشکی سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت منصوب میگردید.امید است با استعانت از الطاف الیزال الهی و استفاده بهینه از دانش و فن آوری اطالعات
روز دنیا و خرد تخصصی و فوق تخصصی در راستای ارائه با کیفیت مبتنی بر اصول علمیبه پرسنل خدوم صنعت نفت،در انجام
امور محوله موفق و موید باشید.
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مدیر برنامه ریزی سازمان
منصوب شد

دکتر سید مهدیهاشمیمدیرعامل سازمان در
حکمیدکتر طاهره جعفری را بهعنوان مدیر برنامه
ریزی منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و درمان
صنعت نفت ،در حکم ایشان آمده است :نظر به
تعهد و تجارب ارزشمند سرکار عالی ،به موجب این
حکم بعنوان مدیر برنامه ریزی سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت منصوب میگردید.امید است با
استعانت از الطاف الیزال الهی در انجام امور محوله
موفق و موید باشید.

انتصاب مشاور اجرایی
مدیرعامل سازمان
دکتر سید مهدیهاشمیمدیرعامل سازمان در
حکمی ،دکتر رضا شهرامیرا بعنوان مشاور اجرایی
خود منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت در حکم ایشان آمده است :نظر
به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این
حکم بهعنوان مشاور اجرایی مدیرعامل سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت منصوب میگردید.
امید است با استعانت از الطاف الیزال الهی در انجام
امور محوله موفق و موید باشید.

استقبال ازآموزشهای ارتقای آ گاهی
درباره بارداری
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ارایه آموزشهای آنالین با موضوع ارتقای آ گاهی درباره
بارداری موجب استقبال مادران باردار ازاین کالسها درمیان
جمعیت تحت پوشش بیمارستان نفت تهران شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت ودرمان صنعت نفت
تهران ،فخری فصیح خوش رفتارمسئول آموزش مادران باردار
بیمارستان نفت تهران با بیان این مطلب افزود :با شیوع
پاندمیکرونا ،استفاده ازشبکههای اجتماعی برای آموزش
وبرگزاری دورههای آنالین ،موجب رضایت مادران باردار ازاین
دورههای آموزشی شد .برپایه این گزارش ،با توجه به استقبال
مادران باردار ،به زودی دورههای آموزشی به صورت ویدئو کال
وبه شیوه وبینارنیز برگزارمیشود .وی تاکید کرد :آموزشهای
دوان بارداری صرفا مربوط به زایمان طبیعی نیست و خانمهای
باردارمیتوانند بدون توجه به اینکه میخواهند زایمان طبیعی
یا سزارین داشته باشند ،در این کالسها شرکت کنند.خوش
رفتار توضیح داد :آموزشهای دوران بارداری شامل تغذیه
مدت زمان بارداری ،سازگاری بدن با بارداری ،ورزشهای
مناسب دوره بارداری و تکنیک کاهش درد است تا مادرمطلع
شود و کمترین عارضه را در این دوره داشته باشد.
وی تاکید کرد :با توجه به شیوع کرونا ،آموزشهای مربوط به

بارداری وشیردهی در دوران کرونا نیز در کالسهای آنالین ارایه
میشود .همچنین موضوع سالمت روان نیز در این دورههای
آموزشی تدریس میشود تا مادر و همسران از تغییرات خلق و
خوی فرد در دوران بارداری اطالعاتی را کسب کنند و پدران
نیز حمایتهای الزم را در زمینه کاهش استرس و آمادگی مادر
داشته باشند.
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برگزاری جلسه آموزشی
»اخالق حرفه ای« در دی کلینیک
صنعت نفت سرخ�
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت
نفت شمال شرق ،دکتر اخالقیپور مدرس این کالس
آموزشی گفت :مفهوم ارتباط به معنای تعامل و اغنا
شدن و غنی کردن و انتقال درست و موثر مفاهیم ذهنی
است ،که باید در برخوردهای محیط کاری مورد توجه قرار
گیرد.
این مدرس دانشگاه ،انواع ارتباط را شامل ارتباط با خود،
ارتباط با خانواده ،ارتباط با اجتماع ،ارتباط با همکاران و
ارتباط با پروردگار برشمرد و افزود :ارتباط به صورت کالمیو
غیر کالمیباید به طور کامل دراجتماع و به خصوص
محیطهای اداری رعایت شود.وی سپس به تشریح کامل
ارتباط و انواع آن ،حریم افراد ،شخصیت و اثرات آن و
تعامالت و آداب رسمیمورد قبول در محیط اداری پرداخت.
در این جلسه همچنین پیرامون سالمت فردی و تاثیرات

