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تجهی ـ ــز مسجد بیمارستان نفت تهران
به بخش سرپایی تـ ـ ــزریق رمدسیــویر
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واکسیناسیون کارکنان پرخطـ ــر صنعت
نفت در تهران آغاز شد
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سیدرضا بنیهاشمی ،زینﺐ محمدی ،منور میرشجاعان،
الهه بهرامیراد ،فاطمه مجتهدی ،مسعود ربیعی ،آمنه
فتحعلیپور ،فاطمه وزارتی ،پوران بهزادی ،امیر محمود
عرفانی ،شایسته رادفر ،نفیسه هوشیار و مهدی محمودزاده

ارﺳـ
ـــــﺎل ﻣﻄــــــﺎﻟﺐ
بولتن پیام سالمت »خبرنامه الکترونیکی سازمان بهداشت
و درمان صنعت نفت هفتمیـــن شماره در سال 1400
در جهت آشنایی با خدمات و شرح وظایﻒ سازمان با
پوششدهی اخبار بهصورت گفتوگو ،مصاحبه ،گزارش

تصویری و خبری ،مقاله تهیه و در اختیار کارکنان صنعت
نفت قرار گرفته است؛ خوشبختانه توانسته گامیمﺜبت در

ارتباط با کارکنان شریﻒ صنعت نفت بردارد امید است که با
دریافت نقطهنﻈرات شما عزیزان گامهای موثری در جهت
بهبود کمیو کیفی این خبرنامه فوق برداشته شود.

