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ﻣﻘﺎمﻣﻌﻈﻢرﻫﺒﺮى:
جنگ تحمیلی را دشمن برای خاموش کردن انقالب به راه انداخت،اما
همین جنگ تحمیلی باعث شعلهورتر شدن نیروی انقالب و روحیه
انقالب شد.
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مرکز پیسیآر تهران از وزارت بهداشت
تاییدیهرسمیگرفت
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از اخذ مجوز بهرهبرداری و تﺄیید رسمیبرای بخش پیسیآر تهران از سوی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی خبر داد و گفت :هماکنون این مرکز در بیمارستان صنعت نفت تهران فعال است و مشابه دیگر آزمایشگاههای سطﺢ شهر میتوانیم فعالیت
عمومیهم داشته باشیم.

اراﺋه ﺧدمات درمانی به پتروشیمیها منوط به تمدید
قرارداد است
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بر الزام
شرکتهای پتروشیمیبه پرداخت سرانههای درمان کارکنان
خود تأ کید کرد و گفت :در صورت عدم تمدید قرارداد از سوی
شرکتهای پتروشیمیبرای  ۶ماهه دوم سال ،خدمات درمانی
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دکتر حبیباله سمیع در گفتوگو با شانا با بیان اینکه سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت برای راهاندازی بخش پیسیآر
عسلویه آمادگی دارد ،گفت :البته این مسئله منوط به تخصیص
اعتبار الزم از سوی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
است که طبق برآورد اولیه برای خرید ساختمان ،تجهیزات و
لوازم مورد نیاز ،رقمیبالغ بر  ۲میلیارد تومان اعتبار الزم است که
به محض هزینهکرد آن ،سازمان بهداشت و درمان اقدامهای
الزم را برای راهاندازی این بخش انجام خواهد داد.
وی به خرید و تجهیز بیمارستانها و مراکز درمانی سازمان
بهداشت و درمان به دستگاههای ونتیالتور اشاره و اظهار کرد:
بر این اساس ،مصوبه هیئت مدیره تأیید شد و هماکنون مراحل

خرید  ۲۰دستگاه ونتیالتور رو به اتمام است .این دستگاهها بر
حسب برنامهریزیهای انجامشده در مناطق موردنیاز توزیع
خواهد شد و ظرفیت تختهای ویژه سازمان را افزایش خواهد
داد.
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به جمعیت مذکور ارائه نخواهد
شد.
دکتر سمیع به مطالبات سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت
از شرکتهای پتروشیمیاشاره
و عنوان کرد :شرکتهای
پتروشیمیرقمیبالغ بر  ۸۰میلیارد
تومان بابت سرانه  ۶ماهه اول
امسال به سازمان بدهکار هستند
که متأسفانه هنوز مبلغی پرداخت
نشده است.
وی با بیان اینکه تنها منبع
درآمدی سازمان دریافت سرانه
درمان از سوی شرکتهای
متقاضی است ،افزود :نیمیاز
پتروشیمیمنطقه
شرکتهای
ماهشهر سرانههای خود را تا
پایان  ۹۸پرداخت کردهاند و با
این اوصاف همچنان از خدمات
سازمان استفاده میکنند ،هرچند
قرارداد سازمان با این شرکتها
تا پایان شهریورماه امسال است؛
بنابراین سازمان آماده تمدید
قرارداد است که بتواند خدمات
درمانی را ادامه دهد ،اما طبیعی
است در صورت عدم تمدید قرارداد
نمیتوانیم به ارائه خدمات ادامه
دهیم.
مدیرعامل سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت اظهار کرد:
با توجه به بحران پیشآمده
در سطح دنیا تقاضا داریم همه
شرکتهای دولتی و خصوصی
با پرداخت بهموقع سرانه درمان
خود ،ما را حمایت کنند.
روند نزولــی ابتال به کرونا
موقتی است
دکتر سمیع با اشاره به روند
نزولی مبتالیان به ویروس کرونا
در استانهای جنوبی کشور
عنوان کرد :خوشبختانه تعداد
بستریها در مراکز درمانی تحت

دکترحبیباله
سمیعدر
گفتوگوبا
شانابابیان
اینکهسازمان
بهداشتودرمان
صنعتنفت
برای راهاندازی
بخشپیسیآر
عسلویهآمادگی
دارد ،گفت :البته
اینمسئلهمنوط
بهتخصیص
اعتبار الزم از
سوی سازمان
منطقهویژه
اقتصادی انرژی
پارس است
که طبق برآورد
اولیه برای خرید
ساختمان،
تجهیزاتو
لوازم مورد نیاز،
رقمیبالغبر۲
میلیاردتومان
اعتبار الزم است
کهبهمحض
هزینهکرد
آن ،سازمان
بهداشتو
درمان اقدامهای
الزم را برای
راهاندازی این
بخشانجام
خواهد داد.

پوشش سازمان فروکش کرده
ی که تعداد کل
است ،بهگونها 
بستریها رقمیبالغ بر  ۸۰مورد
را نشان میدهد که از این تعداد
 ۳۰مورد آن در تهران بستری
هستند.
وی افزود :البته پیشبینی
میشود در هفتههای آتی
شاهد افزایش تعداد مبتالیان
باشیم ،چراکه متاسفانه ب ه
رغم توصیههای اکید مسئوالن
وزارت بهداشت و درمان مبنی
بر به تعویق انداختن سفرهای
غیرضرور ،این مسئله اتفاق نیفتاد
و ما با روند افزایش بیسابقه
سفرها در تعطیالت اخیر روبهرو
بودیم.

هستند که میتوانند با شرایط
مناسب و کیفیت عالی این
دستگاه را در اختیار ما قرار دهند
اما ضوابط و شرایط خرید سازمان
را مبنی بر دریافت ضمانتنامه
و شرکت در مناقصه نمیپذیرند،
بنابراین شرکتهای پتروشیمیو
خصوصی قبول زحمت کردند و
قرار است دستگاه از سوی آنان
خریداری و براساس مطالبات
فیمابین حسابرسی شود.
دکتر سمیع عنوان کرد :همچنین
ترک تشریفات برای خرید دستگاه
اکسیژنساز و مخزن اکسیژن
برای دو بیمارستان انجام شده
و در مراحل خرید این دستگاهها
هستیم.

تالش برای تامین کمبودها
مدیرعامل سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت در ادامه به
کمبود ماسک در بیمارستانها
و مراکز درمانی تحت پوشش
سازمان اشاره کرد و گفت:
هماکنون مراکز درمانی سازمان
بهشدت با کمبود ماسک روبهرو
هستند ،به همین دلیل به دنبال
خرید دستگاه تولید ماسک
هستیم؛ هرچند شرکتهایی

واکسن آنفلوآنزا برای عموم
توصیه نمیشود
وی در ادامه یادآور شد :الزم
است بار دیگر پیرامون وا کسن
آنفلوآنزا و شبههاتی که در این
زمینه در بین آحاد جامعه وجود
دارد مسائلی را عنوان کنم .اوال
تزریق این واکسن برای عموم
عمدتا
جامعه توصیه نشده است،
ً
افراد باالی  ۶۵سال ،کودکان و
در نهایت بیماران دیابتی ،آسم،
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بیماران قلبی ،کبدی و کلیوی
و افرادی که به هر دلیلی نقص
ایمنی دارند باید واکسن آنفلوآنزا
ثانیا این واکسن
را تزریق کنند و ً
هیچ ایمنی در برابر کرونا ایجاد
نمیکند و اینکه اگر فردی واکسن
آنفلوآنزا را بزند دیگر کرونا نخواهد
گرفت یا کمتر در معرض خطر این
ویروس است ،سندیت ندارد.
مدیرعامل سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت تصریح کرد:
سازمان مکاتبات زیادی با وزارت
بهداشت درباره دریافت سهمیه
واکسن آنفلوآنزا انجام داده است
که گویا سیاست اخیر وزارت
بهداشت بر این اساس است که
هیچگونه سهمیهای به ارگان یا
سازمانی اختصاص داده نخواهد
شد .هرچند ما پیگیر هستیم در
صورتیکه وزارت بهداشت سهمیه
اختصاص دهد حتما برای وزارت
نفت ،شاغالن و بازنشستهها و
کسانی که به نوعی در معرض
خطر هستند ،تهیه کنیم.

شرمنده کادر درمانیم
وی در اظهارات پایانی خود
به کادر درمان اشاره و بیان کرد:
متأسفانه شرمنده این عزیزان
هستیم و نتوانستیم آنگونه
که باید و شاید از زحمات و
تالشهای آنان در این برهه از
زمان به نحو شایستهای قدردانی
کنیم.

مدیرعامل
سازمان
بهداشتو
درمانصنعت
نفت در ادامه
بهکمبود
ماسک در
بیمارستانهاو
مراکز درمانی
تحتپوشش
سازمان اشاره
کرد و گفت:
هماکنون
مراکز درمانی
سازمان
بهشدتبا
کمبودماسک
روبهرو
هستند،به
همیندلیلبه
دنبالخرید
دستگاه
تولیدماسک
هستیم؛
هرچند
شرکتهایی
هستندکه
میتوانند
باشرایط
مناسبو
کیفیتعالی
ایندستگاه
را در اختیار ما
قراردهند
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واکســن کووید  ۱۹ایمنی
پایدار و طوالنیمدت ندارد
وی در ادامه به اخبار
ضدونقیضی که پیرامون تولید
واکسن کووید  ۱۹در فضای
مجازی مطرح است ،اشاره کرد و
گفت :کشورهای روسیه ،چین و
آمریکا مدعی هستند این واکسن
را تولید کردهاند ،اما هیچ کدام از
آنها بهویژه کشور روسیه که در این
زمینه عنوان میکند به تولید انبوه
نیز رسیده است ،تأییدیه سازمان
بهداشت جهانی را نگرفته و این
وا کسن امکان توزیع عمومیدر
سطح دنیا را ندارد.
مدیرعامل سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت تصریح کرد:
مردم تصور نکنند این واکسن

حتما مفید و مؤثر خواهد بود و
ایمنی قابل توجه میدهد ،بلکه
باید همچنان نسبت به رعایت
دستورعملها و پروتکلهای
بهداشتی مبنی بر زدن ماسک،
رعایت فاصلهگذاری اجتماعی
و شستن مکرر دستها حساس
بود.
دکتر سمیع عنوان کرد :بررسیها
نشان داده است که  ۲۰درصد
مبتالیان مجددا به این ویروس
دچار شدهاند ،بنابراین نباید
این شائبه وجود داشته باشد که
تولید این نوع واکسن ،ایمنی
صددرصدی را به همراه خواهد
داشت ،چراکه حتی این واکسن
ایمنی پایدار و طوالنیمدت هم
نخواهد داد.