تشکر و قدردانی هیات تنی�
روی میز بندرامام خمینی)ره) از
بهداشت و درمان صنعت نفت
ماهشهر

برگزاری مراسم تجلیل از کارمندان نمونه در
بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر
بمناسبت گرامیداشت ایام دهه فجر ،مراسم تجلیل از کارمندان نمونه
در سالن همایش مدیریت بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر برگزار
شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت ماهشهر ،از
کارمندان نمونه با حضور ریاست و جمعی از معاونین بهداشت و درمان
صنعت نفت ماهشهر تجلیل گردید.
در ابتدا کاوه اقبال کیانی رئیس روابط عمومیضمن خوشامد گویی
به حضار مراسم را آغاز نمود ،سپس دکتر امیرپور ریاست بیمارستان به
همکاران تالشگر و نمونه تبریک گفت و بیان داشت :پرسنل بهداشت
و درمان با فداکاری و مجاهدت در این شرایط سخت شیوع بیماری
کرونا ،به بیماران خدمت مینمایند .ایشان ضمن قدردانی از زحمات
کلیه پرسنل از مقام کارمندان نمونه تجلیل کرد و در پایان مراسم ،لوح
تقدیر توسط ریاست بیمارستان و جمعی از معاونین به همکاران نمونه
اهدا شد.اسامیکارمندان نمونه:
طاهر نجفی(کارمند نمونه شرکت ملی نفت) ؛ مژگان فرهمند نژاد؛زهرا
فرحانی؛ابراهیم عبادی؛ فرزاد زورآزمایی
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هیات تنیس روی میز بندرامام خمینی(ره)
با حضور در ستاد از مدیریت بهداشت و درمان
صنعت نفت ماهشهر تشکر و قدردانی کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و
درمان صنعت نفت ماهشهر؛ رضا حیاتی رئیس
هیات تنیس روی میز بندرامام خمینی(ره) به
همراه یوسف بچاری،تنیسور قهرمان و ملی
پوش پاراتنیس روی میز بندرامام،با حضور در
بیمارستان صنایع پتروشیمیماهشهر به دکتر
ناصر امیرپور ریاست بیمارستان و محمدصادق
نژادجعفریان ریاست امور ورزش ،لوح تقدیر
اهدا نمودند و از زحمات و حمایت ویژه آنان
از ورزش تنیس روی میز،قدردانی و تشکر
کردند.

آن بر اخالق حرفه ای مطالب جامع و کاربردی مطرح
و تاثیرات فرهنگی و شخصیتی افراد و چگونگی اصالح
نواقص شخصیتی به منظور هرچه بهتر شدن اصول اخالقی
در محیط کاری عنوان شد.
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برگزاری مراسم بزرگداشت دهه فجر و پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمیدر بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز

مراسم بزرگداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر وچهل و دومین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمیدر بهداشت و درمان صنعت
نفت اهواز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت
اهواز ،مراسم بزرگداشتی بمناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر
وچهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمیبا حضور
دکتر بهرام دهقان ،رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت
اهواز و جمعی از معاونین ایشان و کادر درمانی بیمارستان
بزرگ نفت اهواز  ،در روز سه شنبه  21بهمن ماه  99به همت
روابط عمومیو با همکاری حوزه بسیج شهید تندگویان در
محوطه ستاد بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز برگزار
شد.
در این مراسم پس از تالوت آیات کالم اهلل مجید ،حجت
االسالم والمسلمین کمایی ،امام جماعت مسجد حضرت
فاطمه زهرا (س) بیمارستان نفت اهواز به ایراد سخنانی
در خصوص دستاوردهای انقالب اسالمیدر  42سال اخیر در
حوزههای سیاسی ،نظامی ،دفاعی و علمیپرداخت و بر شکر
گذاری برای این نعمتها و دستاوردها تاکید کرد.

