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مــــراجعه  465هزار نفر به مرا کز درمانی
بهداشت و درمان صنعت نفت گچســـــــــــــاران
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران گفت :در سال گذشته بالغ بر  465هزار نفر با مراجعه به مراکز
درمانی ،زیرپوشش خدمات درمانی قرار گرفتند.

دکتر محمدمحمدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران با
اعالم این خبر گفت :بیشترین حجم مراجعات به بیمارستان  64تختخوابی بعثت صنعت نفت گچساران
بوده است.
وی اظهار داشت :این بیماران برای انجام مراحل درمانی خود به بیمارستان 64تختوابی بعثت صنعت
نفت ،درمانگاههای عملیاتی ،درمانگاههای شهری ،کلینیک تخصصی ،کلینیک دندانپزشکی ،داروخانهها،
مرکز طب کار و سالمت و کلینیک مشاوره روانپزشکی مراجعه کردند
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران ادامه داد :از این تعداد مراجعان که به طور میانگین
روزانه یکهزار و  290نفر را شامل میشود 459 ،هزار نفر به صورت سرپایی درمان و 375نفر در بخش اطفال،
169نفر در بخش زنان و زایمان169 ،نفر در بخش جراحی زنان257،نفر در بخش جراحی مردان194 ،نفر
در بخش داخلی زنان208 ،نفر در بخش داخلی مردان259 ،نفر در  CCUو دوهزار و 734نفر بستری موقت
شدند.
l www.pi ho.i r l
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 778عمل جراحی در بیمارستان بعثت انجام شد
دکتر محمدی افزود :همچنین طی این مدت 778 ،فقره عمل
جراحی در بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران انجام شد.

ارائه خدمات دندانپزشکی به 29هزار نفر
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران گفت :سال
گذشته29هزار و 866نفر خدمات دندانپزشکی را دریافت کردند.
دکترمحمدی آمار مربوط به مراجعات به کلینیک دندانپزشکی
در سال  97را اعالم کرد و گفت :این آمار نسبت به سال  96روند
کاهشی4درصدی داشته که خوشبختانه نوید اثربخش بودن
اقدامات مناسبت در حوزه سالمت دهان و دندان در منطقه را
نشان میدهد.
وی افزود :هم اکنون10یونیت دندانپزشکی در این کلینیک
فعال است که در نوبت کاری صبح  8دندانپزشک عمومیو در
نوبت عصر نیز  2دندانپزشک عمومی به کارکنان و خانوادههای
صنعت نفت گچساران خدمات ارایه میکنند.

مراجعه بیش از  107هزار نفر به درمانگاهها
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران بیان کرد :سال
گذشته بطور میانگین روزانه  299بیمار در نوبتهای صبح و عصر
برای دریافت خدمات به درمانگاهها مراجعه کردند .
دکترمحمدی اظهار کرد :این مراکز درمانی در نوبتهای صبح
و عصر به کارکنان صنعت نفت و خانوادههای آنان خدمات ارایه
میکند .وی افزود :هماکنون  11پزشک عمومی در نوبتهای
صبح و عصر به مراجعه کنندگان خدمات درمانی ارایه میکنند.

مراجعات به آزمایشگاه 7درصد کاهش یافته است
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران بیان کرد :در
سال گذشته  25هزار و  250نفر به آزمایشگاه بیمارستان بعثت
صنعت نفت مراجعه کردند.
وی افزود :تعداد آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه بیمارستان
بعثت صنعت نفت گچساران در سال گذشته 203هزار و 952
مورد بوده که در مقایسه با سال  96با کاهش هفت درصدی روبرو
شده است.

افزایش مراجعات به کلینیک تخصصی
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران ،تعداد کل
مراجعان به کلینیک تخصصی در سال گذشته را  46هزار و 387
نفر اعالم کرد و گفت :این مراجعات نسبت به سال 96رشد داشته
است .وی اضافه کرد :کلینیک تخصصی بیمارستان بعثت
صنعت نفت دارای  23تخصص شامل داخلی ،اطفال ،جراحی
زنان و زایمان ،جراحی عمومی ،ارتوپدی ،داخلی ،ارولوژی،
نورولوژی ،چشم ،اعصاب و روان ،پوست ،گوش ،حلقی و بینی،
بیهوشی ،قلب و جراح مغز و اعصاب است.
دکترمحمدی همچنین به خدمات اورژانس بیمارستان بعثت
صنعت نفت در سال گذشته اشاره کرد و گفت15 :هزار و 445نفر
از خدمات اورژانس این مرکز درمانی بهرهمند شدند.

بیش از11هزار نفر به درمانگاههای مناطق عملیاتی مراجعه
کردند
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران گفت :در
سال گذشته  11هزار و  342بیمار به درمانگاههای مناطق
عملیاتی مراجعه کردند .دکترمحمدی مجموع تختهای پیش
بیمارستانی این درمانگاهها را ۲۷تخت عنوان کرد و افزود:
کارکنان مناطق عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
برای انجام مراحل درمانی خود به ۹درمانگاه عملیاتی بهداشت و
درمان صنعت نفت گچساران مراجعه کردند .
وی با اشاره به اینکه بیشترین حجم مراجعات به درمانگاه
بی بی حکیمه یک بوده ،تصریح کرد :یکهزار و ۶۶۴نفر تحت
پوشش این درمانگاههای عملیاتی قرار دارند.
دکتر محمدی اظهار کرد :محدوده فعالیت بهداشت و درمان
صنعت نفت گچساران همگام با شرکت بهره برداری نفت و گاز
گچساران در استانهای خوزستان ،کهگیلویه و بویراحمد ،بوشهر
و فارس است .رییس بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران
خاطر نشان کرد :در حال حاضر 13هزار و 69نفر تحت پوشش
بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران هستند ،که هشت هزار
و  570نفر آن کارکنان شاغل و افراد تحت پوشش آنها و  4هزار و
 499نفر کارکنان بازنشسته صنعت نفت گچساران و افراد تحت
پوشش آنها میباشد.

100درصد بیماران با نسخه دارو دریافت میکنند
دکترمحمدی گفت 3 :داروخانه در حال خدمت رسانی به
جمعیت تحت پوشش بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران
هستند که  100درصد مراجعه کنندگان آنها با نسخه دارو دریافت
میکنند.
دکترمحمدی آمار مراجعین به داروخانههای بهداشت و درمان
صنعت نفت گچساران را 150هزار و 258نفر اعالم کرد و گفت:
این آمار در سال96بیش از 153هزار نفر بوده است.
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خـ ـ ـ ــدمات بهداشت و درمان نفت برای کارکنان
عملیـ ـ ـ ـ ــاتیاروندانارتقامییابد

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان در بازدید از مناطق عملیاتی شرکت نفت و گاز اروندان گفت :برنامه ریزی در جهت
رفع مشکالت موجود و ارتقای سطح خدمات درمانی به کارکنان این شرکت در دستور کار است.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
آبادان ،دکتر نصراله حسونی بحرینی و سایر مدیران این به همراه
سعید ابراهیمی ،مدیر منابع انسانی شرکت نفت و گاز اروندان و
مدیران مناطق عملیاتی دارخوین و یادآوران از این منطقه بازدید
و جلسات مشترکی برگزار کردند و از نزدیک شرایط محیط کار،
مشکالت و چالشهای کارکنان مناطق عملیاتی را مورد ارزیابی
قرار دادند.
مدیر منابع انسانی شرکت نفت و گاز اروندان هدف از این
بازدید را آشنایی و تعامل هرچه بیشتر مجموعه بهداشت و درمان
صنعت نفت آبادان با شرکت اروندان و بررسی و رفع مشکالت
حوزه بهداشت و درمان کارکنان این شرکت دانست
وی افزود :کمبود امکانات بهداشتی درمانی در منطقه دارخوین
وجود دارد و انتظار ما این است با همکاری بهداشت و درمان
صنعت نفت آبادان ،مشکالت رفع و خدمات با کیفیت ارائه شود.
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان نیز ضمن ابراز
خرسندی از ارتباط دو مجموعه بهداشت و درمان و شرکت
اروندان ،ضمن بازدید از درمانگاههای موجود در مناطق عملیاتی

با عملیات تولید ،شرایط و سختی کار کارکنان آشنا شد.
دکتر بحرینی گفت :برنامه ریزی در جهت رفع مشکالت موجود
و ارتقای سطح خدمات به کارکنان در دستور کار بوده و امید است
با تالش بیشتر ،موارد مطرح شده محقق شود.
مهندس مرادیان مدیر منطقه عملیاتی ،به بیان شرایط کاری
سخت و پراسترس و گرمای شدید اشاره کرد و گفت :حل
مشکالتی مانند نوبت دهی در کلینیکهای تخصصی و پرداخت
بموقع هزینهها از جمله مشکالت همکاران این منطقه است.
مهندس رحیمی مدیر منطقه عملیاتی دارخوین در جلسه
مشترک با اشاره به حساسیت کار همکاران مناطق عملیاتی
گفت :ارسال بهموقع نتایج معاینات دوره ای جهت اتخاذ تدابیر
پیشگیرانه یکی از درخواستهای ما برای ارتقاء سطح سالمت
کارکنان است.لذا درخواست ما امکان استفاده از خدمات طب
صنعتی بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان ،ارائه تمام خدمات
بهداشتی درمانی به شاغلین این مرکز و ارسال گروههای بهداشتی
است.در ادامه ضمن تایید این مطالب دکتر ابراهیمیخواستار
ادامه روابط همکاری و تداوم ارتباطات مدیران دو مرکز شد.
l www.pi ho.i r l
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رئیس بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران عنوان کرد:

کاهش اعزام بیم ـ ـ ـ ـ ـ ــاران به سایر مرا کز درمانی
رئیس بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران با اعالم آمار اعزام بیماران این بیمارستان به سایر مراکز درمانی در سال 97از
کاهش این آمار نسبت به سالهای گذشته خبر داد.