روز پزشک را پشت سر گذاشتیم
و در چند ماه آینده هم روز پرستار
را داریم ،اما با وجود تنگناهای
مالی که در وزارت نفت وجود
داشت این امکان برایمان فراهم
نشد که بتوانیم الاقل گوشهای از
زحمات این دوستان را ارج نهیم.
مدیرعامل سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت افزود :برخی
پرستاران زحمتکش بیمارستان
سازمان به بنده اعالم کردند که
وزارت بهداشت در حوزه پرستاری
افزایش حقوق داشته است ،اما
متأسفانه این امکان برای ما
مقدور نیست که البته امیدوارم در
آینده با اتخاذ تدابیر الزم و اصولی
بتوان گامیهرچند کوچک برای
این عزیزان برداشت.
دکتر سمیع عنوان کرد :بنده
خستگی را در چهرههای کادر
درمان میبینم که الزم است
همکاران ما بیشتر مورد توجه قرار
بگیرند تا انگیزه الزم برای ادامه
کار داشته باشند و نیز بتوانیم با
ارائه خدمات بهداشتی درمانی
شایسته و بهموقع در قبال خانواده
نفت بهخصوص در مناطق
عملیاتی روسفید باشیم.
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اعمال استانداردهایبـــرتــر در دندانپزشـــکی
صنعتنفتتهران

رعایت اصول بهداشــتی درمراکز
دندانپزشــکی بهداشــت ودرمان
صنعت نفت تهران ،نسبت به مراکزخارج از نفت،
استانداردهای برتری دارد.
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به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت ودرمان صنعت نفت
تهران ،دکتر فرشته جهانی رییس پلیکلینیک دندانپزشکی
بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران گفت :ارتباط نزدیک
با بیماران ،شغل دندانپزشکی را در دوران کرونا به مشاغل
پرخطر تبدیل کرده است بههمین دلیل و برای کاهش ابتالی
دندانپزشکان و مراجعین ،پروتکلهای وزارت بهداشت و
دستورالعملها اجرا و تالش شد با رعایت اصول ،بیماران پذیرش
شوند.
وی با اشاره به روند پذیرش بیماران در کلینیک دندانپزشکی
بیمارستان نفت تهران گفت :امسال در ماههای فروردین،
اردیبهشت،خرداد و تیرماه فقط مراجعینی که نیاز به
اقدامات اورژانسی دندان داشتند پذیرش شدند که بهترتیب،
،109،790یک هزار و 724بودند.
به گفته دکتر جهانی ،تیرو مرداد ماه سال  ، 99عالوه برموارد
اورژانس ،درمانهای الکتیو نیز با رعایت پروتکلهای بهداشتی
شروع شد و پذیرش بیماران در تیرماه به  4هزار و  654نفر و
درمرداد ماه به  5هزار و  161نفر رسید.
وی درخصوص اقدامات انجام شده در پلیکلینیک
دندانپزشکی در مواجهه با کرونا گفت :باتوجه به اینکه پیش از
کرونا نیز پروتکلهای بهداشتی سختگیرانهای حاکم بود شرایط
ایمنی برای بیماران و دندانپزشکان فراهم بود ،مهمترین اقدام
سختافزاری ،برای افزایش ایمنی بعد از کرونا ،تغییر درسیستم
تهویه دندانپزشکی بود تا امکان انتقال بیماری از این طریق به
کمترین حد برسد.
وی توضیح داد :از ابتدای شیوع کرونا ،مراجعین پس از

تکمیل فرم غربالگری کرونا پذیرش میشوند و درپایان
شیفتهای کاری هوای محیط دندانپزشکی با با دستگاههای
خاص ،ضدعفونی میشود که این دستگاه در بسیای از مرا کز
دندانپزشکی خارج از نفت استفاده نمیشود.
دکتر جهانی ضد عفونی سطوح بعد از انجام کار هر بیمار،
رعایت فاصله زمانی پذیرش بین دو بیمار ( 40دقیقه) ،حذف
پروندههای کاغذی و الکترونیکی کردن پروندهها و پذیرش
بخشی از بیماران از طریق  1519و فعالیت کادر دندانپزشکی
در دوشیفت کاری صبح و عصر برای کاهش ازدحام بیماران
را از دیگر اقدامات انجام شده برای قطع زنجیره انتقال کرونا
دردندانپزشکی دانست.
رییس دندانپزشکی بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران با
اعالم اینکه رعایت دقیق اصول استریلیزاسیون و کنترل چندالیه
عفونت در کلینیکهای دندانپزشکی صنعت نفت تهران صورت
میگیرد گفت :ضد عفونی داخل  CSRپلی کلینیک ،ضد عفونی
مکانیکال ،شیمیایی واستفاده از دستگاههای اتوکالو برای
ضدعفونی استفاده میشود.
وی اطمینان خاطر داد :رعایت اصول بهداشتی در مرا کز
دندانپزشکی بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران ،نسبت به
مراکز خارج از نفت ،استانداردهای باالتری دارد ،همچنین
استفاده از ماسک برای مراجعین و پرسنل ،لباسهای حفاظتی
پرسنل و دیگروسایل حفاظتیها با حمایت وهمکاری مسئولین
و رییس بهداشت ودرمان تهران بهخوبی تامین میشود ،به
همین دلیل بیماران نفتی ترجیح میدهند بیشتر از خدمات
دندانپزشکی این مراکز استفاده کنند.
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فیزیوتراپیستهادرخطمقـــدم
مبارزه با کـرونا خدمت میکنند
رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران عنوان کرد :فیزیوتراپیستها در خط مقدم مبارزه با کرونا
خدمت میکنند.

بیمار در انجام فعالیتهای روزانه و
حرفهای سریعتر میشود.
وی یادآور شد :بیمارانی که در
بخشهای بیمارستانی کرونا بستری
هستند در صورتی که دچار مشکالت
تنفسی شوند مورد مشاوره فیزیوتراپی
قرار میگیرند.
رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران
افزود :کشور ایران جزء اولین
کشورهایی بود که استاندارد ارائه
خدمات فیزیوتراپی به بیماران
کرونایی را تصویب و به مرا کز درمانی
ابالغ نموده است.
موذن زاده اظهار داشت :شعار
«نقش فیزیوتراپیستها در خط
مقدم مبارزه با بیماری کووید»۱۹
از سوی کنفدراسیون جهانی
فیزیوتراپی ( )WCPTبه مناسبت
روز جهانی فیزیوتراپی انتخاب شده
است.
کاهش ۴۰درصدی مراجعات به
مراکز فیزیوتراپی

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران در
ادامه از کاهش حداقل۴۰درصدی
مراجعات به مراکز سرپایی فیزیوتراپی
سطح کشور به علت شیوع کرونا و
موج نگرانی از ابتال به این ویروس
خبر داد.
موذنزاده یادآور شد :رعایت
پروتکلهای حفاظتی ،جنبههای
پیشگیرانه و عدم پذیرش افراد
دارای بیماری زمینهای مورد توجه
فیزیوتراپیستها میباشد.
رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران
گفت :بیش از ۶۰فیزیوتراپیست در
ماههای گذشته به کرونا مبتال شدند
که از این تعداد۲نفر در راه خدمت به
بیماران کووید۱۹شهید شدند.
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احمد موذنزاده در حاشیه مراسم قدردانی و تشکر از خدمات فیزیوتراپیستهای
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران به مناسبت۸سپتامبر روز جهانی فیزیوتراپی
در گفتگو با خبرنگار پایگاه روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران اظهار
داشت :یکی از عوارض اصلی کرونا مشکالت تنفسی میباشد که فیزیوتراپیستها با آموزش
نحوه صحیح فیزیوتراپی تنفسی در بازتوانی ریوی این بیماران نقش موثری داشته و از بروز
عوارض بیشتر در بیماران مبتال پیشگیری میکنند.
وی ادامه داد :افرادی که تحت درمان تنفسی قرار گرفته و یا آموزش تنفس دیافراگمی
میبینند میتوانند از ظرفیتهای تنفسی مناطق بیشتری از ریه استفاده کرده و دوره نقاهت
کوتاهتری داشته باشند.
موذن زاده با بیان اینکه در برخی افراد مبتال به کووید۱۹تحلیل عضالنی و ضعف مفرط
ایجاد میشود گفت :با افزایش قدرت عضالت ،آموزش و تمرین درمانی مناسب استقالل
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آزمایشــگاهبیمارستاننفتتهران
درشمار آزمایشگاههای مــرجع
کشوربرایتشخیصکــرونا
صالحیت فنی آزمایشگاه بیمارستان نفت تهران ،جهت انجام آزمایش تشخیص مولکولی
کووید -19از سوی مراجع ذی صالح کشور تایید شد.
l w w w. pih o. ir l

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران ،پس از راه اندازی
آزمایشگاه سلولی و مولکولی بیمارستان نفت تهران ،این آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت
و با کسب امتیاز الزم ،صالحیت فنی آن ،ازسوی معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی و
انستیتو پاستور ایران ،تایید شد.
براساس نامهنگاریهای صورت گرفته ،آزمایشگاههایی که مجوز انجام آزمایش
تشخیص مولکولی کووید 19 -را دریافت میکنند ،مشمول ارزیابیهای نظارتی مدیریت
امور آزمایشگاههای معاونت درمان دانشگاه و در صورت لزوم آزمایشگاه مرجع سالمت و
آزمایشگاه مرجع کشوری کووید 19-انستیتو پاستور ایران خواهند بود.
شایان ذکر است ،ارزیابیهای نظارتی محدود به ارزیابی حضوری نیست و بررسی نتایج
مهارت آزمایی و سایر روشها را نیز شامل میشود.

همچنین ،استمرار فعالیت آزمایشگاه
و تمدید مجوز آن ،منوط به رعایت
الزامات و مقررات مربوطه و همچنین
کسب نتایج قابل قبول در برنامه
مهارت آزمایی است که آزمایشگاه
بیمارستان نفت تهران ،تطابق الزم با
این استانداردها را دارد.
برپایه این گزارش ،دکتر علی بهزای
رییس بهداشت ودرمان صنعت نفت
تهران ،با اشاره به تامین اعتبارات
الزم،خریداری تجهیزات ،اختصاص
فضای فیزیکی واخذ مجوز جذب
نیروی متخصص آزمایشگاه ،اعالم کرد
که براساس سیاستهای صنعت نفت،
آزمایشگاه بیمارستان نفت تهران ،در
شمار آزمایشگاههای مرجع کشور در
زمینه کرونا قرار گرفته است.
به گفته وی آزمایشگاه بیمارستان
نفت تهران ،کلیه استانداردهای الزم
را برای آزمایشهای “ ”PCRدارد
و امکانات جدید موجب میشود،
کیفیت و کمیت خدمات دهی به
مراجعین افزایش یابد .چندی پیش
دکتر الهام افتخار ،رییس آزمایشگاه
تشخیص طبی بیمارستان نفت تهران
گفت :با راهءاندازی بخش مولکوالر
« »PCRو گسترش فعالیتهای
آن ،عالوه بر جواب آزمایشهای
مربوط به کرونا و دیگر بیماریها از
جمله سرطان ،مشکالت ژنتیکی در
بیمارستان نفت تعیین میشود و نیازی
به ارسال نمونهها به آزمایشگاههای
مرجع کاهش مییابد و همچنین
جواب تستهای کرونا یک روزه آماده
میشود.
الزم به تاکید است ،آزمایشگاههایی
که مجوز الزم برای تشخیص مولکولی
کووید 19-را کسب کرده اند ،در مهارت
آزمایی دورهای نیز مورد سنجش مجدد
قرار میگیرند و ادامه کار ،منوط به
کسب نتیجه مطلوب در این ارزیابیها
است.
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قـــدردانی تیم بازرسی سازمان بهداشت و درمان
صنعتنفتازعملکردمنطقهشمالشرقبهخصوص
در ایام شیوع کرونا

نفت منطقه است دندانپزشکی
است که تمام پروتکلهای
بیماری کرونا در آن رعایت شده
است.
رئیس بهداشت و درمان
صنعت نفت شمال شرق نیز در
جلسه کارگروه ارتقای سالمت
نظام اداری و مقابله با فساد
عنوان کرد :از آنجایی که در یک
بازه زمانی چند ساله اکثریت
نیروهای رسمی ما بازنشسته
میشوند ،در آینده نزدیک با
چالش روبه رو میشویم.
دکتر پرهام صالحی افزود:
برای رفع این نقیصه و جلوگیری
از بروز مشکالت به خصوص در
پستهای مدیریتی ضروری
است که تدابیری اندیشیده
شود.
دکتر امینی و تیم کارشناسی
همراه با حضور در پاالیشگاه
گازشهیدهاشمینژاد خانگیران،
جلسه مشترکی با مدیران این

پاالیشگاه و مسووالن مرا کز
درمانی صنعت نفت سرخس و
خانگیران برگزار کردند.
مدیرعامل پاالیشگاه گاز
شهیدهاشمینژاد در این جلسه
از عملکرد بهداشت و درمان
صنعت نفت شمال شرق به
خصوص از زمان شیوع کرونا
قدردانی کرد.
مهندس منبتی بر اهمیت
تقویت و توسعه بهداشت و
درمان صنعت نفت به عنوان
نهادی حاکمیتی که موجب
آسایش و امنیت خاطر خانواده
صنعت میشود ،تاکید کرد.
این تیم باررسی در مدت حضور
در منطقه شمال شرق ،اسناد
درمان ،تجهیزات و دارو و اسناد
پزشکی درمان غیر مستقیم
را بررسی وعالوه بر بازدید از
واحدهای مختلف از مرا کز
درمانی سرخس و خانگیران نیز
بازدید به عمل آورند.
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رئیس بازرسی و رسیدگی
به شکایات سازمان هدف از
انجام این بازرسیها را اصالح
فرآیندها ،ارتقای کیفی خدمات،
اطمینان از حسن انجام امور و
پیشگیری از وقوع تخلف عنوان
کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی
بهداشت و درمان صنعت نفت
شمال شرق ،دکتر جهانبخش
امینی گفت :وظیفه کارگروه
ارتقای سالمت نظام اداری
و مقابله با فساد بررسی و
شناسایی روزنه نفوذ و نظام
گلوگاه فساد است که با تدوین
دستورالعملها میتوان با این
مشکالت مقابله کرد.
وی اطالع نداشتن از ابالغیهها،
آییننامه و دستورالعملها را
از عوامل بروز تخلفات برشمرد
و افزود :از مهمترین عوامل
جلوگیری از انجام تخلف اطالع
کامل کارکنان از شرح وظایف
است.
این مقام مسوول با تشکر
از کارکنان بهداشت و درمان
منطقه شمال شرق بهخاطر
اقدامات خوب در مبارزه با
بیماری کرونا اظهار داشت :در
این بازدید قسمتهای مختلف
بهداشت و درمان شمال شرق
مورد بررسی قرار گرفت .یکی از
واحدهایی که موجب آرامش
و اطمینان خانواده صنعت
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اندر مصائب پاندمیکرونا