دیدار دکتر امینی با ایثارگران
بهداشت و درمان اصفهان در
دهه مبارک فجر
l w w w. pih o. ir l

لوح تقدیر مهندس زنگنه مقام عالی وزارت نفت به
ایثارگران بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان توسط دکتر
امینی دبیر ستاد امور ایثارگران وزارت نفت اهداء شد.
دکتر جهانبخش امینی دبیر ستاد امور ایثارگران وزارت
نفت و رییس امور ایثارگران سازمان در دهه مبارک فجر در
سالن کنفرانس پلی کلینیک توحید با ایثارگران اصفهان
دیدار و ضمن گفتگو با آنان ،لوح تقدیر مقام عالی وزارت
نفت را تقدیم این عزیزان کرد.
وی در این جلسه که با حضور دکتر امامیرئیس بهداشت

وی سپس ضمن تشکر از مدافعان سالمت گفت :نعمت
سالمتی که اکنون در جامعه جاری ست عالوه بر لطف
خداوند به سبب زحمات و فداکاریهای کادر درمانی است
که در یکسال اخیر با فداکاری و از جان گذشتگی توانسته اند
با این ویروس منحوس مبارزه کنند.
وی اظهار داشت :یکی از دستاوردهای بزرگ انقالب تربیت
جوانانی اینچنین غیور و از خود گذشته است که تا پای جان
در جهت حفظ سالمت مردم ایران اسالمیکوشیدند.

و درمان صنعت نفت اصفهان برگزار شد ،ایام خجسته
دهه مبارک فجر را به حضار تبریک گفت و افزود :از اینکه
خدمت عزیزترین قشر از اقشار مدافع نظام مقدس جمهوری
اسالمیایران هستم بسیارخوشحال میباشم.
رییس امور ایثارگران سازمان توفیق حضور در جمع
ایثارگران اصفهان در این ایام را مایه مباحات خود دانست
و گفت :یکی از اهداف سفر من به اصفهان ضمن دیدار با
شما عزیزان ،اهداء حضوری لوح تقدیر با امضاء وزیر نفت
میباشد.
دبیر ستاد امور ایثارگران وزارت نفت در ادامه ،ساختار این
امور در وزارت نفت را توضیح و بیان کرد که بر اساس مصوبه
هیئت مدیره شرکت ملی نفت ،مصوبات ستاد امور ایثارگران
همانند دستورالعمل و مصوبات شرکت ملی نفت دارای
اعتبار و قابل اجرا میباشد.
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ارتقا کیفیت خدمات داروخانه با ایجاد
تغییرات در فرآیند نسخه پی�ی

دکترهاشمیمسئول جدید واحد داروخانه پلیکینیک مرکزی
بهداشت و درمان صنعت نفت شمالغرب کشور ،با انجام
تغییراتی در فرآیند کاری واحد داروخانه ،تکریم ارباب رجوع
را کلید زد.
در این اقدام وی ابتدا با جدا سازی باجه پذیرش نسخ و
تحویل دارو از تجمع مراجعه کنندگان کاسته و با تشکیل
و تکمیل پروندههای سیستمیداروهای تشکیل پرونده،
کمیسیونی ،محدودیت در تعداد دارو و ...موجب کاهش

زمان انتظار بیماران در داروخانه و به دنبال آن جلوگیری از
تجمع نسخ در واحد داروخانه شد.دکترهاشمیضمن رایزنی با
پزشکان پلی کلینیک برای کاهش نسخ کاغذی گفت :ثبت
سیستمینسخ توسط پزشکان موجبات کاهش مدت زمان
انتظار بیماران برای دریافت دارو شده ،با حذف نسخ کاغذی
در قطع زنجیره انتقال بیماریها ( به خصوص ویروس کرونا )
نقش بسزائی داشته است.
دکترهاشمیدر خصوص نسخ  NISگفت :با افزودن حداقل
 30قلم دارو به داروهای داروخانه پلی کلینیک از جمله داروی
سینوکس جهت بیماران ،MSکاهش تعداد نسخ  NISو در
پی آن کاهش مراجعات بیماران به داروخانههای خاص و پر
تراکم مرکز شهر از جمله هالل احمر و ...مد نظر بوده است.
وی در ادامه با اشاره به محدودیت شرکتهای پخش و تامین
دارو در سطح شهر تبریز ،تعدادی داروی ترالی اورژانس و
داروخانه از بهداری تهران در خواست و تامین شده است که
این مورد نیز موجب کاهش تعداد نسخ  NISگردیده است.در
خصوص بیماران دارای بیماریهای مزمن همچون دیابت،
بیماریهای قلب و عروق و ،...در سیستم سخن دسترسی
پزشکان برای تجویز داروهای مذکور ( اقالم قابل رویت و
تعداد قابل تجویز ) افزایش یافته تا مراجعات بیماران به
بهداری کاهش یابد.