دکتر محمدبخشایی در گفتگو با خبرنگار پایگاه روابط
عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت گچساران ،آمار بیماران
اعزامیاین بیمارستان در سال 97را اعالم کرد و گفت :این آمار نسبت
به سالهای 95و96روند کاهشی داشته است.
وی افزود :تعداد اعزامهای انجام شده به سایر مراکز درمانی در سال
گذشته  2هزار و  547مورد بوده که در مقایسه با سال  96با کاهش
13درصدی روبرو شده است.
دکتر بخشایی با یادآوری این که این اعزامها به مراکز درمانی شیراز،
اهواز و تهران بوده است ،افزود :در سال گذشته 79درصد اعزامها به
شیراز12 ،درصد به اهواز و 9درصد به تهران بوده است.
وی آمار بیماران اعزامیبه مراکز درمانی پیشرفته تر در سال  96را دو
هزار و 920بیمار اعالم کرد و گفت :در سال95نیز 3هزار و 754بیمار
به مراکز درمانی شیراز ،اهواز و تهران اعزام که این آمار در سال،96
22کاهش یافته است.
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رئیس بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران اظهار کرد :با افزایش
فعالیتهای بیمارستان بعثت صنعت نفت در سالهای اخیر اعزام
بیماران از این مرکز درمانی به دیگر مراکز درمانی کاهش یافته است.
دکتر بخشایی تصریح کرد :هم اینک  23پزشک متخصص در
رشتههای داخلی ،اطفال ،جراحی زنان و زایمان ،جراحی عمومی،
ارتوپدی ،داخلی ،ارولوژی ،چشم ،اعصاب و روان ،پوست ،گوش،
حلقی و بینی ،بیهوشی ،قلب و جراح مغز و اعصاب در بیمارستان بعثت
صنعت نفت گچساران مشغول ارائه خدمات هستند.
رئیس بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران یادآور شد :در حال
حاضر 12هزار و 22نفر تحت پوشش بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران هستند ،که هشت هزار و  567نفر آن کارکنان شاغل و افراد
تحت پوشش آنها و سه هزار و  455نفر کارکنان بازنشسته صنعت نفت
گچساران و افراد تحت پوشش آنها میباشد.
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حضــــــــور رئیس بازرســـــــی سازمان
در منطقه آغاجاری
دکتر امینی :الگوبرداري از شیوه حکومتی امام علی (ع) در حفظ بیت المال بهترین چراغ راهنمایی ماست.

به گزارش پایگاه روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری ،به منظور انجام بازرسیهای دورهای
در مناطق و نظارت بر ارتقاء سالمت اداری ،هئیت بازرسی سازمان به سرپرستی دکتر جهانبخش امینی و متشکل
از دکتر سید محمدرضا طباطبایی نماینده بازرسی در مناطق جنوب و زهرا آجیدیان کارشناس بازرسی از منطقه
آغاجاری بازدیدکرد.
تیم بازرسی بالفاصله پس از حضور در منطقه ،جلسه ای عمومیبا کارکنان بهداشت و درمان برگزار کرد و در این
جلسه ابتدا رئیس بهداشت و درمان منطقه آغاجاری ضمن خوشامدگویی به بازرسی،نظارتها را ضامن سالمت
سیستم معرفی کرد و گفت :تیمهای بازرسی نقاط قوت را تشویق و نقاط ضعف را گوشزد میکنند تا در رفع آن
کوشش شود.
دکتر ناصر مظفری برگزاری دورههای ارتقاء سالمت اداری را یک برنامه مفید و الزم توصیف کرد و از مسئولین
قبلی و فعلی بازرسی بابت این دیدگاه تقدیر کرد.
سپس رئیس بازرسی سازمان طی سخنانی ضمن تشریح برنامههای بازرسی گفت :طبق تقویم تعیین شده،
بهطور معمول هر شش ماه یکبار کلیه مناطق سازمان مورد بازرسی قرار میگیرند و چنانچه مورد خاصی باشد
ممکن است در چندین بار دیگر نیز گروههای بازرسی به منطقه مورد نظر اعزام شوند .
دکتر جهانبخش امینی کار بازرسی سازمان را اصالح ساختارها و بسترسازی برای انجام فرآیندهای صحیح
توصیف کرد و اظهار داشت :هدف بازرسی مچ گیری نیست بلکه کمک به سیستم است .وی به شیوه حکومت
داری حضرت علی (ع) اشاره کرد و بیان نمود :حفظ بیت المال در حکومت امیرامومنین (ع) یک اصل خدشهناپذیر
بود و شیعیان آن حضرت نیز باید به همان شیوه موالی متقیان عمل نمایند .
دکتر امینی الگو برداری از حکومت امام علی (ع) را ضامن سالمت سازمانی توصیف کرد و تاکید نمود :این شیوه
حکومتی چراغ راهنمایی ما در صیانت از بیت المال است .
l www.pi ho.i r l
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در اولین جلسه کمیته راهبــردی تأ کید شد

انضباط اداری ،تکریم ارباب رجوع و فعال کردن
نظام مشارکت و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آینده

اولین جلسه کمیته راهبردی به ریاست دکتر دهقان و با حضور کلیه معاونین ،روسا و مسئولین واحدهای مختلف
بهداشت و درمان اهواز برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز ،در این کمیته که اولین نشست دکتر دهقان
به عنوان رئیس جدید بهداشت ودرمان اهواز با معاونین ،روسا و مسئولین واحدهای مختلف بود مسائل مختلفی
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.دکتر دهقان در این جلسه ضمن تشکر از زحمات دکتر فرهاد کالنتری بابت
مدیریت شایسته ی  ۱۴سال گذشته و قدردانی از تالشهای حاضران در مدیریت بهداشت و درمان اهواز بر اساس
دستور جلسه کمیته راهبردی بر حفظ هرچه بیشتر انضباط اداری ،تکریم ارباب رجوع ،اهتمام در فعال کردن اصل
نظام مشارکت و همفکری در ارائه طرحهای نوین در راستای استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و شناسایی و
آموزش نیروهای مستعد جهت استفاده در سیستمهای مدیریتی آینده تاکید نمود  .
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کولونوسکوپی ضرورتی انکار ناپذیر برای مردان باالی  50سال
یک متخصص داخلی بیمارستان نفت تهران گفت :انجام
تست کولونوسکوپی برای تشخیص سرطان روده در مردان
باالی  50سال ضروری است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان صنعت نفت
تهران ،دکتر سمانه محمدی خمک با بیان این مطلب افزود:
با توجه به اینکه در سنین باالی 50سال ،بررسیهای گوارشی
به خصوص روده اهمیت پیدا میکند ،سالیانه باید آزمایش
بررسی خون درمدفوع و یکبار نیز کونولوسکوپی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه به نظر میرسد تومورهای روده در میان
جمعیت مراجعه کننده نفتی به دلیل رژیمهای گوشتی نسبتا
باالست گفت :عالوه بر تغذیه ،سابقه فامیلی ،سن باالی 50
سال از مواردی است که سرطانهای گوارشی ایجاد میکند.
دکتر محمدی افزود :در بهداشت ودرمان صنعت نفت ،افراد
در  50سالگی تست کولونوسکوپی را انجام میدهند  ،اما در

دنیا با توجه به افزایش سرطان روده این بررسی به خط سنی
 45سال رسیده است .وی گفت :مصرف سیگار و مشکالت
مربوط به مری ،پیش زمینه ای برای بیماریهای سرطانی
دستگاه گوارش است .این متخصص داخلی تاکید کرد:
وضعیت سالمتی پانکراس برای افراد تازه دیابتی نیز باید
بررسی شود ،البته غیر بیماران دیابتی افراد سیگاری و الکلی
نیز در معرض آسیب پانکراس هستند.

برگزاری دوره آموزشی سه روزه سالمت کار در بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق
رئیس واحد سالمت کار بهداشت و درمان صنعت نفت شمال
شرق گفت :در راستای اجرای برنامههای راهبردی سازمان و
با هدف ارتقای سطح آ گاهی و مهارت کارکنان واحد سالمت
کار این مرکز دوره آموزشی سه روزه ای در مشهد برگزار کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
شمال شرق ،دکتر هرمز حسن زاده افزود :دوره آموزشی سالمت
کار هر سال برگزار میشود و گروه مخاطب پزشکان ،پرستاران
و کارشناسان واحد سالمت کار  6استان تحت مدیریت منطقه
شمال شرق است.
وی با بیان اینکه در این دوره بیش از  30نفر از کارکنان واحد
سالمت کار حضور داشتند ،افزود :مباحث مطرح شده در این
دوره آموزشی به صورت تئوری و همچنین کارگاههای عملی
بود.
دکتر حسن زاده اظهارداشت :عناوین کالسها عالوه بر
مطالب ابالغی از سوی سازمان ،شامل موضوعات کاربردی
بود که افراد در طب صنعتی با آن سرو کار دارند.
وی خاطر نشان کرد :از آنجایی که دورههای آموزشی باعث
بهبود خدمت رسانی واحد سالمت کار به جمعیت تحت
پوشش میشود ،مدیریت مجموعه تاکید بر این دارد که هر
 6ماه یکبار این دورههای آموزشی با موضوعات متفاوت و به
روز برگزار شود.
رئیس سالمت کار منطقه شمال شرق درباره عناوین

کالسهای این دوره آموزشی گفت :این دوره شامل کالسها
و کارگاههایی همچون شنوایی شناسی ،شنوایی سنجی،
اسپیرومتری ،بینایی سنجی ،نرم افزار سنجش ،اقدامات
پزشکی و پرستاری در مسمومیت یا گازهای مونواکسید کربن
و دی سولفید هیدروژن ،یافتههای طبیعی و غیرطبیعی
 ECGدر غربالگری ،نحوه انجام معاینات دوره ای متناسب
با ورود اطالعات در نرم افزارسنجش ،نحوه گزارش دهی
بیماریهای شغلی ،معاینات ویژه رانندگان و کارگاه اصول
تغذیه سالم ،نحوه آموزش تغذیه در افراد با ریسک باالی
قلبی عروقی بود که توسط مدرسین به طور مبسوط ارایه
شد.
دکتر حسنزاده خاطر نشان کرد :سالمت کار بهداشت و
درمان صنعت نفت شمال شرق در حال حاضر در  10منطقه
به صورت تیم ثابت و در  5منطقه هم به صورت تیم سیار
مشغول ارایه خدمت است.
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دستـــرسی
آزاد به اطالعــات
مسیر مبارزه با فســاد
را هموار میکند
دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ،با بیان اینکه تالش وزارت نفت و زیرمجموعههای مهم آن برای اجرای این قانون در
شرایط امروز روحیه خوبی را منتقل میکند ،گفت :قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات کمک میکند تا مبارزهای مبنایی با فساد انجام شود و
دستگاههای اجرایی باید به شکلی مسئوالنه خود را مقابل شهروندان پاسخگو بدانند.

به گزارش خبرنگار شانا ،حسین انتظامیچهارشنبه ( ۲۹خردادماه) در نشستی که با حضور نمایندگان صنعت نفت برای
بررسی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات این صنعت برگزار شد ،افزود :با اشاره به اینکه رویکرد کلی دولت ،تاکید
بر اجرای این قانون است و تفکر و رفتار شفاف مدیران و مسئوالن هم باید در همین مسیر باشد ،تصریح کرد :عدهای این
قانون رانمیپسندند ،زیرا سیاق مدیریتی در سالیان گذشته این روند نبوده و دستگاههای اجرایی اندکی خود را نسبت به مردم
پاسخگو میدانستند.
وی ادامه داد :ریشه این نگاه هم ممکن است به این دلیل باشد که دستگاههای کشور خیلی مبتنی بر مالیات مردم اداره
نمیشدند به همین دلیل نگاه آنها از باال به پایین بود ،حتی قوانین هم در این سالها به این سمت بوده که نیازی به پاسخگویی
به مردم وجود ندارد ،اما این قانون تنها قانونی است که رابطهای معکوس دارد و قاعده آن پاسخگویی به مردم است.
دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات جنبه مهم دیگر اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات را
افزایش سرمایه اجتماعی برشمرد و گفت :سرمایه اجتماعی شامل سه وجه اعتماد مردم به حاکمیت ،اعتماد حاکمیت به مردم
و اعتماد مردم به مردم میشود و اجرای این قانون اعتماد مردم به حاکمیت را افزایش میدهد.
انتظامیتاکید کرد :حتی میتوان به مرور و درپی اجرای این قانون اهتمام به آن و نوع عملکرد سازمان در این راستا را به
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دبیر کمیسیون قانون انتشار و
دسترسی آزاد به اطالعات افزود :درباره
وزارت نفت و شرکتهای زیرمجموعه
آن مالحظات و شرایط ویژهای وجود
دارد که باید در شرایط امروز کشور
مراقبتهایی از اسناد و اطالعاتشان
وجود داشته باشد تا دچار افراط و تفریط

گزارشهای موجود از موفقیت نسبی
صنعت نفت در اجرای این قانون
حکایت میکند ،گفت :در گزارشهای
کمیسیون مشخص است که عملکرد
وزارت نفت رضایت بخش بوده ،اما
میدانیم که هنوز تا دستیابی به شرایط
مطلوب فاصله داریم.