وقتی کادر درمان خستــــه میشود

حال این روزهای کادر درمان خوب است اما تو باور نکن،...کادر درمان خسته است،
این اصال بزرگ نمایی نیست ،هشــت ماه مداوم است که آنها همین گونه دارند از
جانشان مایه میگذارند و ما زحمت یک ماسک زدن یا در خانه ماندن را به خود نمیدهیم و انگار
که از دغدغههای هم دور افتاده ایم.
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به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان،
روزهای تلخ و سختی را میگذرانیم ،هر لحظه خبر بیماری و مرگ یکی از عزیزان و
دوستان و آشنایان جانهای خستهمان را بیش از پیش رو به زوال میبرد؛ کرونا،
این ویروس بد و بیریشه به تاخت پیش میرود و گویی روح زندگی را نشانه گرفته
و ما نظارهگر دفن آرزوهایمان شدهایم...
در این ایام ،آدمها هر یک به نوعی درگیر شدهاند ،آن که عزیزی را از دست داده،
آن که شاهد مرگ کسی بوده و آن که هر روز میمیرد تا کمی بیشتر زنده بماند،
در میانهی این جنگ عجیب ،کادر درمان حال و روز عجیبتری دارند ،شجاعانه
لباس رزم سفید پوشیده و مظلومانه میجنگند...
در شرایطی که کرونا همچنان میتازد و قربانی میگیرد ،کادر بهداشت و درمان
در سخت ترین شرایط جسمیو روحی برای بازگشت بیماران کرونا به زندگی تالش
میکنند و باید بدانیم که توان فوق بشری ندارند.

باید باور کنیم کادر درمان خسته اند ،آنها
تمام روزها و شبهایشان را با لباسهایی
که چند کیلو وزن دارد ،با ماسک ،شیلد،
دستکش و گان سپری میکنند و این
وسایل اضافه میتواند خستگی آنها را
چند برابر کند ،در حالی که خیلی از ما
حتی نمیتوانیم یک ساعت ماسک را
روی صورتمان تحمل کنیم ،آنها بیوقفه
ماسک میزنند ،لباس محافظ میپوشند،
دستکش به دست میکنند و به جد
میبینیم که این پوشش در حالت عادی
هم طاقت فرسا است.
باال بودن آمار ابتالی کادر درمان به
ویروس کرونا حکایت از این دارد که
حافظان سالمت مردم در شرایط مساعدی
قرار ندارند و با به خطر انداختن سالمتی
خود برای نجات جان بیماران تالش
میکنند.
از سوی دیگر ،ارتباط مستمر پرستاران و
پزشکان با بیماران مبتال به کووید  ۱۹ -آنها
را در معرض خطر ویروس کرونا قرار داده و
همین مسأله سطح درگیری و ابتال را در بین
کادر درمان باال میبرد.
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آن دسته از پزشکان و پرستاران
و کادر درمانی که در مناطق
عملیاتی وظیفه سالمت کارکنان
خانواده بزرگ صنعت نفت را به
عهده دارند نیز ،بسیار پررنگ و
قابل ستایش میباشد؛ چرا که
با مجاهدتهای خود در حفظ
سالمت همنوعان خود تالش
میکنند که این تالشها بسیار
قابل افتخار و تقدیر هستند و این
جانفشانیها همواره در اذهان
باقی خواهد ماند.
در این میان کادر تالشگر
بهداشت و درمان صنعت نفت
فارس و هرمزگان نیز از این
قاعده مستثنی نیستند؛ چرا که
آنگونه که باید و شاید از زحمات
و تالشهای آنان در این برهه از
زمان به نحو شایستهای قدردانی
نشده و با وجود تنگناهای مالی
که در وزارت نفت وجود داشت
این امکان برای مسئوالن وقت در
سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت فراهم نشد تا بتوانند الاقل
گوشهای از زحمات این جان
برکفان را ارج نهند.
در این راستا به گفته مسئوالن
سازمان ،اعالم شده که برخی
پرستاران زحمتکش بیمارستان

سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت و مرا کز وابسته به
آنها در سطح کشور ،با وجود
اعالم بخشنامهای از سوی
وزارت بهداشت ،افزایش حقوق
و مزایا نداشتهاند و به دلیل
محدودیتهای اعتباری ،این
امکان برای سازمان مقدور نیست
و امید باشد که در آینده با اتخاذ
تدابیر الزم و اصولی گامیهرچند
کوچک برای این عزیزان
برداشته شود .در این شرایط تنها
وظیفهای که بهعهده ما است
رعایت پروتکلهای بهداشتی
است ،اصال کار سختی نیست در
مقابل کاری که کادر درمان انجام
میدهد ،ساعتهای متمادی کار
تا جایی که از هوش میروند و
رسیدگی به بیماران در شرایطی که
خود نیاز به استراحت و رسیدگی
دارند.
باید کمی از توقعاتمان کم
کنیم ،ا گر کار ضروری نداریم از
خانه خارج نشویم ،بیرون از خانه
ماسک بزنیم ،مسافرت رفتن را به
تعویق بیندازیم و به فکر سالمت
خود و خانواده مان باشیم ،چرا
که باید باور کنیم کادر درمان
خستهاند.

در این ایام،
آدمها هر یک
بهنوعیدرگیر
شدهاند ،آن
کهعزیزی
را از دست
داده ،آن که
شاهدمرگ
کسی بوده و
آن که هر روز
میمیردتا
کمیبیشتر
زنده بماند ،در
میانهیاین
جنگعجیب،
کادر درمان
حال و روز
عجیبتری
دارند،
شجاعانه
لباس رزم
سفیدپوشیده
ومظلومانه
میجنگند...
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عدم رعایت پروتکلهای
بهداشتی از سوی مردم و
مراجعهکنندگان در محیط جامعه
و مرا کز درمانی ،در باال رفتن آمار
مبتالیان و فشار مضاعف به کادر
درمان بیتاثیر نبوده و نباید
فراموش کنیم که این تیم طاقت
فوق بشری ندارد.
باز شدن بازار و لغو بسیاری از
محدودیتهای قبلی به معنی
بازگشت به گذشته نیست و باید
برای شکست کرونا و افزایش
توان کادر درمان و نجات جان
خود ،کرونا را جدی گرفت و برای
بازگشت به دوران قبل کرونا
تعجیل کرد.
ویروس کرونا معضلی نیست که
نتوان آن را کنترل نکرد کافیست
مردم قبول کنند ا کنون زمانی
نیست که به عقب برگردیم و
کرونا هست و با رعایت موازین
بهداشتی باید با آن زندگی کرد و
درکنار دولت طرح فاصلهگذاری
اجتماعی را رعایت کنیم.
به گفته تیم درمان ،تاکنون
هیچ درمان اختصاصی برای کرونا
ویروس تائید نشده است ،پس
مبتالیان سعی کنند در صورت
امکان در قرنطینه خانگی بمانند
و خود منشاء انتقال این ویروس
به سایر افراد جامعه نشوند چرا
که ،فرزندان و پدران و مادران
کادر درمان حق دارند عزیزان
خود را به راحتی در آغوش بگیرند
و در کمال بی انصافی ،نباید با بی
تفاوتی به خطرات کرونا و عادی
تلقی کردن شرایط ،کودکان کادر
پزشکی را در حسرت مهر خانواده
نگهداریم.
این روزها که کشور و جامعه
جهانی درگیر شیوع ویروس
کرونا است ،نقش پزشکان و
کادر درمانی کشور بخصوص
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اعزام 235بیمار مشکوک به کرونا
توسط مرکز هدایت اورژانس
شهیدتندگویان
از زمان شیوع ویروس کرونا تا پایان مرداد ماه  99تعداد  235مورد بیمار مشکوک به کرونا
بوسیله آمبوالنسهای مرکز هدایت اورژانس شهید تندگویان به مراکز مختلف اعزام شده اند.
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به گزارش پایگاه اطالعرسانی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر ،علیزاده
گفت :از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه  99تعداد  130اعزام شرکتی و  493اعزام غیر
شرکتی داشتهایم .وی از مردم خواست با رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله اجتماعی،
کادر درمان را در کنترل این بیماری کمک و سالمت خود و دیگران را حفظ کنند.
مرکز فوریتهای پزشکی اورژانس در خط مقدم مبارزه با کرونا

در شرایطی که این روزها رسانهها و فضای مجاز پر از مطالب و تصاویری درباره تالش
شبانهروزی کادر درمانی بیمارستانها برای ارایه خدمات به بیماران مبتال به کروناست،
پرسنل مرکز هدایت اورژانس در خط مقدم مقابله با این ویروس خطرناک قرار دارند.
وی اظهار کرد :کارشناسان اورژانس در هنگام اعزام بر بالین بیمار مشکوک به کرونا،
ماسک ،دستکش،کاله ایمنی مخصوص،شیلد صورت،لباس ایمن و چکمه به تن میکنند

تا به این ویروس آلوده نشوند.
علیزاده گفت  :آمبوالنسها پس
از هر اعزام بوسیله ماده ضدعفونی
کننده سطوح به طور کامل ضدعفونی
میشوند و توسط همکاران مرکز به
جهت اهمیت موضوع هر هفته یک
مرحله هم توسط واحد بهداشت کلیه
آمبوالنسها و تجهیزات داخل آمبوالنس
گندزدایی میشود .وی گفت  :از شروع
بیماری کرونا به خاطر رعایت بیماران
غیرکرونایی یک دستگاه آمبوالنس به
بیماران مشکوک به کرونا اختصاص
داده شده و با این حال گاها به دلیل
همزمانی چند بیمار از آمبوالنسهای
دیگر هم استفاده و سپس ضدعفونی
میگردد .وی به مردم اطمینان خاطر داد
که در راستای خدمترسانی به بیماران
هیچ گونه کوتاهی نمیشود .علیزاده
یادآور شد :میانگین ماموریتها برای
مرکز هدایت اورژانس شهید تندگویان
 2ماموریت در روز است .علیزاده افزود:
جهت برقراری تماس با مرکز هدایت
اورژانس شهرک شهید تندگویان گفت:
ساکنین شهرک توحید میتوانند تلفن
ثابت  115را شمارهگیری نمایند و
ساکنین شهرکهای شهید تندگویان
و  372واحدی با شمارهگیری () 115 #
میتوانند با مرکز هدایت اورژانس تماس
حاصل نمایند .وی افزود :از طریق تلفن
همراه نیز میتوان از طریق شمارههای
( ) 077-3768-9220و (-9230
 )077-3768با مرکز هدایت اورژانس
شهید تندگویان تماس حاصل نمود.
علیزاده در پایان با تبریک  26شهریور
ماه روز فوریتهای پزشکی ضمن بر
شمردن حرفه سخت و طاقتفرسای
فوریتهای پزشکی به عنوان فعالتی
جهادگرانه در عرصه سالمت ،از پرسنل
تالشگر و دلسوز مرکز هدایت اورژانس
شهید تندگویان به عنوان جهادگران
بیمنت خط مقدم حوزه سالمت تشکر
و قدردانی نمود و از خداوند متعال برای
آنها آرزوی موفقیت و پیروزی ،سالمتی و
تندرستی را خواستار شد.
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که در  ۲۴ساعت شبانه روز به بیماران و
مراجعان خدمات درمانی ارایه میدهند .

پذیرش  ۱۷۳بیمار مشکوک به کرونا در

اورژانس بیمارستان نفت

رضایی کیا گفت :طی پنج ماه ساعت
گذشته َ ۱۷۳تن با تشخیص احتمالی و
مشکوک به کرونا در اورژانس بیمارستان
بعثت صنعت نفت گچساران پذیرش و
بستری شدند.
تجهیز اورژانس به واحد تریاژ

خــــدمات دهی اورژانــس
بیمارستان بعثت گچساران
به۴هزار بیمـــار و مصـــدوم
مسئول واحد اورژانس بیمارســتان بعثت صنعت نفت گچساران گفت :در  ۵ماه
امســال بیش از  ۴هزار بیمار و مصدوم به اورژانس بیمارستان نفت مراجعه و از
خدمات پزشکی ،درمانی و دارویی آن بهرهمند شدند.