برگزاری اردوهای جهادی بسی�
بهداشت و درمان صنعت
نفت اهواز
همزمان با ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی،اردوهای
جهادی بسیج بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز جهت
محرومیت زدایی در مناطق کمتر برخوردار شهرستان اهواز
و حومه برگزار میشود.

صورت گرفت ،بیماران به صورت رایگان توسط پزشک
عمومیویزیت شدند .ارائه خدمات مشاوره مامایی و
توزیع اقالم بهداشتی نیز از دیگر فعالیتهای این طرح
بود.
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به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت
اهواز ،همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر و بزرگداشت
چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،اردوی
جهادی پزشکی بسیج این بهداشت و درمان با همکاری
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون در روز شنبه مور�
 18بهمن ماه جهت خدمت رسانی و محرومیت زدایی از
ساکنین مناطق اطراف تاسیسات «اهواز  »3برگزار شد.
در این طرح که با اطالع رسانی قبلی به مردم منطقه
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برپایی اردوی جهادی-درمانی
در منا�� محروم شهرستان
مسجدسلیمان در ایام ا� فجر پیروزی

در ایام بزرگداشت دهه مبارک فجر اردو جهادی-درمانی شهید
قاسم سلیمانی در منطقه محروم شیخ مندنی مسجدسلیمان
برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان نفت
مسجدسلیمان ،در ایام فرخنده دهه فجر و پیروزی انقالب
اسالمیبار دیگر اردوی جهادی-درمانی طرح شهید سپهبد
قاسم سلیمانی به همت بسیج بهداشت و درمان صنعت
نفت ،بسیج جامعه پزشکی ،بسیج حوزه خواهران شهرستان
(حضرت فاطمه س) و بسیج ادارات در منطقه محروم
شیخ مندنی شهرستان مسجدسلیمان برپا شد و خدمات
پزشکی از جمله :چشم پزشکی و ارجاع به کلینیک تخصصی
چشم پزشکی شرکت نفت ،پزشک عمومی ،کارشناس
مشاوره و روان شناسی ،کارشناس مامایی ،تب سنجی و
غربالگری کرونا ،چک قند خون ،کنترل فشارخون و دارو
بصورت رایگان در اختیار بیماران نیازمند این منطقه قرار
گرفت.
الزم بذکر میباشد :ضمن پخش سرودها و نواهای انقالبی،
در حاشیه برپایی اردوی جهادی ،برنامههای فرهنگی-
آموزشی جهت بانوان ،نمایشگاه کتاب کودک و مسابقه نقاشی
جهت کودکان حاضر نیز برگزار و به ایشان هدایایی اهداء
شد.

قدردانی از ایثارگران و خانوادههای
شهدا در بهداشت و درمان صنعت
نفت شمال شرق
در مراسمیاز ایثارگران و خانوادههای شهدا در بهداشت
و درمان صنعت نفت شمال شرق قدردانی شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت
نفت شمال شرق ،دکتر پرهام صالحی در این مراسم گفت:
ایثارگران نام خود را در تاریخ ثبت کردند و اهدای لوح
سپاس بهانهی کوچکی برای قدردانی از جانفشانیهای
آنان و صبوری خانوادههایشان است.رئیس بهداشت و
درمان صنعت نفت شمال شرق افزود :شهیدان عالوه بر
جایگاه واالی معنوی ،دارای منزلت اجتماعی نیز هستند
که گسترش دهنده ی فرهنگ ایثار در جامعه شده
اند.مسئول بسیج بهداشت و درمان صنعت نفت
شمال شرق نیز گفت :ایام دههی فجر بهانه ای است که
یادی بکنیم از آن عزیزانی که جان خود را خالصانه تقدیم
اسالم و میهن عزیزمان ایران کردند .مجید معراجی
اظهار داشت :فرهنگ ایثار و شهادت هیچ وقت بسته
نخواهد شد ،و برای رسیدن به اهداف عالی انقالب با
حضور همیشگی در صحنهها و میادین با نشاط باید هنوز
گام برداریم .در این مراسم لوحی به نشانه ی قدردانی
از سوی مقام عالی وزارت به ایثارگران و خانوادههای
ایثارگران منطقه شمال شرق اهدا شد.