انتظامی:

از آنجا که محل
ارجاع این سامانه
در بیشتر شرکتها
روابط عمومیها
هستند ،میتوان
امیدوار بود که
با کمک اجرای
این قانون روابط
عمومیها هم به
جایگاه واقعی خود
نزدیکتر شوند

عنوان شاخص عملکرد مدیران قرار
داد وی افزود :از آنجا که محل ارجاع
این سامانه در بیشتر شرکتها روابط
عمومیها هستند ،میتوان امیدوار بود
که با کمک اجرای این قانون روابط
عمومیها هم به جایگاه واقعی خود
نزدیکتر شوند.
وی در عین حال تاکید کرد :اجرای
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات
در هر وزارتخانه و سازمان تفاوتهایی
دارد و به همین دلیل ،شیوه نامههای
اجرایی را در حال تدوین داریم که
در صورت تصویب نهایی ،بسیاری از
نگرانیها و موانع پیش روی شرکتها و
سازمانها را برطرف میکند.

در انتشار این اسناد و اطالعات نشوند.
در عین حال باید توجه داشته باشید که
بهترین راه جلوگیری از به وجود آمدن
رانت ،انتشار یکباره و همزمان اطالعات
برای همه است ،در غیر اینصورت
نگهداشتن اطالعات سرانجام به رانت
منجر میشود.
مقدمات اجرای قانون انتشار و
دسترسی آزاد به اطالعات در صنعت
نفت فراهم است
در ادامه این نشست ،کسری نوری،
مدیرکل روابط عمومیوزارت نفت ،با
اشاره به پیچیدگیهای نظام اداری
در کشور و همچنین شرایط و مقررات
متقاوت صنعت نفت گفت :در مجموعه
وزارت نفت ،این باور شکل گرفته است
که باید به سمت اجرای قانون انتشار و
دسترسی آزاد به اطالعات برویم و همه
مقدمات این کار هم فراهم شده است.
نوری با بیان اینکه گامهای اولیه
در مسیر اجرای قانون برداشته شده و

مدیرکل روابط عمومیوزارت نفت
با تاكید بر اینکه اجرای این قانون
کمک بزرگی به مبارزه با فساد در
دستگاههای مختلف کشور خواهد
کرد ،از دبیر و اعضای این کمیسیون
خواست تا هدایت و راهنماییهای
الزم را درباره عملکرد بهتر در این
سامانه به نمایندگان صنعت نفت ارائه
کنند.
در این نشست گزارشی از عملکرد
وزارت نفت و  ۳۵زیرمجموعه آن هم
در این سامانه ارائه شد .بر اساس این
گزارش از ابتدای آغاز بهکار وزارت نفت
و زیرمجموعه آن در سامانه قانون
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات،
 ۱۸۴درخواست از سوی شهروندان
پاسخ داده شده است که مجموعه ستاد
وزارت نفت با  ۵۴درخواست ،بیشترین
درخواست پاسخگویی را داشته است،
همچنین میانگین زمان پاسخگویی
در زیرمجموعههای صنعت نفت  ۱۰روز
بوده است.
l www.pi ho.i r l
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تا کید بر آ گاهسازی بیمار و خانواده از شرایط بیماری و
روند درمانی براساس سنجههای حقـ ــوق گیرنده خدمت

در کارگاه آموزشی «چگونگی اطالع رسانی اخبار بد به بیمار و خانواده» و طرز برخورد با بیمار محتضر بر تبعیت از پروتکلهای استاندارد
پذیرفته شده بین المللی تاکید شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشتودرمان صنعت نف تهران ،محسن غفاریان کارشناس ارشد آموزش در این کارگاه
آموزشی که روز یکشنبه دوم تیرماه برگزار شده بود گفت :در پزشکی خبر بد خبری است که موجب وا کنش هیجانی شدید
رفتاری یا احساسی ناخوشایند در شنونده شود ونوع نگاه وی را به خود یا آینده اش بد کند .برای بیشتر متخصصان مراقبتهای
بهداشتی اطالع رسانی اخبار بد چالش برانگیز است و به اذعان خودشان یکی از سخت ترین کارهایی است که انجام میدهند.
اطالعرسانی خبر بد یک مهارت است و انجام صحیح آن مستلزم انجام تبعیت از پروتکلهای استاندارد پذیرفته شده بینالمللی
است.
وی با بیان اینکه بر اساس منشورحقوقی بیمار ،هر فرد بیمارهم از نظر اخالقی و هم حقوقی حق دارد که در رابطه با نوع
بیماری،روند ونوع درمانهای الزم بیماری اش بداند افزود :باید شرایط اطالع رسانی به بیمار فراهم شود.
غفاریان گفت :بر اساس پروتکل  6مرحله ای استاندارد ،ایجاد فضای خصوصی برای بیمار وخانواده ،اطالعرسانی به زبان
ساده و مورد نیاز بیمار ،همدلی با وی ،همراهی جهت بر نامهریزیهای درمانی و زندگی و اطمینان از همکاری تیم پزشکی در
تحمل خبر بد برای بیمار و خانواده موثر است.
این کارگاه آموزشی ،در راستای الزامات وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی و اجرا شد و در ارزیابی مرا کز درمانی سنجیده
میشود .همچنین برنامه ریزی و سرفصل بخش مذهبی (مذاهب مختلف) و برخورد با بیمار محتضر را نیز حجتاالسالم
آهنگرانی امام جماعت بیمارستان نفت تهران تدریس کرد .کارکنان بخشهای نظامت ،واحد امدادگری ،کارشناسان پرستاری
و مامایی وجمعی ازدانشجویان پرستاری دراین دوره آموزشی شرکت کردند که انتظار میرود ارتقاءکیفیت خدمات درمانی و
افزایش رضایتمندی جامعه تحت پوشش بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران را به همراه داشته باشد.
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برگزاری بیش از 74هزار نفر ساعت
دوره آمـــــــــــوزشـــــ ـ ــی
در بهداشت و درمان
صنعت نفت گچساران
رئیس واحد آموزش و پژوهش بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران گفت :در سال گذشته بیش از 74هزار و 446نفر ساعت دوره آموزشی
در بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران برگزار شده است.

مهرداد ابدالی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه روابط عمومیبهداشت
و درمان صنعت نفت گچساران افزود :در سال 97بیش از 26هزار و
 388نفر ساعت دوره آموزشی برای کارکنان رسمیو 48هزار و 58
نفر ساعت دوره آموزشی برای کارکنان غیر رسمیبهداشت و درمان
صنعت نفت گچساران و کارکنان شرکت بهره برداری برگزار شده
است .وی یادآور شد :تمام آموزشهای نیروهای رسمی ،قراردادی
و پیمانکاری بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران بر اساس
استانداردهای اداره آموزش مرکزی وزارت نفت برگزار میشود.
ابدالی بیان کرد :این دورههای آموزشی در چهار گروه فنی و
تخصصی ،علوم اداری و مدیریت ،معارف اسالمی ،کامپیوتر و زبان
انگلیسی برگزار میشوند.
وی دورههای سرپرستی پیشرفته ،بودجه و کنترل هزینه ،بهره
وری ،احیاء قلبی و ریوی پایه و پیشرفته ،تریاژ ،تفسیر نوار قلب،
گزارش و فرایند پرستاری ،هموویژالنس ،ایمنی و آتش نشانی،
بیماریهای شغلی و ارگونومی ،تکریم ارباب رجوع ،هوش
هیجانی ،ارتباط موثر ،حقوق گیرندگان خدمت ،ارتقاء کیفیت
سالمت روان،کنترل عفونت ،تخلیه تلفنی را از جمله دورههای
عنوان کرد که در سال گذشته برگزار شده است.
ابدالی افزود :کارگاه مراقبتهای  ICUو حفاظت در برابر اشعه
سال گذشته برای اولین بار در بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران برگزار شد.
ابدالی با بیان اینکه آموزش در هر سازمانی یکی از ارکان اساسی
تحول ساختاری است تصریح کرد :واحد آموزش و پژوهش بهداشت
و درمان صنعت نفت گچساران به دو گروه کارکنان و خانوادههای
صنعت نفت(همگانی) آموزشهای الزم را ارائه میدهد.
وی اضافه کرد :واحد آموزش و پژوهش بهداشت و درمان صنعت
نفت گچساران وظیفه آموزش  476نیروی رسمی ،قراردادی و
پیمانکاری شاغل در بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران و

همچنین خانوادههای صنعت نفت گچساران را بر عهده دارد .
رئیس واحد آموزش و پژوهش بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران ادامه داد :دورههای آموزشی کارکنان براساس نیازسنجی
و تقویم آموزشی برنامه ریزی و اجرائی میشود.
وی یادآور شد :آموزش کارکنان به شکل کارگاه ،سمینار ،آموزش
غیرحضوری(بستههای آموزشی) ،کنفرانسهای درون بخشی
و چهره به چهره برگزار میشود .ابدالی اظهار داشت :آموزشهای
همگانی نیز براساس بیماریهای مزمن واگیر ،غیرواگیر ،شایع و
فصلی برنامه ریزی و در قالب کنفرانس آموزشی ،چهره به چهره،
پمفلت و نمایش فیلم انجام میگیرد.
2هزار و 500جلد کتاب در کتابخانه بهداشت و درمان
صنعت نفت گچساران نگهداری میشود
رئیس واحد آموزش و پژوهش بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران گفت 758 :عنوان کتاب شامل 2هزار و  500جلد کتاب
در کتابخانه بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران وجود
دارد که در راستای ترویج فرهنگ مطالعه در اختیار کارکنان قرار
میگیرد.
ابدالی بیان کرد :پزشکی ،پرستاری ،مامایی ،HSE،روانشناسی،
دیکشنری و رمان از جمله عناوین و موضوعات کتابهای موجود
در کتابخانه بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران است.
محدوده فعالیت بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران همگام
با شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در استانهای خوزستان،
کهگیلویه و بویراحمد ،بوشهر و فارس است.
در حال حاضر 13هزار و69نفر تحت پوشش بهداشت و درمان
صنعت نفت گچساران هستند ،که هشت هزار و  570نفر آن
کارکنان شاغل و افراد تحت پوشش آنها و  4هزار و  499نفر کارکنان
بازنشسته صنعت نفت گچساران و افراد تحت پوشش آنها میباشد.
l www.pi ho.i r l
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تقدیر از فعالیت پرستــــــــــاران خانواده
در ارتقا سطح ســـــــــالمت جمعیت زیر پوشش
با ارزیابی ریسک فا کتـــــــــــــورهای قلبی _ عروقی