ﻣﻘﺎمﻣﻌﻈﻢرﻫﺒﺮى:
باید شیوهنامهها حتما رعایت بشود .حاال مراسم گونا گون م�هبی و غیر م�هبی و مانند اینها هم
وجود دارد؛ ]اما[ بایستی حتما اصل را بر رعایت شیوهنامهها قرار داد و فاصلهای که باید
وجود داشته باشد و ماسکی که باید زده بشود
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رأی ق ـ ـ ــاطع نمایندگان مجلس به جواد اوجی
جواد اوجی با کسب  ۱۹۸رای موافق در مقابل  ۷۰رای مخالف و  ۱۸رای ممتنع حائز
اکثریت آرای اعتماد نمایندگان مجلس برای تصدی وزارت نفت شد.
جواد اوجی متولد  ۱۳۴۵شیراز و فارغالتحصیل رشته مهندسی نفت از دانشگاه صنعت نفت
است ،وی فعالیت خود را در صنعت نفت از سال  ۱۳۶۹آغاز کرد .در سابقهکاری اوجی
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ،عضو هیئت امنای دانشگاه صنعت نفت
و مدیرعامل و نایب رئیس هیئتمدیره شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی دیده
میشود.
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تا کیــــــــد شورای تخصصی امور استراتژیک و بینالملل ،بر ارتقای همراستایی
سند چشمانداز و برنامههای استراتژیک و عملیاتی سـ ـ ـ ــازم ـ ــان
سومین جلسه شورای تخصصی امور
استراتژیک و بینالملل سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت با حضور اعضای شورا،
نهم شهریور ماه در ستاد سازمان تشکیل
شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت؛
دکتر فرشاد علیخانی ،مشاور مدیرعامل و رییس شورای تخصصی
امور استراتژیک و بینالملل سازمان ،در ابتدای جلسه با اشاره به
تشکیل کابینه دولت سیزدهم و رای اعتماد مجلس به مهندس
اوجی جهت تصدی مسوولیت وزارت نفت و نگاه راهبردی وزیر
به موضوع بهداشت و درمان عنوان کرد :فرصتهای خوبی برای
توسعه کشور و صنعت نفت ارزیابی میشود.
وی با اشاره به این موضوع که گزارش عملکرد سازمان جهت
تقدیم به مقام عالی وزارت در دست تهیه و نهاییسازی است
گفت :با تغییر دولت ،ارائه گزارش عملکرد سازمان به مقام عالی
وزارت از اولویتهاست و پس از آن رونمایی از سند دیپلماسی
سالمت صنعت نفت در دستور کار خواهد بود.
مشاور مدیرعامل و رییس شورای تخصصی امور استراتژیک و
بینالملل سازمان ،در ادامه بر اهمیت سند چشمانداز و برنامه
استراتژیک سازمان و جایگاه کلیدی آن در آیندهسازی سازمان
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اشاره کرد و گفت :جدی گرفتن تحوالت راهبردی ،نیازمند نگرش
و فرهنگ مدیریتی صحیح است و در طراحی سند چشمانداز،
باید به امکانپذیری عملیاتی شدن آن عنایت ویژه داشت.
دکتر علیخانی تصریح کرد :طراحی و اجرای صحیح استراتژی
در یک سازمان به مثابه واکسن عمل میکند چرا که در برابر
تهدیدات بیرونی و انحرافات احتمالی در ماموریت سازمان
ایمنی ایجاد میکند .در ادامه جلسه ،دکتر طاهره جعفری مدیر
برنامهریزی سازمان ،گزارشی از سوابق و وضعیت سند چشمانداز
و برنامه استراتژیک سازمان ارائه نمودند.
اعضای شورا نیز پس از استماع گزارش ،در خصوص موضوعات
مطرح شده به بحث و تبادلنظر پرداخته و توصیههای
ارزشمندی درخصوص ارتقای کیفیت بازنگری سند چشمانداز و
بروزرسانی برنامه استراتژیک مطرح نمودند که در قالب گزارش
مدیریتی سومین نشست شورا ،به استحضار مدیرعامل سازمان
خواهد رسید.
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تجهیـــــز مسجد بیمارستان
نفت تهران به بخش ســـرپایی
تــــــزریق رمدسیــویر
زهرا نوری ،رئیس امور پرستاری و مامایی با اشاره به
اقدامات بیمارستان صنعت نفت تهران در پیک پنجم کرونا
گفت :عالوه بر بخشهای گذشته ،بدلیل افزایش تعداد
بیماران بستری ،بخشهای جدید جراحی مردان با 32
تخت به بیماران کرونا اختصاص داده شد ،بخش آنکولوژی
قدیم با  9تخت تجهیز و آماده خدمت رسانی به بیماران
کرونایی شد .وی افزود 12 :تخت  ICUداخلی به کرونا
اختصاص یافت و با توجه به پیک پنجم و افزایش بیماران
عالوه بر آن ICU ،جراحی با  9تخت ویژه بیماران کرونایی
شد .نوری با تاکید بر ارائه خدمات با کیفیت در بیمارستان
ادامه داد :بدلیل کمبود نیرو و فعالیت بخشهای جدید ،با
صالحدید کمیته بحران ،عملهای الکتیو کنسل شد و تعداد
کلینیکهای فعال را کاهش دادیم ،بعضی از بخشها به
صورت نیمه تعطیل درآمد تا توانستیم از نیروها در بخش
کرونا استفاده کنیم.
رییس امور پرستاری بیمارستان صنعت نفت تهران با
اشاره به اقدامات بیمارستان جهت راهاندازی بخشهای
سرپایی تزریق رمدسیویر گفت :جهت سهولت دسترسی
بیماران ،سه درمانگاه به تزریق داروی رمدسیویر سرپایی
اختصاص داده شد .بعد از برگزاری جلسات تصمیم بر
تجهیز مسجد بیمارستان جهت تزریق سرپایی رمدسیویر به
بیماران بستری در بیمارستان شد که عالوه بر بخش موجود
 18تخت نیز اضافه شد و روزانه حدود  90تا  100تزریق انجام
میشود که گاهی سقف به  170نفر هم میرسد.
وی ادامه داد :همکاران سامانه تلفنی  1519روزانه برای
تزریق رمدسیویر به بیماران نوبت دهی را انجام میدهند.
نوری تصریح کرد :جهت کاهش انتظار بیماران و جلوگیری
از ازدحام از طریق دفتر پرستاری و سامانه  , 1519با بیمار
تماس گرفته و زمان تزریق به ایشان اطالع داده میشود تا
در زمان حضور بهترین خدمات ارائه شود.