قدردانی از پزشکان ایثارگر دربهداشت و درمان صنعت نفت آبادان
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در نهمین روز بزرگداشت دهه مبارک فجرانقالب اسالمی ،از
پزشکان ایثارگر دفاع مقدس با اهدا لوح ،تقدیر شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی روابط عمومی بهداشت
ودرمان صنعت نفت آبادان -بمناسبت فرارسیدن دهه از
رزمندگان ایثارگر شاغل در بهداشت ودرمان صنعت نفت
آبادان ،تقدیر شد.
در این مراسم بزرگداشت که با حضور دکتر نصراله حسونی
بحرینی رییس بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان،
حجتاالسالم والمسلمین سید جابر موسوی ،امام جماعت
و فرمانده سپاه ناحیه آبادان برگزار شد .رییس بهداشت
ودرمان صنعت نفت آبادان در این مراسم با گرامیداشت

یاد و خاطره امام خمینی ره بنیانگذار انقالب اسالمیایران،
برای جامعه ایثارگر از خداوند منان توفیق روزافزون مسئلت
کرد.
وی ادامه داد :رزمندگان و ایثارگران شجاع ایران اسالمی،
با حماسه آفرینی مجاهدانه نقش حیاتی را در روزگار
سرنوشتساز پیروزی انقالب اسالمی ،دفاع مقدس داشتند
و این ایثارگری و از خودگذشتگی ،ضامن بقاء و حافظ تداوم
انقالب است.
در این مراسم از جانفشانی و خدمات فدا کارانه دکتر
محمدرضا بستانی و دکتر شهاب مدنی ،با اهدا لوح تقدیر
قدردانی شد.
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برگزاری اردوی جهادی درمانی توسط
بهداشت و درمان نفت مسجدسلیمان
در منا�� محروم شهرستان در دهه
مبارک فجر
بهمناسبت گرامیداشت فجر پیروزی ،اردوی
جهادی-درمانی شهید قاسم سلیمانی در منطقه
محروم عنبر از توابع شهرستان مسجدسلیمان برگزار
شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان
صنعت نفت مسجدسلیمان ،همزمان با بزرگداشت
ایاماهلل دههمبارک فجر و پیروزی انقالب اسالمی،
والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و سالروز
تولد امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی،
به همت بسیج بهداشت و درمان نفت ،بسیج
شرکت بهرهبرداری و بسیج جامعه پزشکی شهرستان
مسجدسلیمان و بسیج ادارات شهرستان ،اردوی
جهادی درمانی شهید سپهبد قاسم سلیمانی بهمنظور
ویزیت رایگان بیماران نیازمند و اهدای دارو به منطقه
محروم عنبر اعزام شدند.در طرح خدمترسانی شهید
حاج قاسم سلیمانی ،خدمات تخصصی پزشکی در
حوزههای مختلف از جمله :میز خدمت جهادی ،چشم
پزشکی ،داخلی ،اطفال ،پزشک عمومی ،روانشناسی،
مامایی داروخانه و غربالگری قند خون و فشار خون و
غربالگری از نظر بیماری کووید 19-به صورت رایگان
در اختیار بیماران قرار گرفت.

بهسازی و افتتاح اتاق آماده سازی دارو
در بخش فوق تخصصی

در روز جهانی مبارزه با سرطان اتاق آماده سازی دارو در
بخش فوق تخصصی بیمارستان بزرگ نفت اهواز افتتاح
شد .به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت
نفت اهواز ،به مناسبت روز جهانی مبارزه با سرطان ،اتاق
آماده سازی دارو در بخش فوق تخصصی بیمارستان
بزرگ نفت اهواز افتتاح شد.
از ابتدای سال  99و با ابالغ دستورالعمل مدیریت
خدمات شیمیدرمانی از طرف معاونت درمان دانشگاه
علوم پزشکی جندی شاپور و تاکید بر لزوم ایجاد اتاق آماده
سازی داروهای شیمیدرمانی مطابق استانداردهای الزم
به نام اتاق تمیز ،یکی از اتاقهای بخش فوق تخصصی
بازسازی و بهسازی شده ،هود استاندارد BSCنوع 2
مجهز به فیلتر هپا ،فیلتر کربن و اگزوز فن تعبیه شد ،تا
داروهای شیمیدرمانی در محیطی عاری از آلودگی آماده
سازی شده و همچنین از نشت آلودگیهای شیمیایی
در محیط بخش که سالمت پرسنل و بیماران را به خطر
میاندازد جلوگیری شود.