مدیریت سالمت سازمان از نقش بسزا پرستاران خانواده در ارائه پکیج مراقبتی که شامل فراخوان،پیگیری،آموزش و ثبت و
گزارش دهی شده باعث اثربخشی و پوشش باالی این خدمات در شاخصهای سال  97شده و حاصل آن کاهش مخاطرات سالمت و
ارتقا سطح سالمت جمعیت زیر پوشش است ،تقدیر کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ،مدیریت سالمت در سال  97با توجه به ارزش
باالی ارزیابی ریسک فاکتورهای قلبی عروقی که نقش بسزایی در تشخیص و پیگیری بیماریهای قلب دارد نظام
مراقبت پیشگیری اولیه ارزیابی ریسک فاکتورهای قلبی عروقی را در قالب یکی از اقدامات تیم سالمت خانواده برنامه
ریزی و اجرایی کرد.
نقش بسزا پرستاران خانواده در ارائه پکیج مراقبتی که شامل فراخوان،پیگیری،آموزش و ثبت و گزارش دهی شده
باعث اثربخشی و پوشش باالی این خدمات در شاخصهای سال  97شده و حاصل آن کاهش مخاطرات سالمت و
ارتقا سطح سالمت جمعیت زیر پوشش است.
 4بیماری (قلبی  -عروقی) ،دیابت ،سرطان و بیماریهای مزمن تنفسی به همراه چهار عامل خطر رفتاری شامل
کم تحرکی ،تغذیه ناسالم ،مصرف الکل و دخانیات مهم ترین علل مرگ و میر ناشی از بیماریهای غیر واگیر هستند،
به همین دلیل سازمان جهانی بهداشت کنترل این بیماریها و عوامل زمینه ساز آنها را به عنوان هدف اصلی برای
کاهش  25درصد مرگ و میر تا سال  2025تعیین کرد.فشار خون باال و سکتههای قلبی و مغزی مهمترین عامل
مرگ و میر در کشورمان است .با توجه به فراخوان جمعیت زیرپوشش برای انجام معاینات دوره ایی،ارزیابی ریسک
فاکتورهای قلبی  -عروقی نیز انجام شد که اگر رقم فرد کمتر از  10درصد باشد عالوه بر ارائه پکیج مراقبتی جهت
ارزیابی بعد از یکسال فراخوان میشود.
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تقدیر مدیریت ســــــــــالمت از نتیجه
ارزیابی و غـــــــــربالگری به موقع تیم کارشناسان
بهداشت خــــــــــــانواده مناطق

عملکرد تیم کارشناسان بهداشت خانواده مناطق  14گانه سازمان با ارائه خدمات در زمینه غربالگری سرطانهای شایع زنان و
اجرای برنامه مراقبت کودک سالم منجر به بهبود سطح سالمت جمعیت زیر پوشش شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ،در حال حاضر  90کارشناس بهداشت خانواده
عضو تیم سالمت در  58مرکز هستند که نتایج مطلوبی در زمینه غربالگری سرطانهای شایع زنان،اجرای برنامه
مراقبتی کودک سالم ( 2ماهگی تا  60ماهگی) و غربالگری با پرسشنامه  ASQبه انجام اقدامات اثربخش پرداختند.
این تیم با ارائه بستههای خدمتی از جمله فراخوان،آموزش ،پیگیری و گزارش دهی منجر به بهبود سطح سالمت
و ارتقا شاخصهای سالمت جمعیت زیر پوشش شدند.تیم سالمت تمامیخدمات را مطابق با اقدامات راهبردی و
براساس سیاست سازمان ارائه میدهد .در مقایسه  7سال گذشته عملکرد کارشناسان بهداشت خانواده (کارشناسان
مامایی و کودک) موجب ارتقا در رشد عددی در مقایسه با کشور از سطح مطلوبی برخوردار است .نزدیک به  72درصد
خانوادهها و  31درصد کودکان زیر پوشش این معاینات و غربالگری هستند .
غربالگری سرطانهای شایع زنان و پیشگیری از بیماریهای زنان ،ارزیابی تکامل کودک مطابق با پرسشنامه
 ASQاز دو ماهگی تا  60ماهگی از مهمترین اقدامات این تیم به شمار میرود.برنامه ارزیابی تکامل کودک سالم
در کشور فقط برای کودکان تا سن  12ماه است اما در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت این طرح تا  60ماهگی
برنامه ریزی شده که کارشناسان ضمن آموزش چهره به چهره و برگزاری کالس خانواده ،پرسشنامه مربوط به سن هر
کودک را به خانواده ارائه میدهد و پس از تکمیل مورد ارزیابی قرار میدهند تا وضعیت سالمت روحی و جسمیکودک
امتیاز دهی شود و سپس در صورت لزوم بستههای خدماتی ارائه شو ،در صورتی که کارشناس به اختالل رشد کودک
مشکوک باشد و نیاز به ارجاع به مراکز سطح باالتر باشد اقدامات مناسب صورت میگیرد.
l www.pi ho.i r l
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کارگاه آموزشی
زخـــــــم
و پانسمانهای نوین
کارگاه آموزشی «زخم و پانسمانهای نوین» توسط خانم دکتر پور غزنین از اساتید دانشکده پرستاری و مامایی مشهد و آقای عمرانی کارشناس
زخم در بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق به منظور آشنایی با شیوههای نوین پانسمان برگزار شد که خالصه ای از این مطالب آموزشی از نظر
میگذرد:

پوست از الیههای اپیدرم ،درم و هیپودرم تشکیل شده است.
اپیدرم بخش سطحی و نازکتر پوست و متشکل از بافت اپی تلیال
است.
درم بافت همبند فیبرواالستیک ،حاوی رشتههای کالژن و سایر
پروتئینها است .کالژن  70درصد در ترمیم زخمها نقش دارد.
هیپودرم بافت چربی و پیوندی پوست است.
زخمهای حاد و مزمن
زخم حاد :زخمیکه در اثر تروما یا عامل شیمیایی بوجود آمده مانند
برش جراحی و دوره بهبودی آن کمتر از  6هفته است.
زخم مزمن :وقتی که بهبود زخم در زمان مورد انتظار به پایان نرسد
و یا روند بهبودی زخم کند شده و به تاخیر افتد.
زخم فشاری :گاهی زخم بستر هم گفته میشود) :ضایعه ای است
که در پوست و بافتهای زیرپوستی و بر اثر فشار ممتد و طوالنی مدت
بر پوست ایجاد میشود که موقعیتهایی همچون سکته مغزی،
خونریزی گوارشی ،جراحیهای ارتوپدی ،اختالالت نورولوژیک،
بیماریهای عروقی محیطی ،صدمات نخاعی و سابقه قبلی وجود
زخم فشاری را افزایش میدهد.
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زخم دیابتی
عروقی یا وسکوالر
وریدی :بیشتر در ساق پا ،شکل زخم نامنظم ،ترشح زیاد ،گرم،
ادم دارد ،مو دارد ،رنگ پوست تیره به دلیل رسوب هم ،در صورت
الویت پا درد تسکین پیدا میکند .درمان اصلی بانداژ فشاری
است.
شریانی :بیشتر در اندام تحتانی ،شکل زخم منظم ،ترشح کم،
بیس عروقی ضعیف ،سرد ،ادم ندارد ،پوست براق و بدون مو ،در
صورت الویت پا به شدت دچار درد میشود .درمان اصلی انژیوگرافی
و انژیوپالستی.
تشخیص اختالالت شریانی :چک نبضهای پا ،چک ،ABI
سونوی داپلر و  MRIدر صورت مشاهده زخم در پا اولین اقدام ارجاع
به پزشک متخصص عروق است.
نوروپاتی (آسیب عصبی)
اعصاب حسی :بیمار حس ندارد ،متوجه زخم نمیشود و زخم
تشدید میشود.
اعصابحرکتی:دفورمیتیاستخوانی،معموال همراهبا کالوس(پنبه)
مثل پای شارکو
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باور داریم که مراقبت از زخم چیزی فراتر از
پانسمان است.

پوست

از الیههای اپیدرم ،درم
و هیپودرم تشکیل شده
است .اپیدرم بخش
سطحی و نازکتر پوست
و متشکل از بافت اپی
تلیال است .درم بافت
همبند فیبرواالستیک،
حاوی رشتههای کالژن
و سایر پروتئینها است

اعصاب اتونومیک :فعالیت غدد تحت
تاثیر و در نتیجه خشک ،ترک کف پا و
شکننده شدن پوست
عالیم عفونت
افزایش میزان اگزودا ،سلولیت ،بوی بد،
تب ،تشکیل آبسه ،افزایش سایز زخم ،تاخیر
در درمان زخم ،حال نامساعد بیمار ،بافت
گرانوله تیره و کدر ،شکنندگی بافت گرانوله
تشخیص آزمایشگاهی :بیوپسی،
اسپیریشن اگزودا و سواپ
درمان :آنتی بیوتیک تراپی ،شستشوی
موثر ،محصوالت انتی سپتیک
شرایط زخمها
مرحله ترمیم ،نوع زخم ،میزان اگزودا،
شکل زخم (حفرهدار بودن) ،عفونت،
شرایط پوست اطراف زخم ،محل و اندازه
زخم همه در بررسی شرایط زخم مورد توجه
است .انتخاب پانسمان مناسب توسط
درمانگر مسلط به درمان زخم و با توجه به
شرایط بیمار و زخم بسیار اهمیت دارد و ما

اثر کمبود مواد بر ترمیم زخم
پروتئین :کاهش عملکرد  wbcو ساخت
مواد بیولوژیک ،کالژن و پروتئوگلیکانها
ویتامین  :Cکاهش تولید کالژن و اتصاالت
عرضی ،تخریب مجدد زخمهای ترمیم شده
ویتامین  :Aاختالل در تولید کالژن و اتصاالت
عرضی ،کاهش سرعت اپیتالیزاسیون
روی :کاهش آزادسازی  VAو
اپیتالیزاسیون ،کاهش تولید کالژن
آهن :کاهش تولید کالژن و اتصاالت عرضی
و اختالل در تقسیم سلولی
مس :اختالل در تولید کالژن و اتصاالت عرضی
کلسیم :اختالل در بازیابی کالژن
برخی از انواع پانسمانهای نوین
ژل
 90تا  95درصد از آب تشکیل شده و
حاوی مقداری ژالتین است که برای حفظ
قوام نیاز به پانسمان دارد.
اندیکاسیون :روی بافتهای نکروز
و اسالف برای هیدارته کردن ،تاندن و
استخوان اسکیوز
کنتراندیکاسیون :زخمهای پر ترشح
فیلم
پانسمانهای چسب شفاف نیمه تراوا
هستند اجازه عبور بخار آب را میدهند و
مانع لیچ و افتادگی شده و به صورت اولیه و
ثانویه استفاده میشوند.
اندیکاسیون :استیج  1جلوگیری از
Sheaing & friction
کنتراندیکاسیون :زخمهای دارای ترشح
متوسط ،زیاد ،غلیظ و عفونی
هیدروکلوئید
ماتریکسیاز،CMCپکتینوچسب،تشکیل
ژالتین روی زخم و حفظ محیط مرطوب ،در
زخمهای مستعد عفونت منع مصرف دارد و در
خراشیدگیها و زخمهای درجه  1و  2و ترشح
بسیار کم تا کم استفاده میشود.