۲مورد احیای موفق

رضایی کیا گفت :در این مدت  ۲بیمار
با تالش کادر درمانی اورژانس بیمارستان
بعثت صنعت نفت گچساران احیا و به
زندگی دوباره بازگشتند.
وی بیان کرد :هم اکنون بخش اورژانس
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران
ی و  ۱۰پرستار است
دارای  ۶پزشک عموم 
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رحمان رضایی کیا به مناسبت ۲۶شهریور
ماه روز ملی اورژانس و فوریتهای پزشکی
در گفتگو با خبرنگار پایگاه روابط عمومی
بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران
اظهار داشت :تعداد مراجعات به اورژانس
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران
نسبت به مدت سال گذشته حدود ۴۱
درصد کاهش داشته است.
وی تصریح کرد :شیوع کرونا و موج
نگرانی از ابتال به این ویروس باعث شده
مراجعه به این مرکز درمانی بهصورت
قابلتوجهی کاهش یابد.
وی آمار مراجعهکنندگان به اورژانس در
فروردینماه را ۷۷۶مورد ،اردیبهشت ماه
را  ۸۴۲مورد ،خردادماه  ۸۷۱مورد ،تیرماه
را  ۸۰۲مورد و مردادماه را  ۷۶۷مورد اعالم
کرد.
رضایی کیا در ادامه با اعالم اینکه

خدمات انجام شده در اورژانس شامل
احیاء ،حادثه و تریاژ در سطوح مختلف
میباشد افزود :حدود  ۸۴درصد مراجعه
کنندگان معادل سه هزار و  ۴۱۹نفر
به صورت سرپایی درمان شدند .وی
همچنین شمار مصدومان مراجعه کننده
به اورژانس بیمارستان بعثت صنعت نفت
گچساران تا پایان مردادماه را  ۹۲نفر اعالم
کرد.

وی با اعالم اینکه اورژانس بیمارستان
بعثت صنعت نفت گچساران در دی ماه
سال گذشته به واحد تریاژ مجهز شد گفت:
با راه اندازی واحد تریاژ ،بیماران با اولویت
بندیهای الزم و با نظم و ترتیب خاصی
درمان میشوند.
مسئول واحد اورژانس بیمارستان
بعثت صنعت نفت گچساران ادامه داد:
همچنین  ۱۶۴ماموریت ظرف پنج ماه
اخیر در ارتباط با بیماران و انتقال آنها
توسط آمبوالنسهای واحد اورژانس انجام
که  ۲۴درصد آن خارج از شهرستان بوده
است .در حال حاضر افزون بر ۱۳هزار نفر
تحت پوشش بهداشت و درمان صنعت
نفت گچساران قرار دارند .اورژانس پیش
بیمارستانی ایران در  ۲۶شهریور ۱۳۵۴
در شهر تهران تاسیس و این روز در تقویم
رسمی جمهوری اسالمی ایران «سالروز
تاسیس اورژانس پیش بیمارستانی و
فوریتهای پزشکی» نامگذاری شد.
در چهل و پنجمین سالگرد تاسیس
اورژانس ،قدردان زحمات فرشتگان نجات
بی ادعایی هستیم که با تالش بی حد،
خالصانه و بدون توقع ،شب و روز در سرما
و گرما ،زندگی ارزشمندشان را وقف سالمت
مردم کرده اند.
درود بیپایان بر شما فرشتگان نجات
اورژانس که در همه لحظات سخت و
جانفرسا ،از آسایش خود چشم پوشیده
و در جهت نجات جان انسانها از هیچ
کوششی دریغ نمیورزید.
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آمـــادگی کامل بهداشت و درمان
صنعت اهواز برای مواجهه با بحـــران
احتمالی کـــرونا در پاییـــز
بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز ،ضمن استمرار خدمات در حوزههای مختلف ،آمادگی
کامل برای مواجهه با بحران احتمالی کرونا در پاییز را دارد.
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به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت اهواز ،از زمان اعالم وضعیت سفید
در استان خوزستان تاکنون واحدهای مختلف بهداشت و درمان اهواز همچنان مشغول
خدمت رسانی به مراجعین و جمعیت تحت پوشش هستند  .در این روزها بررسی نقاط
قوت و ضعف در بحران کرونا در شش ماهه گذشته در دستور کار قرار گرفته است و پیش
بینی نیازها در صورت مواجهه با بحران احتمالی در پاییز انجام شده و تامین امکانات و
تجهیزات مورد نیاز در حال انجام است.
در بیمارستان بزرگ نفت اهواز ضمن استمرار خدمات به مراجعین در بخشها و
قسمتهای مختلف ،بررسی نقاط قوت و ضعف در بحران شش ماهه گذشته و برنامهریزی
جهت رفع کمبودها و اصالح فرآیندهای کاری در دستورکار قرار گرفته است.
مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان ضمن بررسی کمبودها و نواقص و تالش در جهت
برطرف کردن آنها ،با همکاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،
دورههای آموزشی مدونی را جهت پرستاران برگزار نموده تا در جهت ارائه خدمات استاندارد

در بخشهای کووید و به طور خاص
در بخشهای ویژه ،دانش و مهارت
پرستاران را ارتقاء دهد.
کمیتههای علمیتخصصی نیز با
حضور متخصصین رشتههای مختلف
و مدیر گروههای مربوطه در بیمارستان
بزرگ نفت در حال انجام است تا ضمن
تبادل اطالعات علمی ،به بررسی
آخرین پروتکلها و مقاالت علمیجدید
بپردازند .همچنین بخشی از تجهیزات
موردنیاز از جمله  6دستگاه ونتیالتور
جدید ،تجهیزات آزمایشگاه ،PCR
تجهیزات مورد نیاز اورژانس تنفسی و
بخش  ،ICU2دستگاه دیالیز پرتابل
(جهت استفاده بیماران کرونا مثبت)6 ،
دستگاه همودیالیز جدید ،دستگاههای
اکوکاردیوگرافی ،رادیولوژی پرتابل،
سونوگرافی،دستگاه مگنت جهت واحد
فیزیوتراپی و دستگاه دانسیتومتری نیز
خریداری و تامین شده است.
در اورژانس تنفسی با ایجاد اتاق
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حب ــران ک ــرونا
در پایی ــز

ر مراکز
سالمت
خانوادهضمن
رعایتهای
همه
پروتکلهای
بهداشتیو
تریاژبیماران
در بدو ورود،
برنامههای
غربالگری
بیماران دارای
بیماریهای
مزمن آغاز
شده و
افرادی که
بیماریهای
مزمنکنترل
نشده از
جملهدیابت،
فشارخون
و  ...دارند
فراخوان شده
تا درمان این
افراد بیش از
اینبهتاخیر
نیفتد.

که کار خود را از اوایل مرداد ماه
به صورت تخصصی آغاز نموده
است ،در مدت مذکور کلیه
تستهای پیسیآر بیماران
سرپایی و بستری را انجام داده
است و نتایج تستها در همان
روز کاری به بیماران اطالع
داده میشود.
همچنین در مراکز سالمت
خانواده ضمن رعایتهای
همه پروتکلهای بهداشتی
و تریاژ بیماران در بدو ورود،
برنامههای غربالگری بیماران
دارای بیماریهای مزمن آغاز
شده و افرادی که بیماریهای
مزمن کنترل نشده از جمله
دیابت ،فشار خون و  ...دارند
فراخوان شده تا درمان این
افراد بیش از این به تاخیر
نیفتد.
گفتنی است در حوزه معاونت
بهداشتی نیز بازنگری فرآیندها
و پروتکلهای بهداشتی در
حال انجام است و فعالیتهای
تیم واکنش سریع بهداشتی
نیز گرچه کاهش یافته اما
همچنان ادامه دارد.
به عالوه نظارت بر نحوه
اجرای کامل جدیدترین

پروتکلهای بهداشتی در
شرکتهای عملیاتی نیز انجام
میگردد.
در طب صنعتی نیز عالوه
بر معاینات برگشت به کار
شاغلین ،معاینات صنعتی
خاص ( جابه جایی و یا ارتقاء
شغلی) در حال انجام است.
در حوزه خدمات دارویی
پیش بینی میزان نیاز به دارو
و تجهیزات حفاظت فردی و
مواد ضدعفونیکننده جهت
ماههای آینده و در صورت
مواجهه با پیک احتمالی
کرونا ،انجام شده و بخشی
از نیازها نیز تامین شده
است.
خدمات
حوزه
در
دندانپزشکی در حال حاضر ارئه
خدمات درمان ریشه دندان
(عصبکشی) نیز در چهار مرکز
از جمله مجتمعهای سالمت
خانواده شهدای نفت و کارون،
مرکز سالمت خانواده نیوساید
و کلینیک دندانپزشکی
بیمارستان بزرگ نفت ،در
روزهای شنبه تا چهارشنبه در
شیفت کاری عصر از ساعت 14
الی  22در حال انجام است.
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ایزوله با فشار منفی به مساحت
 100متر مربع فضای بسیار
ایمن جهت پرسنل و مراجعه
کنندگان ایجاد شده است.
به عالوه جهت پیشگیری
از کاهش فشار اکسیژن در
بخشهای بستری بیمارستان
یک مخزن اکسیژن 10.000
متر مکعبی نیز نصب شده و با
داشتن دو دستگاه اکسیژن ساز
و نصب این مخزن ،بیمارستان
بزرگ نفت اهواز در آینده هیچ
مشکلی از نظر تامین اکسیژن
بیماران نخواهد داشت.
به عالوه توسعه بخشهای
ویژه و ارتقاء استانداردهای
تعداد تختهای عادی و ویژه
در بیمارستان نفت اهواز در
حال بررسی میباشد.
الزم به ذکر است طی یک
ماه اخیر با بازگشایی مجدد
تخصصی،
کلینیکهای
برنامهریزیهای
برطبق
انجام شده ضمن رعایت همه
پروتکلهای بهداشتی ویزیت
بیماران توسط متخصصین
مربوطه در سه مرکز از جمله
مجتمعهای تخصصی سالمت
خانواده شهدای نفت و کارون
و کلینیکهای تخصصی
بیمارستان نفت در حال انجام
است.
ساعات حضور پزشکان
متخصص به گونهای
برنامهریزی شده است که
از تجمع بیماران و مراجعه
کنندگان پیشگیری شود.
به عالوه نوبتدهی بیماران
روزانه و با توجه به اعالم
وضعیت در استان انجام
میشود.
آزمایشگاه  PCRبهداشت و
درمان صنعت نفت اهواز نیز
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در شش ماه اول سال جاری رخ داد

ارائه  3هزار خدمت اورژانس به بیماران پلی کلینیﮏ
تخصصی شاهین شهر از ابتدای سال تاکنون
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صهبانی :جمعیت تحت پوشش این مرکز اعم
از شاغل و بازنشسته حدود  ۱۱هزار نفر میباشد
که از ابتدای سال تاکنون ۱۳4۵۶نفر به اورژانس
مراجعه و  ۱۵4۸۳تعداد خدمت دریافت نمودند که
از این تعداد حدود  ۳هزار خدمت مربوط به بیماران
اورژانس بوده است.
اورژانس و فوریتهای پزشکی یکی از بخشهای
مهم از زنجیره درمان در مراکز سالمت خانواده و
کار میباشد که خدمات اولیه و فوری
در
درمانی آنان نقش حیاتی
بهبود و ضعیت بیماران
دارد .به مناسبت
 ۲۶شهریور ماه
روز اورژانس و
فوریتهای پزشکی
صهبانی
الهام
سر پر ست
و
پرستاری
پلی
اورژانس
کلینیک تخصصی
شاهین شهر گفتگو کردیم
که در ادامه نظر شما را به آن جلب
میکنیم.
صهبانی در ابتدای گفتگو این روز را به تمام
همکاران گرانقدر و سخت کوش خود در این
بخش حیاتی در کشور و همچنین سازمان
بهداشت ودرمان صنعت نفت تبریک گفت و اظهار
امیدواری کرد این شرایط کرونایی را همگی با
رعایت دستورالعملهای بهداشتی چه برای خود و
چه برای بیماران پشت سر گذاشته و با سالمت به
زندگی عادی خود برگردند.
وی با بیان اینکه ار ابتدای شیوع کرونا تاکنون
تریاژ و بستری سرپایی این بیماران تا پایدار شدن
وضعیت آنان و در صورت لزوم ارجاع به مراکز
معین به عهده اورژانس بوده گفت :تاکنون تعداد
 74۹نفر بیمار قطعی و مشکوک به کرونا در مرکز