حفظ آمادگی و بررسی وضعیت نیازهای تجهیزاتی حفاظتی و
درمانی مورد بررسی قرار گرفت.

تجهیزاتی و دارویی بررسی شد .در این جلسه همچنین شرایط
بخشهای درمانی بستری به عنوان بیمارستان معین،2
عملهای جراحی الکتیو و سایر مسایل مرتبط مورد بحث و
بررسی قرار گرفته و تصمیم گیری الزم صورت گرفت .برای
بررسی وضعیت نیروهای انسانی کمیته نیروی انسانی تشکیل
خواهد شد.
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تشکیل کمیته مدیریت بحران
دربهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان

به گزارش پایگاه اطالع رسانی روابط عمومیبهداشت ودرمان
صنعت نفت آبادان -جلسه ستاد مدیریت بحران مرکز با توجه
به اعالم وضعیت قرمز در منطقه ،با حضور دکتر نصراله حسونی
بحرینی رییس بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان ،دکتر
سید محمد مجتهدزاده رییس سالمت کار و  HSEو سایر اعضا
صبح امروز تشکیل شد .در این جلسه وضعیت شیوع بیماری
در منطقه ،وضعیت وسایل حفاظتی پرسنل و سایر نیازهای

29

30

خبرنامه الکترونیکی ســازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیمه دوم بهمن ماه 1399

دیدار با خانواده معظم شهدا و
ایثارگران به مناسبت دهه مبارک فجر
همزمان با ایام مبارک دهه فجر انقالب اسالمیاز
خانوادههای معظم شهدا و جانبازان دفاع مقدس تجلیل
به عمل آمد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت
و درمان صنعت نفت آغاجاری ؛ این دیدار با حضور
ابوالفتح خواجه گیری رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
شهرستان امیدیه ،سعید افضلی فرمانده پایگاه مقاومت
بسیج و تعدادی دیگر از اعضای شورای فرهنگی این
بهداشت و درمان صورت گرفت.

رئیس بنیاد شهید امیدیه ضمن تبریک ایام اهلل دهه
مبارک فجر ،خون شهیدان را مایه قوام و ثبات درخت
انقالب برشمرد و افزود :دهه مبارک فجر بهانه ای برای
تجدید پیمان با آرمانهای امام و انقالب میباشد و هرچه
در راه تکریم خانوادههای معظم شاهد و ایثارگران تالش
شود کم است ،خواجه گیری جانبازان،آزادگان ،ایثارگران
و خانوادههای معظم شهدا را سرمایههای معنوی کشور
توصیف کرد و تاکید نمود :خدمت به خانوادههای معظم
شهدا و جانبازان که در راه خدا از جان خویش خالصانه
گذشتند کاری ارزشمند و واجب عینی است.
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تشریح فعالیتهای هفته ارتقا آ گاهی
سالمت بارداری در منطقه آغاجاری
دکتر عیسی طاهری رئیس مرکز سالمت خانواده :به مناسبت
هفته ارتقا سالمت بارداری همکاران تیم سالمت خانواده و مرکز
بهداشت درمانگاه امام رضا (ع) با توجه به موضوع بحران کوید
 19کرونا از طریق تماس با مادران باردار به بررسی وضعیت و
آموزش به مادران پرداختند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان صنعت نفت
آغاجاری به مناسبت هفته ارتقا آ گاهی سالمت بارداری (-28
14بهمن ماه) برنامههای متنوعی توسط مرکز سالمت خانواده