اندیکاسیون :زخمهای با ترشح کم،
زخمهای استیج  1و  ،2خراشیدگیها و ...
کنتراندیکاسیون :در افراد با سیستم ایمنی
ضعیف ،خظر لیج افتادگی دارد .تاندون و
استخوان اکسپوز
آلژیناتها
ماده موثر الژنیک اسید است از جلبک
دریایی گرفته شده و با تحریک فیبروبالستها
در روند بهبود اثر میگذارد ،پرکننده است.
در زخمهای با ترشح متوسط تا زیاد استفاده
میشود .در تاندون و استخوان اکسپوز منع
مصرف دارد .نباز به پانسمان ثانویه دارد،
تشکیل ژل در بستر زخم
اندیکاسیون :در زخمهای فنجانی بدون
سینوس با انتهای مشخص و قابل شستشو
و روی بافت گرانوله به صورت اولیه
کنتراندیکاسیون :در زخمهایی با انتهای
نامشخص ،استخوان و تاندون اکسپوز
هیدروفایبر
پانسمان پد جاذب که بعد از جذب ترشحات
به صورت ژالتینی درآمده از زخم راحت خارج
میشود و نیاز به پانسمان ثانویه دارد.
فومها
پدهای جاذب ترشحات در زخمهای
ترشح متوسط تا زیاد به صورت اولیه و ثانویه
استفاه میشود .دو سطح هیدروفیلیک و
هیدروفوبیک دارد ،انواع مختلفی دارد انتی
میکروبیال ،چسب دار و...
اندیکاسیون :زخمهای با ترشح متوسط تا
زیاد ،مرحله اپیتلیزاسیون اولیه و جاذب به
صورت ثانویه
پانسمانهای فوق جاذب
پدهای ساده و فوق جاذب هستند که حجم
زیادی از اگزودا را در خود جای میدهند ،ارزان
و مقرون به صرفه هستند و معموال به صورت
پانسمان ثانویه استفاده میشوند و ظاهری
شبیه به پوشک بچه دارند.
کالژن
از جنس کالژن طبیعی ،در زخمهای
متوقف شده استفاده دارد و منع مصرف در
زخمهای عفونی دارد.
l www.pi ho.i r l
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دیدار مشاور وزیر و رئیس ارتباطات حوزوی
وزارت نفت با کارکنان
دکتر احمد مجیدی در حاشیه بازدید از مراکز صنعتی پاالیشگاه ،پتروشیمی ،گاز و پخش فرآوردههای نفتی ،دیداری با کارکنان بهداشت و
درمان صنعت نفت شمالغرب کشور داشت.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
شمالغرب کشور ،دکتر مجیدی مشاور وزیر و رئیس ارتباطات
حوزوی وزارت نفت با اشاره به برنامه ریزی سفر و عدم زمان
بازدید از بهداشت و درمان گفت :این موضوع نشان از مظلومیت
این مجموعه دارد گفت :تمام تالش من برای این دیدار یک
ساعت در بهداشت و درمان صنعت نفت شمالغرب کشور برای
تشکر از زحمات عزیزان است .
سپس با اشاره به دو بعدی بودن انسانها گفت :جسم انسان
در دست دکتر حسینعلی زاده است و روح آن در دست حاج
آقایهادی رابط ما در اینجا ،است که اگر این دو نفر ما را به اعلی
علیون رساندند ما عاقبت به خیر خواهیم بود ولی اگر یکی از آنها
لق بزند انسان از دست میرود و تخصص تک بعدی باعث از
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بین رفتن انسانها میگردد چراکه انسان ،موجودی چند بعدی
است چنانچه بایستی به جسم خود توجه نماید بایستی به روح و
معنویات نیز توجه باشد ،و اسالم کاملترین دین است که هم به
جسم انسان توجه دارد و هم به روح و معنویات.
دکتر شمس الدین حسینعلی زاده رئیس این مرکز ،ضمن تشکر
از حضور ایشان در بهداشت و درمان صنعت نفت شمالغرب کشور،
گزارش اجمالی از آمار جمعیت طبی در سه استان آذربایجان
شرقی ،غربی و اردبیل تحت پوشش ،مراکز طرف قرارداد در
این سه استان ،درمانگاهها و مراکز پزشکیاری و شاغلین در این
بهداشت و درمان ارائه کرد.
وی خدمات پزشکی خانواده ،طب صنعتی و طب کار با
حضور متخصص طب کار و پزشکان طب صنعتی  ،آزمایشگاه،
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داروخانه ،دندانپزشکی ،فیزیوتراپی و کلینیکهای تخصصی را
از جمله خدمات ارائه شده عنوان کرد و گفت :در مناطق دیگر
عالوه بر شهر تبریز ،پزشکان معتمد این بهداشت و درمان حضور
دارند که در صورت نیاز با معرفی به مراکز طرف قرارداد و درمان
غیر مستقیم انجام میگیرد.
حسینعلی زاده اظهار کرد :با اشاره به بستر  ITدر این مرکز و
حذف کاغذ تمام کارهای مربوط به نوبت گیری ،نسخه نویسی
پزشکان و نسخه پیچی در داروخانه از طریق رایانهها و نرم
افزارهای مربوطه انجام میگیرد و نوبتها هم از طریق تلفنهای
ثابت ،تلفن همراه و سایت اینترنتی صورت میپذیرد.
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت ادامه داد :در مورد کارکنان
رسمی ،بهداشت و درمان در همه زمینهها مظلوم واقع شده یکی
از مشکالت بحث گریدینگ کارکنان با توجه به باال بودن مدارک
تحصیلی نسبت به سایر شرکتها است و نیز بالتکلیفی بهداشت
و درمان ،که خواستار انعکاس آنها به وزیر نفت هستیم.
در ادامه حاج آقا بابازاده امام جماعت بهداشت و درمان صنعت
نفت شمالغرب کشور ،ضمن تقدیر و تشکر از حضور دکتر مجیدی
در این جمع ،گزارش مختصری در خصوص عملکرد شورای
اقامه نماز ارائه کرد و گفت :از دکتر حسینعلی زاده و دکتر عرفانی
بدلیل پیگیریهای فراوان برای برگزاری نماز اول وقت در این
مجموعه تشکر میکنم،هفته ای سه بار بین الصالتین سخنرانی
پنج دقیقه ای ایراد میگردد که در مناسبتهای مذهبی و
تقویمیو ماه مبارک رمضان هر روز سخنرانی بمدت  15دقیقه ،
همراه با احکام و مسائل مرتبط با ماه مبارک رمضان و نیز قرائت
جزء  30همه روزه بعد از نماز ظهر و عصر برگزار میشود که کارکنان
استقبال خوبی دارند.
سولماز جوان مقدم کارمند روابط عمومی ،گزارشی اجمالی
از عملکرد شورای فرهنگی این بهداشت و درمان ارائه و از آغاز
به کار شورای امر به معروف و نهی از منکر در سال  97و مقارن
با هفته احیا خبر داد و گفت :این شورا با تشکیل جلسه ،اقدام