ما پذیرش شدند و تالش همکاران بر این بوده
ضمن ایجاد آرامش به این بیماران،سعی نمایند
آموزشهای الزم و ضروری را نیز چهره به چهره به
آنها انتقال دهند .
سرپرست پرستاری شاهین شهر در ادامه اظهار
داشت :جمعیت تحت پوشش این مرکز اعم از
شاغل و بازنشسته حدود  ۱۱هزار نفر میباشد که از
ابتدای سال تاکنون ۱۳4۵۶نفر به اورژانس مراجعه
و  ۱۵4۸۳تعداد خدمت دریافت نمودند
که از این تعداد حدود  ۳هزار
خدمت مربوط به بیماران
اورژانس بوده است.
نامبرده اضافه کرد
حدود  ۱۶۰۰نفر در
این مدت بستری
موقت داشتهایم.
ایشان با اشاره
به فضای فیزیکی
مناسب با ده تخت
بستری و چهار تخت
سرپایی در شاهین شهر افزود:
ماهانه متوسط  ۳۰۰۰خدمت در اورژانس
به مراجعین ارائه میگردد که عالوه بر ارائه
خدمات اورژانسی به مصدومین ،بیماران قلبی،
تنفسی ،تصادفات و غیره؛ شامل خدمات سرپایی
مانند سرم تراپی ،تزریقات ،پانسمان بخیه زدن،
مراقبتهای اولیه و خدمات بستری نیز میباشد.
پرستار مسئول در پایان اظهار امیدواری کرد:
به یاری خداوند شاهد کاسته شدن حوادث و
اتفاقاتی که سالمت روحی ،جسمی و اجتماعی و
از همه مهمتر جان هم وطنانمان را تهدید میکند
باشیم ،از همگان درخواست کرد دستورالعملهای
ابالغی وزارت بهداشت ودرمان و همچنین سازمان
را رعایت نمایند و از جمعیت تحت پوشش نیز
درخواست کرد تا حد امکان از تردد غیر ضرور در
مکانهای شلوغ اجتناب کنند.
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ایجاد محیطی مطمئن و کم خطر
برای ارایه خدمات دندانپزشکی
در منطقه شمال شرق
مسئول دندانپزشکی بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق گفت :با توجه به ریسک
انتشار بســیار باالی ویروس کووید  19حین درمانهای تولیدکننده آئروسل در واحد
دندانپزشــکی ،اقدامات مهمیدر راستای فراهم کردن شــرایط مطمئن و کم خطر ارایه خدمات
دندانپزشکی به جمعیت تحت پوشش شمال شرق انجام شده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد:
سعی کردهایم اطالع رسانی و آموزشهای
الزم را برای مراجعان و کارکنان واحد
دندانپزشکی در مراکز مختلف شمال
شرق با روشهای مختلف اعم از نصب
بنرهای آموزشی ،اطالع رسانی در سایت،
برگزاری کالس آموزشی با عنوان «آموزش
گام به گام ارائه خدمات دندانپزشکی در
شرایط همه گیری کرونا» ،برگزاری آزمون
و برگزاری دوره آموزشی کنترل عفونت در
شرایط همه گیری کووید  19-و بهداشت
دست توسط اساتید دانشگاه علوم
پزشکی مشهد داشته باشیم.
وی افزود :تدوین «دستورالعمل گام به
گام ارائه خدمات دندانپزشکی» بر اساس
پروتکلهای سازمان جهانی بهداشت،
 CDCو وزارت بهداشت و درمان و آموزش
پزشکی و وبینارهای برگزار شده توسط
دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی در
مورد کرونا و دندانپزشکی و ابالغ به تمام
مراکز دندانپزشکی شمال شرق برای
اجرای دقیق بهمنظور حفظ سالمت
جمعیت تحت پوشش و کارکنان واحد
دندانپزشکی از دیگر اقدامات انجام
شده است .دکتر هاشمیبا تاکید بر
غربالگری مراجعان قبل از اقدام به درمان
اظهار داشت :انجام تبسنجی و پالس
اکسیمتری برای تمامی مراجعان توسط
واحد تریاژ و صحت سنجی از طریق
تماس تلفنی با تریاژ انجام میشود و فرم
خود غربالگری و پرسش در مورد عالئمی
نظیر تب ،سرفه ،تنگی نفس و  ...قبل
از ورود به واحد ،به منظور اطمینان از
سالمت نسبی در اختیار مراجعان قرار داده
میشود.
وی گفت :برای تامین سالمت کارکنان
واحدهای دندانپزشکی شمال شرق،
تجهیزات حفاظتی مناسب برای کارکنان
و بیماران تهیه شده که از جمله به
ماسک  ،N95گان ،کاله ،عینک ،شیلد و
پوششهای یکبار مصرف و محلولهای
ضدعفونی مختلف بر جلوگیری از انتقال
عفونت به بیماران میتوان اشاره کرد.
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دکتر بهاره هاشمی افزود :از جمله اقداماتی که از زمان شیوع کرونا انجام شده
میتوان به نصب و راه اندازی دستگاه تهویه قوی برای ایجاد فشار منفی در تمامی
کابینهای درمان به منظور پاکسازی هوای محیط درمان ،خریداری  13دستگاه وکیوم
خارج دهانی با قدرت باال برای جلوگیری از انتشار ریز قطرات حاوی ویروس در هنگام
درمانهای دندانپزشکی و خریداری  6دستگاه ساکشن مرکزی با قدرت مکش باال برای
مراکز دندانپزشکی شمال شرق اشاره کرد.
وی اظهارداشت :عالوه بر این المپهای تولیدکننده اشعه ماورای بنفش برای
گندزدایی فضا و سطوح درهریک از کابینهای درمان نصب شده و تجهیزات و
اینسترومنتهای دندانپزشکی برای استفاده اختصاصی هر بیمار تهیه شده است.
به گفته دکترهاشمیبرای کاهش سطوح در معرض آلودگی و گندزدایی بهترمحیط
تجهیزات و وسایل اضافی از اتاق درمان خارج شده ،همچنین چیدمان سالن انتظار و
پذیرش دندانپزشکی با توجه به اصول فاصله گذاری اجتماعی تغییر یافته است.
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تالش شبانه روزی کارکنان الندری
در ایام شیوع ک ـ ـ ــرونا
البسه بیمارستانها ،در واحد رختشــویخانه “ الندری “ شستشو میشود که عملکرد
کارکنان این واحد ،عالوه بر اهمیت ظاهری و رضایت مراجعین ،در کنترل عفونتهای
بیمارستانی نیز موثر است.
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به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت
ودرمان صنعت نفت تهران،هر فردی که
به مرکز درمانی مراجعه میکند چه بیمار
باشد ،چه همراه و چه مالقات کننده،
درکنار دریافت خدمات درمانی و توجه به
فضای محیطی بیمارستان ،تمیزی لباس
پرسنل ،بیماران ،نظافت پتو،ملحفهها،
پرده و دیگر البسه اولین چیزی است
که مورد توجهاش قرار میگیرد و درصد
باالیی از رضایت مراجعین به این موضوع
اختصاص دارد.

درحال حاضر  14نفر از همکاران ما در
بیمارستان نفت تهران در واحد الندری
مشغول به کار هستند که به گفته
سجاد جوانمردی مسوول الندری این
بیمارستان ،کارکنان این واحد ،روزانه
حدود  530کیلوگرم لباس میشویند که با
شیوع کرونا 30 ،تا  40درصد کارشستشوی
آنها افزایش یافته است  .در این گزارش،
گوشهای از فعالیتهای کارکنان واحد
الندری که درایام کرونا یکی از مشاغل
پر ریسک و حیاتی را در بیمارستان عهده

دارهستند ،انعکاس داده شده است که در
ادامه میآید.
در ضلع شمالی طبقه منفی  1بیمارستان
نفت تهران با دری بزرگ مواجه هستیم
که روی آن عبارت «ورود افراد متفرقه
ممنوع» قید شده است که با توجه به
شرایط خاص این مکان از جمله دمای
باالی  40درجه ،بخارهوا ،صدای زیاد
دستگاهها و تهویه سخت هوا و احتمال
وجود عفونت و بیماری ،به نظر میرسد،
غیر از پرسنل همین بخش ،فرد دیگری
تمایلی برای حضور در این واحد نداشته
باشد ،بهخصوص که همه دستگاهها
اتوماتیک نیستند و تعدادی از دستگاهها
نیمه اتوماتیک هستند و نیروی انسانی
به طور مستقیم با البسه آلوده درارتباط
است ،البته ناگفته نماند فضای استراحت
کارکنان شب کار و محل خوردن وآشامیدن
کارکنان الندری فعال از فضای کارشان
تفکیک شده نیست .
به هر حال آنچه مسلم است شستشوی

خبرنامه الکترونیکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیمه دوم شهریور ماه 1399

شستشوی لباس تعدادی از پرسنل از
جمله کمک بهیاران ،پزشکان ،پرستاران
و کارکنان نگهداشت ساختمانها در
دستور کار قرار دارد که دراین میان،لباس
پرسنل بخش کرونا هر روز شسته
میشود .
براساس آمار ،در سال  98حدود  195هزار
و  695کیلو ،لباس در الندری بیمارستان
صنعت نفت تهران ،با احتساب البسه
درمانگاههای آزادی،قدس ،امام حسین،
فجرو پاالیشگاه که در مرکز الندری این
بیمارستان شسته شده است که در سال
جاری باتوجه به شیوع کرونا ،میزان
شستشو نسبت به مدت زمان مشابه
درسال قبل  40درصد افزایش یافته است.
که با توجه به حساسیتهای موجود دور
ازانتظار نیست.
البته الزم به یادآوری است از شیوع
کرونا رعایت پروتکلهای بهداشتی بیش
از پیش برای کارکنان الندری رعایت
میشود و بسته به نوع کار ،استفاده ازکاله
و دستکش و عینک شیلد ودیگر وسایل
حفاظت فردی استفاده میشود که قطعا
در کنار دیگر موارد به حفظ سالمت کارکنان
الندری و بخشهای مرتبط با آنها کمک
میکند .همچنین با توجه به اهمیت
الندری ،این بخش ،با چند گروه ازجمله
ایمنی و بهداشت ومحیط و کنترل عفونت
در ارتباط است که در این خصوص نیز
اقدامات و فعالیتهایی که این واحدها

الزم به
یادآوری
است از شیوع
کرونا رعایت
پروتکلهای
بهداشتی
بیش از پیش
برای کارکنان
الندری
رعایت
میشود و
بسته به نوع
کار ،استفاده
ازکاله و
دستکش و
عینکشیلد
ودیگر وسایل
حفاظت
فردی
استفاده
میشود که
قطعا در کنار
دیگر موارد به
حفظ سالمت
کارکنان
الندری و
بخشهای
مرتبط با آنها
کمک میکند.

l w w w. pih o. ir l

لباسها در بیمارستان صنعت نفت مثل
دیگر بیمارستانها دارای اصولی است که
رعایت آنها الزامیاست و سالمتی پرسنل
الندری دارای اهمیت دوچندان است.
شست و شوی انواع البسههای
بیمارستانی عفونی و غیرعفونی از جمله
ملحفه ،لحاف ،پتو همراه بیمار ،گان اتاق
عمل ،روبالشتی ،گان بیمار ،لباس بیمار،
لباس پرسنل و حوله و حتی پرده و روکش
کاناپهها زمانی اهمیت بیشتری مییابد
که بدانیم شستشوی لباس اطفال،
بخشهای غیر عفونی ،وعفونی باید به
دقت تفکیک شود تا مانع هر گونه انتقال
عفونت و بیماری به بخشهای غیر
عفونی شود و هیچ اشتباهی ددراین مورد
قابل چشم پوشی نیست.
در حال حاضر دستگاههای مورد استفاده
اعم از ماشین شستشو ،دستگاه آب گیر
ودستگاه خشک کن برای لباسهای
عفونی و غیر عفونی کامال از یکدیگر جدا
است.
به گفته جوانمردی از زمان شیوع
بیماری کرونا یک لباسشویی ،یک آبگیر
و یک خشک کن اختصاصی به بیماران
کرونایی اختصاص یافته است ،ضمن
اینکه البسه و ملحفههای شسته شده ،به
مدت  20دقیقه از بخار با دمای صد درجه
و اتوی غلتکی عبور میکنند و با نظارت
کارشناس کنترل عفونت ،کارشناس
“ ”HSEبسته بندی با ترالیهای سفید که
ضدعفونی شده و مخصوص لباسهای
تمیزهستند به بخشهای درمانی ارسال
میشوند.
براساس شرح کاری که پس از شیوع کرونا
در واحد الندری تعریف شده است ،طی
24ساعت در  6مرحله البسه آلوده تحویل
گرفته میشود و پس از شستشو اتوکشی و
بسته بندی به بخشها برگردانده میشود
در شیفت شب نیز  4نفر از پرسنل حضور
دارند و الندری بیمارستان شبانه روز فعال
است.
شایان ذکر است عالوه بر لباس بیماران
و البسه مورداستفاده در بیمارستان،
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برای بهبود شرایط کار ونظارت بر
عملکرد آنها انجام شده نیز اشاره
میشود.