بازدید از مرکز پزشکیاری سطح
یک ایستگاه تقویت فشار گاز
هشترود
اعضای کمیته سالمت راهبردی بهداشت و درمان
صنعت نفت شمالغرب کشور در مرکز پزشکیاری سطح
یک ایستگاه تقویت فشار گاز هشترود تشکیل جلسه
داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت
نفت شمالغرب کشور ،پیرو مصوبات هشتمین جلسه
کمیته سالمت راهبردی منطقه در خصوص بررسی شرایط
مراکز سالمت کار بهداشت و درمان صنعت نفت شمالغرب
کشور و با انجام هماهنگیهای الزم ،دکتر عظیم زاده
رئیس طب صنعتی و سالمت کار ،دکتر مقدم دبیر
کمیته بحران ،حسامزاده مسئول دفتر پرستاری در مرکز
پزشکیاری سطح یک ایستگاه تقویت فشار گاز هشترود
حضور یافتند و با حضور موذن رئیس بهرهبرداری ،ملک
زاده مسئول خدمات اداری و سایر همکاران مرکز تقویت
فشار گاز هشترود کمبودها و مشکالت مرکز پزشکیاری
مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه که در  27بهمن  99برگزار شد ،اولویت
اول تجهیز و بهینه سازی اتاق بهداری ذکر شد که جهت
تجهیز آن اصالح تاسیسات گرمایشی ،ایجاد سرویس
بهداشتی و حمام ،ایجاد فضای تحت نظر با دیوار کشی،
تعویض درب ورود و ایجاد رمپ شیب دار در ورودی
پیشنهاد شد.

در این منطقه برگزار شد.
رئیس مرکز سالمت خانواده به اهمیت آ گاهی بانوان در حین
بارداری اشاره کرد و گفت :بارداری زمینه ای گسترده و مهم
از زندگی زیستی و اجتماعی است که کسب آ گاهیهای الزم و
حداقل درباره آن کمک بسیاری به روند بارداری راحت تر و
سالم تر برای مادر و جنین به همراه دارد.
دکتر عیسی طاهری توجه به دوران بارداری را پایه گذاری
سالمت جامعه ارزیابی کرد و اظهار داشت :کسب آ گاهی در
این زمینه به ویژه از جانب بانوان ،از بسیاری از مشکالت
مربوط به بارداری مانند روابط پر خطر ،بارداریهای بدون
برنامه،خونریزیهای قبل و حین زایمان ،اکالمپسی و پره
اکالمپسی و ناباروری پیشگیری میکند.
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برگزاری جلسه شورای عالی پزشکی صنعت نفت در منطقه
شمال شرق به صورت ویدئو کنفران�
دومین جلسه شورای عالی پزشکی صنعت نفت برای بررسی پروندههای منطقه شمال شرق و به صورت ویدئو کنفرانس برگزار
شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق ،دراین جلسه  16پرونده که نیازمند تصمیم گیری در
شورای عالی بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت .دکتر افشین بلوری ریاست شورای عالی پزشکی صنعت نفت ضمن رضایت از
نحوه برگزاری این جلسه گفت :برگزاری این جلسات به صورت ویدئو کنفرانس عالوه بر راحتی و آسایش بیماران ،باعث صرفه
جویی در هزینههای مرتبط با اعزام بیماران به تهران میشود .وی خواستار تداوم این شرایط در منطقه شمال شرق شد و افزود:
در شرایط فعلی نیز برگزاری جلسات به این شیوه باعث کاهش خطر ابتال افراد به بیماری کووید  19میشود.

برگزاری کمیته ارتقای سالمت اداری و
مقابله با مفاسد در منطقه آغاجاری
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شفاف سازی عملکردها و رفع ابهام برای مراجعین و
همکاران با تاکید بر استقرار استانداردهای شفافیت از مهم
ترین مصوبات این جلسه بود.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
آغاجاری ،دهمین جلسه کمیته ارتقا سالمت اداری و مقابله
با فساد در سال جاری با هدف بررسی سنجههای شفافیت
و استقرار استانداردهای مربوطه در دفتر رئیس بهداشت و
درمان برگزار شد.ابتدا دکتر فرید خدری ضمن تشکر از تالش
اعضای کمیته جهت استقرار و بهینه سازی مولفههای ارتقا
سالمت اداری در محیط کار ،بر تمرکز بیشتر در این زمینه تاکید
کرد و گفت :هر چه بیشتر و عمیق تر روی سنجههای ارتقا
سالمت اداری کار کنیم نتایج حاصله نیز دقیق تر و ملموس
تر خواهد بود و نباید در این زمینه عجله به خرج دهیم.وی
شفافیت را یک خواست عمومیتوصیف کرد و اظهار داشت:
عدم شفافیت باعث ابهام ،بدبینی و شکاف بین مردم و
مسئولین میشود و ما باید تالش کنیم که در حیطه سازمان
خودمان این نقیصه را برطرف کنیم.