به تبلیغات محیطی و نصب احادیث ،روایات و آیات قرآنی،در
خصوص امر به معروف و نهی از منکر ،در معرض دید عموم و
همچنین سیستم اطالع رسانی داخلی همکاران (برید) اقدام کرد.
مقدم دیگر برنامههای اجرایی این شورا را برگزاری مسابقه
کتابخوانی با موضوع امر به معرف و نهی از منکر ؛ارسال
پیامکهای فرهنگی روزانه در هفته احیا ،ماه مبارک رمضان
و ماههای محرم و صفر با موضوعات نهضت عاشورا ،برگزاری
مسابقات فرهنگی ( در دهه مبارک فجر ،سالگرد آزاد سازی
خرمشهر و ،)...برگزاری مسابقات فرهنگی با استفاده از احادیث و
آیات قرآنی متناسب با مناسبتهای دینی ،برگزاری دعای توسل
در ماه مبارک رمضان و ماه محرم،برگزاری کالسهای تفسیر و
تدبر در قرآن روزهای چهارشنبه هر هفته،برگزاری نمایشگاه
کتاب در مناسبتهای مختلف تقویمیبخصوص هفته امر به
معروف و نهی از منکر ،ایام ا ..دهه مبارک فجر و ماه مبارک
رمضان عنوان کرد.
بررسی نظر سنجیهای بعمل آمده از صندوقهای موجود
در ساختمان پلی کینیک ( واحدهای آزمایشگاه ،دندانپزشکی
و سایر واحدها) که نظر سنجیهای اخذ شده از مرکز سالمت
کار پاالیشگاه وو پتروشیمیتبریز و همچنین نظر سنجیهای
تصادفی سالی دوبار از همکاران و مراجعین صورت میگیرد.
عالوه بر این حضور نماینده روابط عمومیسالی  2بار در واحدها
و نظر سنجی مستقیم از کارکنان و مراجعین صورت میپذیرد که
تمام موارد ضمن بررسی توسط رئیس روابط عمومیدکتر عرفانی،
حراست علی اصغر قلمیو محمدرضا جانشکر و همکار بازرسی
اکبر قهرمانی و جوان مقدم همکار روابط عمومیطی صورتجلسه
ای به رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت شمالغرب کشور
جهت ارائه طریق و تصمیم گیریهای مربوطه اعالم میگردد
که تاکنون اکثر موارد قابل اجرا در نظر سنجیها ،اجرائی گردیده
است و اخبار تمامیموارد در سایت این بهداشت و درمان قابل
رویت میباشد.
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پنجمین همایش پزشکی خانواده بهداشت و درمان
صنعت نفت شمال شرق در مشهـ ـ ــد برگزار شد
پرستار ارشد بهداشت خانواده سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت گفت :مقایسه گزارش عملکرد پزشک خانواده منطقه
شمال شرق در سه ماهه امسال با سالهای  96و  97نشان از افزایش و روند رو به رشد داشت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت
و درمان صنعت نفت شمال شرق ،اکرم
مقدم در پنجمین همایش پزشکی خانواده
شمال شرق در مشهد افزود :برنامه ریزی
که مدیریت شمال شرق برای جمع کردن
تیم سالمت خانواده خود از مناطقی واقع
در  6استان برای این جلسه انجام داده
حکایت از تمرکز و اشراف مدیران بر روي
کار دارد.
وی ارایه گزارش عملکرد مناطق مختلف
شمال شرق را مطلوب و دقیق ارزیابی
تمرکز بر روی اقدامات راهبردی سازمان،
کرد و اظهار داشت :نسبت به سال قبل ارزش نیست و دیده میشود.
عملکردها خیلی بیشتر و رو به افزایش وی افزود :بررسی شاخصهای سالمت و فراخوانها ،معانیات دوره ای و پیگیریها
بود که این نشان میدهد ،سال خوبی اکسل پزشک خانواده شمال شرق نشان افزایش یافته است.
برای تحقق اهداف راهبردی سازمان در میدهد که هنوز به  100در صد مطلوب این مقام مسوول اظهار داشت:
راستای ارتقای سالمت خانواده تحت نرسیده اند ،اما عملکرد روبه پیشرفت موضوعات مطرح شده در این همایش
نشان از تالش برای رسیدن به بهترین دو روزه شامل گزارش عملکرد مناطق
پوشش در پیش رو دارند.
این کارشناس خاطر نشان کرد :دکتر نقطه است .این کارشناس اظهار داشت :شمال شرق ،گزارش عملکرد طرح سالمت
پیرونذیری و تیم سالمت همراهشان به تالش ما بر این است که هر کمکی در دهان و دندان ،تحلیل سازمان ازعملکرد
دنبال این هستند که ایراد و نقاط ضعف جهت بهبود کارایی پزشک خانواده شمال تیم پزشک خانواده شمال شرق ،بررسی
مشکالت اکسل پزشک خانواده شمال
خود را شناسایی و بررسی کنند و پس از شرق الزم باشد ،انجام دهیم.
بررسی به دنبال حل مشکالت با ارایه راه دکترغالمرضا پبرونذیری رئیس پزشک شرق به تفکیک مناطق ،اهداف پزشکی
خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت خانواده در سازمان و کارگاه اصول تغذیه
حلها و پیشنهادات مناسب هستند.
وی تصریح کرد :تیم سالمت شمال شمال شرق نیز درباره هدف از برگزاری سالم در افراد با ریسک باالی قلبی عروقی
شرق ،مقید هستند که ستاد در جریان این همایش دو روزه گفت :هدف پایش هر بود.
فعالیتهایشان باشد و نقاط ضعف و قوت سه ماه یکبار با توجه به گستردگی منطقه وی خاطر نشان کرد :در این همایش
همچنین آزمون «بررسی سطح آ گاهی تیم
خود را در کنار هم میگویند .این حرکت شمال شرق است.
ارزشمند حاکی از جسارت و توانایی باالی وی گزارش عملکردها را نسبت به سال پزشک خانواده از اقدامات راهبردی» با
 97با پیشرفت ملموسی ارزیابی کرد و حضور تمامیاعضای تیم سالمت خانواده
تیم است.
مقدم گفت :برگزاری آزمون اقدامات افزود :این روند رو به رشد و قابل قبول با منطقه شمال شرق انجام شد .این آزمون
راهبردی با حضور تمام اعضای تیم توجه به تعطیالت نوروز و ایام ماه مبارک با هدف آموزش و تمرکز تیم پزشک
سالمت خانواده منطقه شمال شرق نشان رمضان نشان میدهد که همیت و جدیت خانواده به دستورالعملهای سازمانی و
دهنده این است که دستورالعملها توسط تیم سالمت خانواده شمال شرق بیشتر تغییرات برنامههای جدید هر  6ماه یکبار
آنان مطالعه شده و زحمات ستادی بی شده و مسایل پایه ای پزشک خانواده و برگزار میشود.
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اخبار کوتاه

پوشش بیمه ای نوزدان کارکنان اناث
با مصوبه شورای عالی تخصصی سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت و نظر معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
شرکت ملی نفت پوشش بیمه ای نوزادان کارکنان اناث تایید
شد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت
نفت ،با ابالغیه اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و
استخدامیوزارت نفت نوزادان کارکنان اناث ( رسمی) از
خدمات رایگان بیمارستانهای تحت تملک سازمان تا زمان
ترخیص بهرمند میشوند.

اخبار کوتاه

طرح اعزام پزشکان در تور تابستان  98در محمودآباد
مجتمع ورزشی ،آموزشی محمودآباد هرساله با شروع فصل
تابستان و آغاز جدید تورهای مسافرتی میزبان حضور خانواده
بزرگ صنعت نفت است و مدیریت سالمت سازمان در جهت
تامین نیروی پزشک درمانگاه این مجتمع در این ایام،تور
پزشکان میهمان را برگزار میکند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت ،درمانگاه محمود آباد از سال  79به کارکنان
شریف صنعت نفت خدمات آموزشی و تفریحی ارائه میکند که
در کنار این خدمات حضور پزشکان مجرب در پلی کلینیک

محمودآباد برای خدمات درمانی هم فراهم شده است.طرح
پزشکان میهمان با هماهنگی مدیریت سالمت همچون
سنوات گذشته در راستای ارائه خدمات مطلوب به مسافران
تابستانی در مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد برگزار و از
پزشکان مناطقهای (شمالشرق،شمالغرب،فارس،اصفهان
،بوشهر،اهواز و ماهشهر،تهران،غرب کشور ،مرکزی و ستاد)
دعوت بعمل میآید چنان چه تمایل به همکاری در این تور را
دارند درخواست خود کتبا به رییس بهداشت و درمان منطقه
اعالم فرمایند.

اخبار کوتاه

رییس جدید بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر منصوب شد
دکتر حبیب اله سمیع مدیرعامل سازمان در حکمیاز خدمات
 12ساله دکتر مهرداد حسین زاده تقدیر و در حکمیجداگانه
دکتر وحید مالکی را بعنوان رییس جدید بهداشت و درمان
صنعت نفت بوشهر منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بهداشت و درمان

صنعت نفت ،دکتر وحید مالکی به مدت  4سال رییس
بهداشت و درمان صنعت نفت شمالشرق کشور بود.همچنین
در حکمیجداگانه توسط دکتر حبیب اله سمیع مدیرعامل
سازمان تمشیت بهداشت و درمان صنعت نفت شمالشرق
کشور به دکتر پرهام صالحی واگذار شد.
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اخبار کوتاه

برگزاری دوره بازآموزی و آموزشی یک روزه بیماریهای شایع دستگاه ادراری تناسلی در
سالن اجتماعات توحید
باهماهنگی واحد آموزش و پژوهش و مرکز آموزش مداوم
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،جلسه بازآموزی و آموزشی
یک روزه بیماریهای شایع دستگاه ادراری تناسلی در تاریخ
 30خرداد ماه  98جهت پزشکان در سالن اجتماعات توحید
برگزار شد.
در این جلسه آموزشی دکتر محمد رضا قرائتی متخصص
اورولوژی و فلوشیپ پیوند کلیه مطالب ارزشمندی در

مورد تشخیص  ( UTIتشخیص عفونتهای دستگاه
ادراری)،درمانهای دارویی و جراحی هیپرتروفی پروستات
را توضیح دادند و در ادامه دکتر محمد حسین ایزدپناهی
متخصص اورولوژی و فوق تخصص اروآنکولوژی نیز در ارتباط
با تشخیص بدخیمیهای دستگاه ادراری تناسلی ،درمانهای
جراحی و دارویی بدخیمیهای پروستات مباحث مفیدی را
برای حضار ارائه نمودند.

اخبار کوتاه

مشارکت بهداشت ودرمان اصفهان در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون
همزمان با اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در سراسر
کشور،بهداشت و درمان اصفهان مشارکتی فعال داشت .با
ایجاد پایگاههای ویژه و با بسیج تمامیامکانات ،همزمان
با طرح بسیج همگانی کنترل فشار خون در این امر مشارکت
فعال داشتند.این پایگاهها در تمامیمراکز سالمت خانواده،
سالمت کار و مراکز پزشکیاری از افراد باالی 30سال،بیماران
کلیوی و مادران باردار کنترل فشار خون انجام داده و در نرم
افزار مربوطه ثبت کردند.شایان ذکر است با توجه به تمدید

طرح ؛ مشارکت نیز تا  15مرداد ماه در تمامیمرا کز مذکور ادامه
خواهد داشت.

اخبار کوتاه

مشارکت کارکنان شرکت پاالیش گاز فجر جم درطرح ملی سنجش فشارخون
این طرح توسط پرسنل مرکز سالمت کار در شرکت پاالیش
گاز فجر جم انجام میشود و بر اساس این طرح کلیه کارکنان
میتوانند با در دست داشتن کارت ملی و حضور در مرکز سالمت
کار از 7صبح تا  7شب دراین طرح شرکت کنند .به دنبال این
طرح ,فشارخون کارکنان اندازه گیری و در سامانه ثبت میشود
و وضعیت سالمتی افراد نیز به انها اطالع رسانی میشود.
در حال حاضر برنامه ریزی الزم توسط واحد بهداشت صنعتی
 HSEو مرکز سالمت کار جهت مشارکت حداکثری نفرات
دراین طرح ملی انجام شده است و انتظار میرود مورداستقبال
مجموعه کارکنان قرارگیرد.
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براساس برآوردها۴۰،درصد ازمردم کشوراز بیماری فشارخون
خود اطالعی نداشته و حتی،نیمیاز افرادی که از فشارخون
خود مطلع هستند نیز،فشارخون خود راکنترل نکرده و به
دنبال درمان نیستند  .به همین دلیل،بسیج ملی کنترل
فشارخون آغازشد .براساس آمار،درکشورحدود۴۰میلیون نفر
جمعیت باالی ۳۰سال داریم و چنانچه  ۲۰میلیون نفر از آنها
در طرح ملی کنترل فشارخون مورد سنجش قرارگیرند ،پیش
بینی میشود ،حداقل  ۲میلیون نفر بیمار دچار فشارخون
را شناسایی و حدود یک میلیون نفر از آنها تحت درمان و
مراقبتهای ثانویه فشارخون قرارگیرند.
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اخبار کوتاه

برگزاری «سمینار آموزشی مهارت فرزند پروری» در شهرک توحید جم
سمینار آموزشی مهارت فرزند پروری با حضور دکتر سعید گران
پی متخصص بیماریهای اعصاب و روان در سالن آمفی تئاتر
فرهنگسرای شهرک توحید جم برگزار شد .به گزارش روابط
عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر،این سمینار به
منظور ارتقاء سطح دانش والدین در زمینه مهارتهای فرزند

پروری و با حضور خانوادههای شهرکهای مسکونی نفت و گاز در
شهرک توحید جم برگزار شد و دکتر گران پی مطالبی در زمینه تبیین
مهارتهای زندگی بخصوص مهارت فرزند پروری به عنوان
نیازمندی خانوادهها در عصر کنونی ,تعریف انواع تشویق و تنبیه
و شرایط انجام آنها و  ...بیان کردند و راهکارهایی را ارائه نمودند.