استاندارد سازی وایمن سازی
محیط
حمید حسنی مسوول””HSE
بیمارستان صنعت نفت تهران،
در خصوص وضعیت “”HSE
الندری بیمارستان گفت :باتوجه
به شرایط بیمارستان و منابع
متعدد گرمایی در واحد الندری
وموقعیت الندری بیمارستان
سعی شد شرایط بهتری برای
کارکنان این واحد ایجاد شود.
وضعیت “ ”HSEالندری و دیگر
موارد مرتب بررسی و درصورت
مشکالت احتمالی ،اقدام اصالحی
تعریف میشود وتا کنون ،اقدام
اصالحی ایمنی در زمینه لولههای
بخاروارتینگ دستگاهها تعریف
واصالح شده است.
همچنین با اجرای اصالحات
ارگونومیک ،دسترسی به
دستگاهها با نصب سکو برای
کارکنان راحتتر شد تا از مشکالت
اسکلتی عضالنی جلوگیری شود،
همچنین استفاده از ترالیهای
سبک استیل جایگزین ترالیهای
سنگین آهنی شد تا صدمات
فیزیکی در حمل ونقل لباسها
کاهش یابد.
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نسل جدید شویندهها در راه
است
در ادامه الهام ذبیحی مسوول
بهداشت محیط بیمارستان
گفت ،:از زمان شیوع کرونا تعداد
بازدیدها بیشتر شده است و
روزانه نظارتهای الزم صورت
میگیرد .و استفاده از دستکش،
ماسک ،دمپایی طبی ،محلول
ضدعفونیکننده بررسی میشود.
همچنین کلیه دستگاهها ماهانه

مورد بررسی و ضد عفونی قرار
میگیرند.
وی تاکید کرد :با توجه به
شرایط و امکانات موجود،
خوشبختانه وضعیت سالمت
و کار پرسنل در وضعیت خوبی
است ولی قطعا برنامههایی
برای تغییرات وجود دارد که
شامل تفکیک اتاق استراحت از
محل کار ،تغییرسیستم تهویه
وخنک کننده و استفاده از
محلولهای شستشوی جدید
میشود.
ذبیحی درمورد برنامههای
آینده درالندری گفت :برای
استفاده از نسل جدید شویندهها
مذاکره شده است و با استفاده از
شویندههای جدیدی که مدنظر
است ،به زودی از آب ژاول و نرم
کننده کمتری استفاده میشود که
افزایش کیفیت شستشو ،آلودگی
کمتر محیطزیست و تضمین
سالمت بیشتر برای کارکنان را در
پی دارد.
سرکشی مرتب برای اطمینان
خاطر از کنترل عفونت
خاطره صبوری سوپروایزر کنترل

انتقاللباسها
به الندری
در کاور زرد و
ترولیهای زرد
منتقلمیشودو
برایشستشو
نیزکلیه
استانداردهای
اعالم شده از
سویدانشگاه
مدنظرقرار
میگیرد.
بهگفته
صبوری ،در
شستشوی
لباس
بخشهای
کرونایی برای
هر 60کیلوگرم
لباس هزار گرم
پودرشستشو
اضافهمیشود
که 40درصد
بیشتراز
شستشویحد
معمولاست.

عفونت و سرپرستار ””NICU
با بیان اینکه کنترل عفونت در
الندری بسیار مهم است گفت:
بخشهای بیمارستان به قرمز،
زرد و سفید تقسیمبندی شده
است لباسهای بخش کرونا در
تقسیم بندی قرمز قرار گرفته و
در دستگاههای جدا گانه شسته
آبگیری و خشک میشود
همچنین البسه بخش سفید مثل
“ ”NICUنیز از لباسهای سایر
بخشها تفکیک میشود.
وی تاکید کرد :انتقال لباسها
به الندری در کاور زرد و ترولیهای
زرد منتقل میشود و برای شستشو
نیز کلیه استانداردهای اعالم
شده از سوی دانشگاه مدنظر قرار
میگیرد.
به گفته صبوری ،در شستشوی
لباس بخشهای کرونایی برای
هر  60کیلوگرم لباس هزار گرم
پودر شستشو اضافه میشود که
 40درصد بیشتر از شستشوی حد
معمول است.
همچنین برای استفاده از وسایل
حفاظت فردی نیاز سنجی شد و
در حال حاظر هم سر کشیهای
مرتب انجام میشود.
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گفتگو با پرستــار بازنشسته
صنعت نفت
هر سال همزمان با والدت حضرت زینب و روز پرستار به سراغ این قشر زحمتکش
میرفتیم تا با گفتگویی زحماتشان را پاس بداریم اما اینبار بهانه گفتگو ما گرامیداشت
چهلمین سالگرد دفاع مقدس و گفتگو با پرستاری ست که همسر و خواهر شهید است.

درمانگاههای سطح شهر مشغول
به خدمت بوده است و میگوید:
مهمترین ویژگی پرستاران در زمان
جنگ وجدان کاری ،تعهد و از خود
گذشتگی بود.
در پاییز سال  1362در حالی که
بهزادی فرزند دو ماهه ای داشت،
همزمان با بمباران شهر مسجد
سلیمان همسر وی در حالی که
مشغول به خدمت رسانی و انتقال
شهدا و مصدومین به بیمارستان بود،
به فیض شهادت نائل شد.
 3سال پس از شهادت همسر ،برادر
وی نیز در عملیات کربالی  5در
شلمچه به شهادت میرسد.
بهزادی با اشاره به شرایط سخت
دوران هشت سال دفاع مقدس،
میگوید  :در آن سالها علی رغم همه ی
مشکالت ،همدلی و صبر و استقامتی
که در وجود مردم بود اجازه نمیداد در
برابر مشکالت سر خم کنند.
وی میگوید  :در آن سالها همگان
سعی میکردند ،به هر شکل ممکن هر
آنچه در توان دارند را در طبق اخالص
بگذارند و به جبهههای حق علیه
باطل کمک کنند.
وی پس از انتقال به بهداری اهواز در
سال  ،68در درمانگاه طالقانی مشغول
به فعالیت شد و در سال  77نیز به
افتخار بازنشستگی نائل آمد.
ستاره بهزادی که همسر و خواهر
شهید است این روزها را با یاد و خاطره
عزیزانش میگذراند و امروز که چهل
سال از آغاز دفاع مقدس میگذرد تازه
زخمها و آالمش سر باز کرده اند.
وی در پایان میگوید :جوانان امروز
هم میتوانند همچون جوانان دیروز
با صبر و حوصله و تالش و پشتکار از
پس مشکالت فعلی برآیند و کشور را به
سمت پیشرفت و تعالی ببرند.
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به گزارش روابط عمومیبهداشت
و درمان صنعت نفت اهواز ،ستاره
بهزادی شیخ رباط در سال 1345
وارد آموزشکده بهیاری صنعت نفت
در مسجد سلیمان شده و پس از
گذراندن دورههای آموزشی مربوطه به
عنوان پرستار مشغول به کار شد .وی
سالهای قبل از انقالب را با مدیران
و مترون انگلیسی در بیمارستان نفت
مسجد سلیمان گذرانده است و در این

خصوص میگوید  :علی رغم نظمیکه
در کار حاکم بود اما سختگیریهای
بیش از حد و بی دلیلی هم بود که گاه
عرصه را برای پرسنل تنگ میکرد.
بهزادی پس از انقالب و در
سالهای جنگ و موشک باران در
بیمارستان نفت مسجد سلیمان
در واحدها و بخشهای مختلفی
از جمله واحد مبارزه با سل ،بخش
داخلی ،کلینیکهای تخصصی و
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ارائه هزار و پانصد مورد خـــدمات
روانشناختـــی از ابتدای سال تاکنون
در مرکز مشاوره نفت اصفهان
دکتر مختاری :مهمترین هدف از ارائه خدمات روانشناختی تقویت مهارتهای فردی و زندگی
است.
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به گزارش واحد روابط عمومی ،اولین مرکز مشاوره سالمت روان صنعت نفت به منظور توجه
به سالمت روان در کنار سالمت جسمی ،سال  1380در اصفهان راهاندازی و از آن زمان تا کنون
خدمات ارزندهای را به جمعیت تحت پوشش ارائه کرده است .این مرکز در شهریور ماه سال
 1397جهت دسترسی آسان مراجعین به انواع تخصصها در صورت لزوم به پلی کلینیک
تخصصی توحید نقل مکان نمود .لذا به منظور آ گاهی از وضعیت و فعالیتهای این مرکز
با دکتر حبیب ا ...مختاری رئیس پلی کلینیک توحید گفتگویی انجام گرفت که در ادامه
ماحصل آن به شرح میباشد.
عمدتا خدمات مرکز سالمت روان متنوع هستند
دکتر مختاری در ابتدای صحبت خود گقت:
ً
که برخی خدمات تخصصی مشاوره ای از قبیل مشاورههای خانواده،زوج درمان،مددکاری،
اعتیاد ،کودک و نوجوان،تحصیلی و مشاوره شغلی توسط کارشناسان مجرب مرکز ارائه
میگردد.
ایشان با بیان این مطلب که مرکز مشاوره یک پشتوانه قوی برای کلینیکهای خانواده
میباشد گفت :کارشناسان مرکز مشاوره در تمامیپنج مرکز سالمت خانواده مشغول ارائه

خدمات میباشنند و از ابتدای سال
تاکنون حدود 1500مورد به جمعیت
تحت پوشش این مراکز خدمت ارائه
شده است.
نامبرده ادامه داد :بخشی از
مراجعین این مرکز در غربالگریهای
انجام گرفته در این کلینیکهای
پزشکی خانواده شناسایی میشوند
و سپس به مرکز یا متخصصین
اعصاب وروان معرفی میگردند.وی
افزود در شش ماه اول سال جاری
حدود 1000نغر به مرکز توحید مراجعه
داشتهاند که به ترتیب مشکالت
خانوادگی ،مشکالت روانشناختی و
مشکالت کودک ونوجوان از فراوانی
بیشتری برخوردار بودند که با مشورت
متخصصین این مرکز در صدد برنامه
ریزی مداخالتی موثر برای کاهش
آن میباشیم .رئیس پلیکلینیک
توحید با گفتن این مطلب که با
شروع بیماری کرونا و همه گیری این
بیماری به منظور کنترل و پیشگیری
آن از فروردین امسال به مدت سه
ماه 220موردحدمات مشاورهای
به صورت تلفنی به جمعیت تحت
پوشش ارائه گردید و سپس از اول تیر
ماه مجددا فعالیت خود را به صورت
حضوری از سر گرفت.
این مقام مسئول در پایان با اشاره
با به اینکه در مرکز توحید و در طول
هفته یازده کارشناس به فعالیت
مشغول هستند اضافه کرد :مهمترین
هدف از ارائه خدمات فوق تقویت
مهارتهای فردی مانند تقویت عزت
نفس و افزایش اعتماد به نفش و
همچنین تقویت مهارتهای زندگی
بهویژه در زندگی شخصی افراد
میباشد و اظهار امیدواری کرد :تمام
کارکنان زندگی همراه با آرامش داشته
و همواره از استرس و ناامیدی به دور
باشند تا بتوانند به عنوان نیروی
انسانی کارآمد در صنعت بزرگ نفت
مثمر ثمر باشند.

خبرنامه الکترونیکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیمه دوم شهریور ماه 1399

23

تهیه کننده:
دکتر علی اکبر محمدی

بهترین زمان برای تـــزریق
واکســـن آنفلونـــزا

 - 2تزریق واکسن انفلونزا برای چه
کسانی توصیه میشود؟
 تزریق واکسن انفلونزا برای" گروههایپر خطر" ضروری است ،و دستور پزشک
برای این تزریق الزامیمیباشد ،که از
طریق داروخانههای منتخب از سوی
وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی،
در دسترس گروههای پر خطر قرار میگیرد.
البته توصیه مهم این است که تزریق واکسن

 - 4آیا افــرادی که به کرونا مبتال
شده اند ،الزم است تزریق واکسن انفلونزا
انجام دهند؟
تزریق واکسن انفلونزا در این افراد ضرورتی
ندارد ،زیرا این افراد جزو گروههای پرخطر
نیستند.
 - 5آیا تزریق واکســن موجب
میشود تا ما به انفلونزا مبتال نشویم؟
واکسن انفلونزا با توجه به عواملی چون
سن ،بیماری زمینه ای و داروهای مصرفی،
بین  30تا  60درصد ،ایمنی ایجاد مینماید.
این بدان معنی ست که در بهترین شرایط
هم تزریق واکسن،نمیتواند بهطور کامل
انسان را در برابر ویروس انفلونزا مصون
نماید ،و الزم است پس از تزریق واکسن هم
مراقبتهای بهداشتی را مورد توجه جدی
قرار داد.
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 - 1بهترین زمان برای تزریق واکسن
آنفلونزا چه زمانی است؟
با توجه به زمان شیوع ویروس انفلونزا،
«زمان مناسب برای تزریق این واکسن،
اوایل مهر تا اواسط مهرماه» میباشد ،زیرا اگر
خیلی زود تزریق شود ،ایمنی ناشی از تزریق
واکسن در اواخر فصل همه گیری انفلونزا
از بین خواهد رفت ،و اگر هم دیرتر تزریق
گردد ،ممکن است ،فرد قبل از ایمن سازی،
به انفلونزا مبتال شده باشد.

انفلونزا در مراکز بهداشتی و درمانی انجام
شود.
 همچنین افرادی که در مشاغل خاص،مانند فعالیت در مراکز بهداشتی و درمانی،
یا در مراکز پر ازدحام مانند مهد کودکها،
اشتغال دارند ،نیز باید واکسن انفلونزا را
دریافتنمایند.
 افرادی که دارای بیماریهای زمینهای از جمله بیماریهای مزمن قلبی،
ریوی ،کبدی ،متابولیک و کلیوی
هستند نیز در اولویت تزریق این واکسن
هستند.
 بیمارانی که تحت شیمیدرمانی هستندیا پیوند عضو شده اند ،الزم است واکسن
انفلونزا را تزریق نمایند.
 افراد مسن ،کودکان شش ماهه تا پنجساله و افراد چاق نیز باید این واکسن را
دریافتنمایند.
 زنان تازه زایمان کرده الزم است اینواکسن را تزریق کنند.

 - 3تزریق واکسن انفلونزا در چه
کسانی ممنوع است؟
اگر فردی در گذشته به دنبال تزریق واکسن
انفلونزا دچار حساسیت یا «اختالل اعصاب
محیطی» شده باشد ،باید از تزریق این واکسن
خودداری نماید .در صورت داشتن حساسیت به
تخممرغ،الزماستاز تزریقواکسنپرهیز گردد.
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اخبار نفت :دکتر فرید خدری :منتظر دریافت سهمیه واکسن
آنفلونزا هستیم تا واکسیناسیون جامعه هدف را شروع کنیم .
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان صنعت نفت
آغاجاری ششمین جلسه کمیته دارو و درمان و تجهیزات پزشکی
در سال جاری برگزار شد .
ابتدا دکتر امید دیلمیگزارشی از فعالیتهای انجام گرفته در مورد
دارو و تجهیزات پزشکی جدید ارائه داد .رئیس بهداشت و درمان
طی سخنانی ضمن تشکر از زحمات کارکنان امور دارویی به جذب
دکترای داروساز اشاره کرد و گفت :مکاتبات و هماهنگیهای الزم
با ستاد سازمان انجام شد و به زودی حداقل یک نفر داروساز
جذب میشود .دکتر فرید خدری عملکرد اموردارویی را در تامین
دارو در بحران کوید  19را مطلوب توصیف کرد و اظهار داشت:
از آغاز بحران کوید  19تا کنون هیچگونه کمبود دارویی جهت
درمان این بیماران نداشتیم .

برگزاری جلسه کمیته دارو و
درمان در منطقه آغاجاری

اخبار نفت :ساماندهی اقالم دارویی بخشهای بیمارستانهای
توحید جم و خلیج فارس صنعت نفت خارگ توسط خانم دکتر
زهرا حاجیان بازرس دارو و تجهیزات بهداشت و درمان بوشهرو
خارگ انجام شد.
به گزارش روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت
بوشهر،دکتر حاجیان گفت :جهت بروز رسانی سیستم رایاوران
بخشهای بیمارستان توحید جم و خارگ و ساماندهی بخشها
در ثبت اسناد ورودی و خروجی اقالم دارویی و تجهیزات پس
از هماهنگی با معاونت دارو و درمان و رئیس خدمات دارویی،
خدمات پشتیبانی ،حراست و مسئولین بخشها ،شمارش کلیه
اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی در تمام بخشهای بیمارستان
توحید جم و خارگ با کنترل بازرس دارویی انجام شد.
وی افزود :در سیستم رایاوران ابتدا ثبت سند خروجی جهت صفر
کردن موجودی گذشته بخشها انجام گردید سپس سند موجودی
اولیه ثبت گردید .پس از انجام این روال تمامیاسناد ورودی و
خروجی توسط مسئولین امضا گردید و در بخش مربوطه بایگانی
شد .دکتر نصرآبادی معاونت دارو و درمان بهداشت و درمان
صنعت نفت بوشهر و خارگ در این زمینه توضیح داد این کار یکی
از مهمترین اقدامات در راستای شفاف سازی میزان مصرف دارو و
تجهیزات مصرفی پزشکی در بزرگترین مراکز منطقه است.
وی افزود:بدنبال بازرسیهای انجام شده توسط واحد بازرسی
و امور دارویی سازمان در سال گذشته و تذکرات الزم در این

شفاف سازی مصرف دارو و
تجهیزات مصرفی پزشکی در
بیمارستانهای توحید جم و
خلیج فارس صنعت نفت خارگ

رابطه،برنامه ریزی برای این امر صورت گرفت و مجموعه
آموزشها واصالحات صورت گرفته منجر به تعریف و
ایجاد سیستم مکانیزه مصرف و دارو و تجهیزات مصرفی
در کلیه بخشهای بیمارستانی،آزمایشگاه،دندانپزشکی
و ...گردید.
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اخبار نفت :کارگاه آموزشی احیا قلبی و ریوی نوزادان توسط دکتر
مرتضی دانائیان فوق تخصص قلب جنین،کودک و نوجوان
جهت کارکنان پرستاری و زایشگاه به مدت  2ساعت در سالن
کنفرانس بیمارستان توحید جم برگزارشد .به گزارش روابط عمومی
بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر ،هدف از آموزش این دوره،
افزایش آموزشهای تخصصی و سطح علمیکارکنان درمانی بود که
دکتر داناییان پیرامون موضوعاتی شامل مرور کلی واصول احیای
نوزاد ،گامهای نخستین احیا ،استفاده از وسایل تهویه با فشار
مثبت دراحیا ،فشردن قفسه سینه و داروهای احیاء توضیحاتی
را ارائه نمودند.گفتنی است احیای قلبی ریوی یک مانور حیات
بخش است که به کمک آن تنفس و گردش خون فرد مصدوم حفظ
میشود تا از نرسیدن مواد مغذی و اکسیژن به مغز و مرگ مغزی در
فرد جلوگیری شود  .این مانور حیاتی میتواند بدون احتیاج به هیچ
وسیله اضافی ،نیز انجام گیرد و انجام صحیح و به موقع آن جان
ی نجات بخشد.
انسانهای زیادی را از مرگ حتم 
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برگزاری کارگاه آموزشی
احیا قلبی و ریوی نوزادان در
بیمارستان توحید جم

برگزاری کالس آموزشی رعایت دستورالعملهای بیماری کرونا در درمانگاه
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
اخبار نفت :کالس آموزشی با عنوان دستورالعملها و نکات
کلیدی در بیماری کرونا ویروس با حضور کارکنان درمانگاه
منطقه ویژه توسط خانم مریم بیغرض کارشناس پرستاری
این درمانگاه برگزار شد .به گزارش روابط عمومیبهداشت
و درمان صنعت نفت بوشهر،با هماهنگی واحد آموزش
بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر در این کالس خانم

بیغرض مباحثی با عناوین تعریف کرونا ویروس و موارد،عالئم
و نشانههای آن و نحوه گسترش آن،سیر بیماری و نحوه
انتشار آن،گروههای در معرض خطر و نحوه انتشار آن،نحوه
تشخیص بیماری،نحوه درمان ،اندیکاسیونهای بررسی و
مراقبتهای پرستاری از بیماران کرونا،تغذیه دوران کرونا و
فرآیند بازگشت به کار شاغلین را ارائه دادند.
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اخبار نفت :کالس آموزشی با عنوان سکتههای قلبی و فشار خون
در درمانگاه منطقه ویژه عسلویه برگزار شد .در این کالس فشار
خون به دلیل شیوع و اهمیت موضوع بحث شد.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر،با
هماهنگی واحد آموزش بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و با
رعایت پروتکلهای بهداشتی کالس آموزشی سکتههای قلبی و
فشار خون با تدریس دکتر راشین میآبادی پزشک عمومیدرمانگاه
برگزار شد .در این کالس تعریف فشار خون خفیف متوسط و شدید
 .تعریف فشار خون بد خیم .تعریف فشار خون رو پوش سفید .و
در نهایت عالیم فشار خون ،عوارض قلبی عصبی و کلیوی فشار
خون بحث شد .تقسیمبندی فشار خون به دو نوع اولیه و ثانویه
و تعاریف آن گفته شد .

برگزاری کالس آموزشی
«سکتههای قلبی و فشار خون»در
درمانگاه منطقه ویژه عسلویه
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اخبار نفت :سیده طاهره حسینی  :با توجه به بحران کرونا نصب
و راه اندازی دستگاه ونتیالتور پیشرفته کمک زیادی به بیماران
کوید 19میکند .
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان صنعت نفت
آغاجاری یک دستگاه ونتیالتور پیشرفته در بخس  ccuبیمارستان
شهید ایرانپور نصب و راه اندازی شد.کارشناس مهندسی پزشکی
در خصوص دستگاه ونتیالتور پیشرفته و اهمیت راه اندازی آن
گفت  :دستگاه ونیتالتور (تهویه مکانیکی) دستگاه کمک تنفسی
نامیده میشود که میتواند با توجه به شرایط تنفسی بیماران،
عملیات دم و بازدم را کنترل و یا حمایت نماید .سیده طاهره
حسینی با اشاره به بستری شدن بیماران نیازمند حمایت تنفسی
در بخش ویژه اظهار داشت :با توجه به شیوع بحران کرونا و
افزایش آمار بیماران حاد تنفسی در سطح استان ،متاسفانه کادر
درمان جهت اعزام بیمار به مراکز مجهز به تختهای  ICUبا
مشکل مواجه میشوند و گاهی اوقات بیماران  1الی  2روز در صف
انتظار تختهای  ICUباقی میماندند که با تشخیص پزشک با
استفاده از این دستگاه در حفظ و بهبودی شرایط تنفسی بیماران
بسیار موثر خواهد بود.
وی همچنین افزود :بیمارستان شهید ایرانپور تنها به یک
دستگاه ونتیالتور مجهز بوده است که با تالش مدیران بهداشت
و درمان با خرید و نصب یک دستگاه ونتیالتور پیشرفته در بخش
 CCUراهاندازی و آموزشهای الزم در مورد نحوه کار با این
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اخبار نفت :کالس آموزشی تحت عنوان «مراقبتهای بهداشتی
ویروس کرونا» با محوریت آشنایی هر چه بیشتر کارکنان
پذیرشهای کلینیک تخصصی بیمارستان توحید جم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر،با
هماهنگی واحد آموزش بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و
با رعایت فاصله گذاری اجتماعی ،با توجه به اهمیت پیشگیری
از بیماری کرونا کالس آموزشی«پیشگیری از بیماری کرونا»
برای تمامی پرسنل پذیرش برگزار شد.در این کالس خانم تلیان
کارشناس پرستاری واحد ( ERTتیم واکنش سریع) در ابتدا به
تاریخچه پیدایش کرونا اشاره و تاکید کرد:رعایت بهداشت فردی
در پیشگیری از سرایت این بیماری نقش بهسزایی دارد و بهداشت
دست و استفاده از ماسک را مهمترین عامل پیشگیری از شیوع
این بیماری دانست .وی همچنین در مورد روشهای انتقال
کرونا،عالئم بالینی،چگونه از کرونا پیشگیری نماییم و مراقبت از
بیمار مبتال به کرونا توضیحاتی ارائه دادند.