اخبار کوتاه

مشارکت وسیع بهداشت و درمان اهواز در بسیج ملی سنجش فشار خون
با آغاز بسیج ملی سنجش فشار خون در کشور فشار خون
بیش از  40درصد از جمعیت باالی  30سال تحت پوشش
بهداشت و درمان اهواز اندازه گیری و ثبت شده است .
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
اهواز سنجشگران فشار خون بهداشت و درمان صنعت نفت
اهواز تاکنون فشار خون بیش از  40درصد جمعیت باالی 30
سال تحت پوشش این بهداری را اندازه گیری و در سامانه
وزارت بهداشت و درمان و بهداشت و آموزش پزشکی ثبت
کرده اند  .دکتر نسرین مدرس موسوی رئیس مراکز سالمت میکنند  .وی همچنین گفت دو تیم سیار از واحد بهداشت
خانواده اهواز در این خصوص گفت از آغاز بسیج ملی سنجش نیز با حضور در شرکتهای نفتی فشار خون افراد باالی 30
فشار خون سنجشگران فشار خون در ورودیهای دوازده سال را اندازه گیری و ثبت میکنند  .مدرس موسوی گفت این
مرکز سالمت خانواده ،کلینیک دیابت ،البی کلینیکهای طرح از  18خرداد آغازو تا  15تیر ماه همزمان با سراسر کشور در
تخصصی و کلیه بخشهای بستری بیمارستان بزرگ نفت اهواز بهداشت و درمان اهواز نیز ادامه خواهد داشت گفتنی است
مستقر شده اند و فشار خون افراد باالی  30سال ،زنان باردار بیش از  60درصد جمعیت تحت پوشش بهداشت و درمان
و کسانیکه سابقه بیماری کلیوی دارند را اندازه گیری و ثبت اهواز باالی  30سال سن دارند .
اخبار کوتاه

فعالیتهای بهداشت و درمان صنعت نفت غرب کشور در طرح ملی کنترل فشار خون
بسیج ملی کنترل فشار خون از تاریخ  18خرداد ماه با همکاری
کارکنان بخش درمان پلی کلینیک  12فروردین در بهداشت و
درمان صنعت نفت غرب کشور فعالیت خود را اغاز کرد .
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت
نفت غرب کشور :از آنجا که مصرف زیاد نمک خطر ابتال به
بیماری فشار خون را به دنبال دارد ،راهکار مهم برای کاهش
و کنترل آن حذف نمک از سفره خانواده میباشد ،مصرف
مرتب و روزانه میوه و سبزی و همچنین محدود کردن مصرف
فستفود از راهکارهای مناسب میباشد

با توجه به اهمیت این موضوع طرح کنترل ملی فشار خون
در پلی کلینیک  12فروردین از تاریخ  18خرداد ماه اجرایی شد.
افراد واجد شرایط این طرح شامل همه افراد باالی  ۳۰سال،
خانمهای باردار و افراد مبتال به بیماریهای کلیوی میباشند.
تیم سالمت خانواده این مرکز از تمامیافراد واجد شرایط این
طرح که به درمانگاه مراجعه میکنند غربالگریهای الزم را به
عمل میآورد و با حضور فعاالنه ی خود در ادارت تابعه وزارت
نفت کارکنان شاغل در این ادارات را نیز غربالگری میکنند.
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اخبار کوتاه

برگزاری کارگاه احیا موفق و پیشگیری از ناتوانیهای جسمیو مغزی نوزادان
کارگاه عملی احیا نوزادان با تکیه بر اصل حفظ و ارتقا سالمت
نوزادان با هدف احیا موفق نوزادان و جلوگیری ازناتوانیهای
جسمیو مغزی در آنها بر گزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت
نفت تهران ،دکتر عبدالمجید ادراکی فوق تخصص نوزادان
دراین کار گاه آموزشی گفت :ساالنه بیش از پنج میلیون مرگ
نوزادی در سراسر جهان گزارش میشود که تخمین زده شده
است بیش از  20درصد از این موارد ناشی از آسفیکسی (خفگی
نوزادی ( است .لذا میتوان چنین فرض کرد که با اجرای
اصول صحیح احیا نوزادان ،سالیانه یک میلیون نوزاد بهبود
چشم گیری خواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه طی  25سال گذشته با اجرای برنامههای

کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان شاهد کاهش چشم گیری
از موارد مرگ و ناتوانی کودکان زیر پنج سال بوده ایم گفت:
احیا موفق نوزادان به وضوح از عوارض و ناتوانیهای جسمیو
مغزی پیشگیری میکند و باعث کاهش هزینههای ناشی از
مراقبت نوزادان در حیطههای مالی و روانی برای جامعه و
خانواده میشود .در این دوره آموزشی که پزشکان متخصص
کودکان،متخصص زنان و زایمان ،متخصص بیهوشی و
کارشناسان مامایی و کارشناسان پرستاری بخشهای مراقبت
ویژه نوزادان ،کودکان ،اورژانس ،ویژه و کارشناسان بیهوشی
حضور داشتند بررعایت استانداردها و پیشگیری از عواقب
و نارساییهای ناشی از تاخیر در رشد و بقا سالمت نوزاد به
صورت عملی تاکید شد.

اخبار کوتاه

برپایی نمایشگاه «بسیج ملی کنترل فشارخون» در کلینیک تخصصی بیماستان توحید جم
نمایشگاه بسیج ملی کنترل فشارخون در کلینیک تخصصی
بیمارستان توحید جم برپا شده است.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت
بوشهر ,نمایشگاه بسیج ملی کنترل فشارخون با همکاری
شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم و بیمارستان توحید
جم و با هدف افزایش آ گاهی عموم مردم از عوامل خطر اصلی
فشارخون باال(مصرف کم نمک ,کم تحرکی ,چاقی,اختالل
چربی,مصرف سیگار و الکل) در کلینیک تخصصی برپا شده

است.از اهداف دیگر این نمایشگاه ,ایجاد فرصت برای بازدید
کنندگان به منظور سنجش فشار خون و معرفی سایتهای
خود اظهاری و اطالع رسانی میباشد.شایان ذکر است :همه
افراد باالی  30سال,زنان باردار,و بیماران کلیوی میتوانند
برای کنترل فشارخون به پایگاههای سالمت ,خانههای
بهداشت,مراکز پزشکی خانواده,کلینیک تخصصی بیمارستان
توحید جم مراجعه کنند و از وضعیت فشارخون خود مطلع
شوند.

اخبار کوتاه

 CPRموفق در بیمارستان نفت منطقه آغاجاری
بیمار آقای  68ساله به دنبال ایست قلبی  -تنفسی تحت
عملیات احیا قرار گرفت و به لطف پروردگار از مرگ حتمینجات
یافت
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت
نفت آغاجای بیمار دیالیزی آقای  68ساله به نام یارمحمد
بختیاری تبار از کارکنان شریف بازنشسته شرکت ملی نفت
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که به دنبال دیسترس شدید تنفسی و با سابقه دیابت و عمل
قلب باز به اورژانس آورده شده و بالفاصله اقدامات احیا قلبی -
ریوی  CPRبرای بیمار آغاز شد.این عملیات حدود  45دقیقه
طول کشید و بیمار به لطف و عنایت پروردگار متعال ،تالش
خستگی ناپذیر تیم احیاء و انجام ماساژ قلبی ،شوک تراپی،
اکسیژن تراپی و دارو درمانی خوشبختانه به زندگی بازگشت.
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اخبار کوتاه

برگزاری کنفرانس آموزشی مهارت مدیریت استرس
علی مظلومیکارشناس ارشد روانشناسی بالینی :استرس یکی
از مهمترین علل بروز اختالالت جسمیو روانی است و ارتباط
مستقیمیبا سالمتی و عملکرد دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
آغاجاری کنفرانس آموزشی مدیریت استرس در سالن آمفی
تئاتر بیمارستان شهید ایرانپور نفت امیدیه برگزار شد.
علی مظلومیکارشناس ارشد روانشناسی بالینی طی سخنانی
ضمن ارائه تعریفی از مهارت مدیریت استرس ،مهارتهای
مقابله با استرس ،ویژگیهای افراد مقاوم در برابر استرس و
راههای کاهش نشانههای استرس پرداخت و گفت :استرس
یکی از مهمترین علل بروز اختالالت جسمیو روانی است و
ارتباط مستقیمیبا سالمتی و عملکرد دارد.
وی مدیریت استرس را یک ضرورت دانست و اظهار داشت:
.بسیار مهم است که افراد بتوانند استرسهای زندگی خود را
بشناسید و از راههای مقابله برای رویارویی با هر یک از آنها
استفاده کنید.

مدرس کنفرانس آموزشی به سرعت تغییرات و تنوع
مشکالت امروزی اشاره کرد و بیان داشت :در دنیای امروزی
همواره با تغییرات وسیع و پیچیده ای مواجه ایم و هر تغییری
با فشارهای روحی و روانی یا همان استرس همراه است و
این میزان استرس اگر بیش از حد و طوالنی باشد ،بر زندگی
و عملکرد ما تأثیر منفی گذاشته و مشکالت جدی و زیادی را
برای ما به وجود خواهد آورد.

اخبار کوتاه

برگزاری کارگاه کنترل عفونتهای بیمارستانی
واحد آموزش و پژوهش بهداشت ودرمان صنعت نفت
تهران با همکاری دفتر پرستاری و مامایی بیمارستان و کمیته
کنترل عفونتهای بیمارستانی کارگاه "کنترل عفونتهای
بیمارستانی" را برای پرستاران بخشهای درمانی و
درمانگاههای تابعه در سالن جلسات بیمارستان مرکزی نفت
تهران برگزار کرد .
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان صنعت نفت
تهران ،در این دوره آموزشی موضوعاتی چون ،الزام تشکیل
پرونده بهداشتی کارکنان و انجام واکسیناسیون و معاینات
دوره ای و آموزش کارکنان در حیطه کنترل عفونتهای
بیمارستانی مطرح شد .همچنین ،چگونگی نظارت بر
نحوه مراقبتهای پزشکی و پرستاری از بیماران عفونی
ولزوم انجام کشتهای دوره ای از محیطهای درمانی البسه
و وسایل بیماران و ...مورد بحث و بررسی قرار گرفت.به روز
رسانی و مرور منظم خط مشیها و روشهای کنترل عفونت،
چگونگی گزارش بیماری واگیر ،غیر واگیر و موارد جدید مطابق
با دستورالعمل وزارت متبوع و نحوه نظارت بر امحاء و دفع

صحیح البسه و وسایل آلوده بیماران در این دوره آموزش
داده شد.بر اساس اطالعات ارایه شده دراین دوره آموزشی،
عفونتهای بیمارستانی روز به روز اهمیت بیشتری یافته و نظام
سالمت کشورها را به چالشی جدی فرا میخوانند.افزایش
بیمارستانها،ظهور بیماریهای بازپدید و نوپدید ،افزایش روز
افزون مقاومتهای میکروبی و نیاز به خدمات متنوع پزشکی
به روز ،عفونتهای ناشی از خدمات درمانی (Health care-
 )associated infectionرا اجتناب ناپذیر میسازد.بروز
عفونتهای بیمارستانی از حدود  %5در کشورهای توسعه یافته
تا حدود  %20در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه
متغیر است .
بنابراین هدف کلی در کنترل عفونتهای بیمارستانی کاهش
و به حداقل رساندن این عفونتها تا حد ممکن است.زیرا این
عفونتها عالوه بر مرگ و میر و ایجاد عوارض ،با افزایش مدت
بستری موجب افزایش قابل توجه هزینه خدمات درمانی شده
و در نهایت سبب نارضایتی گیرندگان خدمت میگردند .
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اخبار کوتاه

دکتر محسن تندر فرمانده پایگاه مقاومت بسیج بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و
هرمزگان شد
آیین تودیع و معارفه فرمانده پایگاه مقاومت بسیج بهداشت
و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان در پلی کلینیک مرکزی
صورت پذیرفت.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت
فارس و هرمزگان ،در این نشست که با حضور فرمانده حوزه
بقیه اهلل بسیج صنعت نفت( جلیل جوانمردی) ،اعضاء حوزه

و اعضای شورای پایگاه و مسئوالن بهداشت و درمان صنعت
نفت فارس و هرمزگان برگزار شد .در این آیین ،از زحمات حیدر
صفی زاده؛ فرمانده پیشین پایگاه که به افتخار بازنشستگی
نائل آمده ،تقدیر و تشکر به عمل آمد و دکتر محسن تندر (
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان ) به
عنوان فرمانده جدید پایگاه مقاومت منصوب گردید.