نصب و راه اندازی یک دستگاه
ونتیالتور پیشرفته در بیمارستان
نفت منطقه آغاجاری

دستگاه به کادر درمان داده شد .مهندس حسینی تاکید
کرد :امید است با تکیه بر دانش تخصص و تعهدکاری
بیش از پیش کادر درمان بیمارستان شهید ایرانپور
قدمیدر جهت افزایش خدمات سالمت به همشهریان
عزیز برداشته باشیم.

برگزاری کالس آموزشی تحت
عنوان «مراقبتهای بهداشتی
ویروس کرونا »
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اخبار نفت :در چهارمین جلسه علمیتخصصی کووید  19با حضور
متخصصین رشتههای مختلف ،گزارش پژوهش انجام گرفته
در زمینه کووید 19در بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز ارائه
شد.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت اهواز،
چهارمین جلسه علمیتخصصی کووید  19با حضور مدیران و
پزشکان گروه داخلی و عفونی برگزار شد.
در این جلسه ابتدا دکتر کاوش با بیان اینکه طی دو ماه گذشته
 500پرونده درمانی از بیماران بستری کووید  19مورد بررسی قرار
گرفته است گفت :هدف از این مطالعه استفاده از اطالعات پرونده
بیماران و آنالیز دادهها به منظور تعیین استراتژیهای الزم در
بحرانهای احتمالی در آینده ،شناخت نقاط قوت و ضعف و در
نتیجه آمادگی بیشتر تیم درمان برای مقابله با کووید  19در نیمه
دوم سال ،99تسهیل فرآیندهای ارائه خدمات به بیماران کووید
 19و مقایسه نتایج آنالیز پروندههای بیماران با یافتههای جهانی
بوده است .سپس متخصصین عفونی دکترعبداله صرامیو دکتر
احمد آبشتن نکات ارزندهای را در خصوص بیماری کووید 19
ارائه نمودند.
در ادامه دکتر سعید سعیدی مهر ،رئیس واحد آموزش و پژوهش
به ارائه گزارشی از پژوهش فوق الذکر پرداختند .وی در ابتدا فرآیند
اجرای این پژوهش از تدوین پروپوزال تا تشکیل تیم تحقیق را
شرح داد و سپس یافتههای توصیفی و یافتههای تحلیلی را نیز
ارائه نمود .رئیس واحد آموزش و پژوهش گفت :در این تحقیق
شاخصهای متعددی مورد بررسی قرار گرفت .شاخص رضایت
مندی بیماران بستری کووید  19در بخشهای مرتبط  97درصد
بوده است.
وی گفت  :شاخص مرگ و میر بیماران کووید  19در بیمارستان
بزرگ نفت اهواز  4.2درصد بوده که نسبت به شاخصهای

برگزاری چهارمین جلسه
علمیتخصصی کووید  19در
بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز

جهانی و کشوری کمتر بوده است .همچنین شاخص
بهبودی بیماران کووید  19در بیمارستان نفت بیش از 90
درصد بوده است.
وی افزود  54 :درصد بیماران را مردان و  46درصد
ایشان را زنان تشکیل داده اند و میانگین سنی بیماران
بستری  65.3بوده است .به عالوه  65درصد از بیماران
بستری کووید  19را بازنشستگان تشکیل داده اند.
در پایان جلسه با توجه به نتایج این تحقیق کاربردی در
بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز  ،متخصصین به ارائه
پیشنهاداتی به منظور مدیریت بحران احتمالی کووید 19
بهویژه در پاییز و زمستان در حوزههای پیشگیری ،درمان
و توانبخشی پرداختند .

بیماری ،یک دستگاه سونوگرافی پیشرفته کالرداپلر ،در
واحد رادیولوژی بیمارستان شهید ایرانپور راهاندازی و مورد
بهره برداری قرار گرفت .کارشناس مهندسی پزشکی در
مورد دستگاه کالرداپلر گفت :این دستگاه از پیشرفتهترین
سیستمهای روز دستگاههای سونوگرافی میباشد که
میتواند با ارائه اطالعات دقیق به پزشک در تشخیص و
درمان بهتر بیمار اثر گذار باشد.
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راه اندازی یک دستگاه سونوگرافی پیشرفته کالرداپلر در بیمارستان شهید ایرانپور
منطقه آغاجاری
اخبار نفت :سیده طاهره حسینی کارشناس تجهیزات
پزشکی :این دستگاه یکی از پیشرفته ترین دستگاههای
سونوگرافی میباشد که میتواند با ارائه اطالعات دقیق به
پزشک در تشخیص و درمان بهتر بیمار اثر گذار باشد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و درمان صنعت
نفت آغاجاری با توجه به نقش مهم بخشهای پاراکلینیکی
و تاثیر مستقیم دستگاههای تشخیصی در روند تشخیص
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قدردانی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از خدمات بهداشت و درمان
صنعت نفت شمال شرق
اخبار نفت :معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از
خدمات بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق از زمان
شیوع کرونا تاکنون قدردانی کرد.
دکتر شاپور بدیعی اول در پیامیخطاب به دکتر صالحی
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق عنوان
کرده است :این روزها به دلیل شیوع بیماری کرونا فعالیت
مراکز تشخیصی درمانی کشور با حجم زیادی از تقاضای
خدمت مواجه شده که این مهم در مراکز سطح دو درمان
کرونا نمود بیشتری داشته است.
اما آنچه دراین فضا هم چنان بارقههایی از امید را
منتشر میکند ،تالش خالصانه و صادقانه شماست که

آیینه وظیفه شناسی و پژواک دانایی و تعهد است.از
خود گذشتگی و جانفشانی کادر محترم درمان کشور به
خصوص شما همکاران پزشک ،خاطره ی حماسههای
بزرگ مرزبانان و دیده بانان غیور دفاع مقدس را زنده کرده
است.
همراهی شما عزیزان با قرارگاه مبارزه با کووید  19به صورت
انجام اقداماتی نظیر تشخیص و درمان این بیماران موجب
سربلبندی این دانشگاه در کنترل و مهار این بیماری و
حضانت از سالمت همشهریان عزیزمان شده است .بدین
وسیله از زحمات شما قدردانی کرده و از خداوند متعال
سالمتی و بهروزی شما را مسئلت دارم.

برگزاری نشست توجیهی آموزشی کارکنان خدمات بهداشت و درمان صنعت
نفت فارس
اخبار نفت :جلسه توجیهی ،آموزشی پرسنل خدمات بهداشت
و درمان صنعت نفت فارس در خصوص قوانین و مقررات
اداری ،شرایط کاری و موارد مربوط به  ،HSEبرگزار شد .به
گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
فارس و هرمزگان ،در این جلسه در خصوص شرح وظایف،
مسئولیت پذیری ،احترام متقابل و همکاری با سایر واحدها

در بر اساس شرح وظایف و همچنین آموزش نحوه استفاده
وسایل حفاظت فردی ،بهداشت فردی و نحوه رقیق سازی
مواد گندزدا گفتگو و تبادل نظر صورت گرفت.
این نشست ،توسط مسئول خدمات عمومیو کارشناس
 ،HSEبا رعایت فاصله اجتماعی در فضای رستوران پلی
کلینیک مرکزی ،انجام شد.
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تقدیر دکتر معصومیاز تالشهای واحد پرستاری در دوران کرونا
اخبار نفت :دکتر معصومیبا حضور در پلی کلینیک تخصصی
اراک و ستاد مهاجران در جلساتی جداگانه از تالشهای
همکاران واحد پرستاری تقدیر کردند.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت
استان مرکزی و لرستان ,دکتر معصومیرییس بهداشت
و درمان صنعت نفت منطقه ,دکتر هنردار معاونت دارو
ودرمان وآقای محمودی رییس خدمات پرستاری با حضور
در پلی کلینیک تخصصی اراک و ستاد مهاجران در جلساتی
جداگانه از تالشهای همکاران واحد پرستاری در دوران

شیوع کرونا تقدیر کردند.
در این جلسات دکتر معصومیضمن تقدیر و تشکر از
همکاران واحد خدمات پرستاری بخصوص در ایام کرونا,
الزام اجرای ارتقای مراقبتهای سالمت و استاندارد سازی
خدمات را اولویت این واحد دانستند ومتذکر شدند هر چند
این سیر سعودی بوده ولی باید به اهداف باالتری دست پیدا
کرد .در ادامه واحد پرستاری گزارشی از اقدامات انجام شده
در دوره کرونا و همچنین پیاده سازی اعتبار سنجی و بهبود
کیفی خدمات ارائه داد
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برگزاری کالس آموزشی زایمان بدون درد در بیمارستان توحید جم
اخبار نفت :کالس آموزشی زایمان بدون درد با حضور مترون،
تکنسینهای بیهوشی ،اتاق عمل و ماماهای بیمارستان
توحید جم توسط دکتر فروزنده فر متخصص بیهوشی در
سالن کنفرانس بیمارستان توحید جم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت
بوشهر ،با هماهنگی واحد آموزش بهداشت و درمان صنعت
نفت بوشهر و خارگ،کالس آموزشی آمادگی برای زایمان
بدود درد با تدریس دکتر فروزنده فر در بیمارستان توحید جم
برگزار شد که در این کالس روشهای متفاوت زایمان بدون
درد،مانیتورینگ و ...با استفاده از فیلم و اسالید جهت
پرسنل انجام شد.
دکتر فروزنده فر گفت:زایمان طبیعی بدون درد با بی حسی
اپیدورال و وارد کردن داروی بی حسی از طریق کاتتر که
توسط سوزن اپیدورال در فضای اپیدورال قرار میگیرد
انجام میشود  .این نوع بی حسی،درد قسمت تحتانی

بدن را از بین میبرد و مادر باردار زایمانی بدون هزگونه درد
خواهد داشت.
دکتر باقری رئیس بیمارستان توحید جم ،با اشاره به
اهداف اصلی آموزش این کالس افزود :کالسهای آموزشی
تخصصی جزو نیازهای ضروری در حوزه زایمان بدون درد
است و هدف از برگزاری اینگونه کالسها ،توانمندسازی
پرسنل ،ترویج زایمان طبیعی ،جلوگیری ازسزارینهای
بدون اندیکاسیون ،فراهم سازی امکانات زایمان بدون
درد ،توانمندسازی و تشویق مادران باردار در پروسه زایمان
طبیعی و افزایش رضایتمندی مادران از زایمان میباشد.
گفتی است با توجه به اعالم معاون امور درمان دانشگاه
علوم پزشکی بوشهر ،بیمارستان توحید جم خوشبختانه در
شاخص سزارین نخست زا در سال جاری سیر نزولی داشته
و این کاهش موجب شده که این شاخص در سه ماهه اول
سال  99در محدوده مطلوب قرار گیرد.

اخبار نفت :دوره آشنایی با روش آتلگیری و انواع آن توسط دکتر
سعید کرمانی رنجبر متخصص ارتوپدی بیمارستان توحید جم
جهت پزشکان عمومیبیمارستان و کلینیکهای شهرکهای
شهید تندگویان و پردیس در سالن کنفرانس بیمارستان توحید
برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر،با
هماهنگی واحد آموزش بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر
جهت افزایش مهارت و توانمندی پزشکان در برخورد با بیماران
ترومایی در بیمارستان توحید جم دوره آموزشی نحوه صحیح
روشهای آتل گیری برگزار شد.
در این دوره شرکت کنندگان با انواع گچ گیری و آتل،کاربرد انواع
گچگیری و آتلبندی و لوازم و تجهیزات مورد نیاز  …,آشنا شدند و
نحوه آتل گیری به صورت عملی به شرکت کنندگان آموزش داده
شد.
گفتنی است بیماران ترومائی به طور شایعی با آسیبهای
عضالنی اسکلتی به درمانگاهها و بخشهای اورژانس مراجعه
میکنند که بسیاری از آسیبهای دیستال اندامها را میتوان در آتلبندی ،اندامهای آسیب دیده را بیحرکت میسازد و
ابتدا در شرایط سرپایی با استفاده از روشهای پایه آتلبندی از آسیب بیشتر جلوگیری میکند ،درد و خونریزی را کاهش
میدهد و اجازه میدهد که ترمیم آغاز شود.
درمان نمود.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی
با روشهای آتلگیری در
بیمارستان توحید جم
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