اخبار کوتاه

برگزاری کالس اورژانسهای مامایی در بیمارستان صنعت نفت خارک
کالس اورژانسهای مامایی در بیمارستان صنعت نفت
خارک در سالن کنفرانس این بیمارستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومیبیمارستان صنعت نفت خارک،دوره
آموزشی اورژانسهای مامایی در سالن کنفرانس آموزش توسط
دکترمحبوبه استکی متخصص زنان و زایمان جهت گروه
هدف پزشکان و پرستاران برگزار شد.در ابتدا تعریف و طبقه
بندی مراحل ،عالئم ،تشخیص و درمان شوک هموراژیک
در مادران باردار بیان شد و سپس در رابطه با پره اکالمپسی
و اکالمپسی،تعریف ،عالئم خطر،عالئم شدت و طرز برخورد با

این بیماران به شکل مبسوط آموزشهای الزم ارائه شد.

اخبار کوتاه

تشکیل شورای معاونین در بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان
در این جلسه راههای بهبود ارائه خدمات و چگونگی افزایش
درآمد طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری روابط عمومیبهداشت ودرمان
صنعت نفت آبادان؛چهارمین شورای معاونین در محل هیئت
رییسه این مرکز با حضور دکتر نصراله حسونی بحرینی و همه
معاونین برگزار شد.در این جلسه ابتدا رییس بهداشت ودرمان
صنعت نفت آبادان به ارائه خالصه ای از مطالب عنوان شده
در شورای مدیران در ستاد سازمان پرداخت وبا اشاره به
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موقعیت کنونی بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان ،گفت:
همه ما باید در تالشی مضاعف به انجام وظیفه خود ادامه
دهیم .
کاهش هزینهها و درآمدزایی از دیگر موضوعات مطرح شده
در این شورا بود که پیشنهادهایی هم ارائه شد.مبحث برون
سپاری برخی از واحدهامانند توانبخشی و ساماندهی و عدالت
محور شدن ساعات اضافه کاری هم در این جلسه مطرح و در
مورد آن گفتگو شد.
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اخبار کوتاه

کسب مقام کشوری توسط فرزند یکی از کارکنان
شکوفه محمدی موفق به کسب مقام دوم کشوری مسابقات
کاتای بانوان شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
آغاجاری فرزند یکی از همکاران شاغل در این مرکز موفق به

اخذ مقام دوم کشوری مسابقات کاتای بانوان جام مدافعان
حرم در اهواز شد.شکوفه محمدی فرزند احمد محمدی از
کارکنان واحد تدارکات توانست با پشتکار و تالش فراوان و با
غلبه بر رقیبان به این مقام دست یابد.

اخبار کوتاه

برگزاری شورای معین منطقه جنوب غرب در اهواز
هفتمین جلسه شورای معین منطقه جنوب غرب کشوردرسه
گروه مجزا (سالمت محیط ،سالمت کار و  )HSEبه میزبانی
بهداشت و درمان اهواز برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان صنعت
نفت اهواز هفتمین جلسه شورای معین منطقه جنوب غرب
کشوردرسه گروه مجزا (سالمت محیط ،سالمت کار و  )HSEبا

حضور کارشناسان مربوطه از مناطق اهواز،گچساران ،آبادان
و مسجد سلیمان به میزبانی بهداشت ودرمان اهواز برگزار شد
و موضوعات مختلفی از جمله وضعیت و اقدامات انجام شده
در زمینه آبرسانی به نواحی صنعتی ،بسیج ملی فشار خون باال
و فرآیند اجرایی خطر سنجی بیماریهای قلبی  -عروقی در
مناطق یاد شده مطرح و بررسی شد.

اخبار کوتاه

برگزاری اولین جلسه شورای عالی پزشکی وزارت نفت در سال جاری در اهواز
اولین جلسه شورای عالی پزشکی وزارت نفت در سال جاری
روز پنجشنبه سی ام خرداد در اهواز برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت
نفت اهواز اولین جلسه شورای عالی پزشکی در سال جاری
روز پنجشنبه سی ام خرداد در محل بهداشت و طب صنعتی

اهواز برگزار شد.در این جلسه شورا یکصدو بیست و سه پرونده
مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد یکصد و یک
پرونده مربوط به اهواز و مابقی مربوط به سایر مناطق بود.
نتایج این بررسیها حداکثر تا یکماه آینده به امور اداری محل
خدمت مراجعین ارسال خواهد شد.

اخبار کوتاه

برگزاری کارگاه علمی-آموزشی تفسیر نوار قلب و گزارش نویسی در پرستاری
کارگاه علمی-آموزشی تفسیر نوار قلب و گزارش نویسی در
پرستاری با هدف آموزش و ارتقاء سطح علمیو بروز رسانی
اطالعات مربوط به نوار قلب و آریتمیها در بیمارستان توحید
جم برگزار شد .به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان
صنعت نفت بوشهر  ,این کارگاه توسط فاطمه قانی دهکردی
کارشناس ارشد پرستاری و عضو هیئت علمیدانشگاه علوم

پزشکی بوشهر جهت کارکنان درمانی (پرستاری و مامائی)
بیمارستان توحید جم به مدت  3روز در سه شیفت به صورت
عملی آموزش داده شد.در این کارگاه نظر به اهمیت گزارش
پرستاری در فرآیند درمان بیماران و ارزش حقوقی و قضایی آن
 ,نکات مهم در مورد نوشتن گزارش پرستاری جهت همکاران
پرستار یادآوری شد.
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اخبار کوتاه

برگزاری کنفرانس علمی«مسمومیتها و تروما »در بهداشت ودرمان صنعت نفت بوشهر
با توجه به نیازسنجی انجام شده توسط واحد آموزش
کنفرانس علمی 2روزه آشنایی با انواع مسمومیتهای شایع و
نحوه برخورد با بیمار ترومایی دارای امتیاز بازآموزی با حضور
 120نفر از پزشکان و پیراپزشکان بیمارستان توحید جم و
بیمارستانهای استان بوشهر به میزبانی بهداشت و درمان
صنعت نفت بوشهر در سالن کنفرانس مرکز اموزش شهید بهشتی
شهرک توحید جم برگزار شد .در این کنفرانس ابتدا دکتر فرهاد
باقری رئیس بیمارستان توحید جم به اهمیت موضوع آشنایی
با مسمومیتها و لزوم ارتقاء آموزش کارکنان پرداخت و اظهار
داشت مسمومیت به صور مختلف و در تمامیسنین و در هر
شرایطی میتواند به وقوع بپیوندد.
وی همچنین آمار مسمومیتها ی شایع به تفکیک(غذایی-
الکلهای سمی-مواد شیمیایی-سموم کشاورزی-مخدرها)
و آمار تصادفات منجر به مصدومیت که طی سال  97به
بیمارستان توحید جم مراجعه نمودهاند را ارائه کردند .مباحثی
که در این کنفرانس توسط مدرسین عنوان شد به شرح ذیل
میباشد:
دکتر حسن امیری متخصص طب اورژانس و فلوشیپ
ی دانشگاه علوم پزشکی
مسمومیت بالینی و عضو هیئت علم 
ایران از بیمارستان لقمان (موضوع سخنرانی :اصول کلی
مسمومیتها و مسمومیت با الکلهای سمی)
دکتر احمد قوچانی متخصص طب اورژانس و فلوشیپ سم
شناسی بالینی و مسمومیت و عضور هیات علمیدانشگاه ناجا

(موضوع سخنرانی :مسمومیت با ارگانو فسفره ،مسمومیت با
مخدرها و روان گردان )
دکتر میترا رحیمیمتخصص طب اورژانس و فلوشیپ سم
شناسی بالینی و عضو هیات علمیدانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی از بیمارستان لقمان (موضوع سخنرانی :اقدامات درمانی
در مورد «مار گزیدگی و عقرب گزیدگی»)
دکتر مهدی مومنی متخصص طب اورژانس و عضو هیئت
علمیدانشکده شهید بهشتی تهران (موضوع سخنرانی:
اقدامات اولیه و ثانویه در تروما )
دکتر سید علی حسینی متخصص طب اورژانس بیمارستان
توحید جم (موضوع سخنرانی :ضربههای مغزی )
دکترسیدحسنحیدریپور متخصصجراحعمومیبیمارستان
توحید جم (موضوع سخنرانی :اقدامات جراحی در تروما )

اخبار کوتاه

استقرار سیستم  HSEدر منطقه هرمزگان
با توجه به گرایش رو به رشد سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت به استقرار سیستم مدیریت  HSEو به منظور
دستیابی به اهداف مطلوب سازمانی بهداشت و درمان
صنعت نفت فارس و هرمزگان ،برنامه اجرایی استقرار سیستم
مدیریت سالمت  -ایمنی و محیط زیست در منطقه هرمزگان
صورت پذیرفت.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت
فارس و هرمزگان ،این برنامه که با حمایت و تحت مدیریت
معاون بهداشتی درمانی منطقه هرمزگان برگزار شد؛ با هدف
حذف یا به حداقل رساندن ریسکهای مرتبط با مراجعان،
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بیماران و شاغالن ،حفاظت از محیط زیست ،پیشگیری
و کاهش پیامدهای نامطلوب زیست محیطی ،افزایش
رضایتمندی شاغالن ،مراجعین و بیماران ،افزایش بهره وری
کارکنان و بکارگیری استانداردها و الزامات قانونی در راستای
یکسان سازی فرایندهای کاری آغاز گردید.
بر اساس این گزارش ،جلسات آموزشی و مراحل پیاده
سازی توسط مریم کوچکی؛ سرممیز و مهندس مرادی؛ ممیز و
کارشناس  ،HSEاز  25تا  27تیر ماه جاری ،با حضور کارکنان
و اعضائ کمیته استقرار در دو مرکز فجر و امام رضا منطقه
هرمزگان انجام گرفت .