رییس امور پرستاری بیمارستان صنعت نفت تهران اظهار
کرد :در قسمت آالچیق بیمارستان جهت تکریم همراهان
بیمار و بیماران در حال انتظار برای دریافت رمدسیویر ,
پذیرایی شامل چای ,بیسکوییت و آب معدنی فراهم شده
است .وی ادامه داد :در هفته گذشته از طرف دانشگاه علوم
پزشکی جهت بازدید از تریاژ خاکستری و بخشهای کرونا
و بخش سرپایی به بیمارستان نفت تهران مراجعه شد که
خوشبختانه با توجه به نظم و اجرای دقیق پروتکلهای
بهداشتی شاهد رضایت مندی تیم بازدید کننده و جمعیت
خدمات گیرنده بودیم به نحوی که از نظم ,شیوه مدیریت،
انتخاب مکان مناسب و نحوه پذیرایی بخش سرپایی
تمجید و تشکر شد.
نوری با اشاره به ترخیص بیماران از بیمارستان و ادامه
روند قرنطینه در منزل گفت :بیمار در تریاژ خاکستری پس
از ویزیت با توجه به شرح حال و تصمیم پزشک در منزل
ادامه روند درمان و قرنطینه را خواهد داشت و جهت تزریق
رمدسیویر بصورت سرپایی به سه درمانگاه آزادی ،قدس و
فجر معرفی خواهد شد.
رییس امور پرستاری بیمارستان صنعت نفت تهران افزود:
طبق آمار روزانه در درمانگاه آزادی حدود 70تا  80نفر ،در
درمانگاه فجر حدود  20تا  25نفر ،درمانگاه کرج  20تا  25نفر
و در درمانگاه قدس حدود  5تا  10نفر تزریق رمدسیویر انجام
میدهند .نوری اضافه کرد :درمانگاه آزادی ،فجر و قدس را
به بیماران بومیآن منطقه تخصیص دادیم تا مسافت راه و
ازدحام مانع از دریافت خدمات نشود.
وی در پایان از تمامیسرپرستاران ،پرستاران ،کمک
بهیاران و سایر گروه پیراپزشکی که در این پیک کرونا واقعا از
جان و دل مایه گذاشتند تقدیر و تشکر کرد و گفت :امیدوارم
هرچه سریع تر با لطف خداوند این بحران و بیماری از جهان
ریشهکن شود و دوباره به آرامش قبل از کرونا بازگردیم.
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وا کسیناسیون کارکنان پرخطــــر صنعت نفت در تهران آغاز شد
باشگاه ورزشی صنعت نفت تهرانسر در
جهت واکسیناسیون کارکنان پر خطر تجهیز
و از امروز آغاز بکار کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت ،دکتر فرخ علیخانی،معاون تولید شرکت ملی نفت ایران در
حاشیه افتتاح مرکز واکسیناسیون باشگاه تهرانسر گفت :در راستای
برنامههای استراتژیک صنعت نفت پوشش کامل واکسیناسیون
کارکنان در دستور کار قرار گرفت که طبق برنامه ریزیهای
صورت گرفته از تیرماه امسال برنامه واکسیناسیون کارکنان شاغل
در سکوهای نفتی و گازی آغاز شد و با پیگیریها و تعامالتی که
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با وزارت بهداشت انجام
داد ،سهمیههای الزم برای کارکنان عملیاتی جنوب کشور که
شامل (رسمی ،قراردادی ،پیمانکاری) اختصاص یافت.
وی افزود :با توجه به روند افزایش تعداد افراد واکسینه شده
در مناطق عملیاتی اینبار با همکاری بهداشت و درمان برنامه
واکسیناسیون کارکنان پرخطر در کالنشهر تهران کلید خورد.
معاون تولید شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد :پس از بررسی
مراکز تحت پوشش صنعت نفت ،باشگاه ورزشی تهرانسر جهت
انجام این مهم تجهیز و از امروز سه شنبه ( 26مردادماه) تزریق
واکسن در این مرکز آغاز شد.
وی تاکید کرد :هدف از انجام واکسیناسیون عالوه بر اهمیت
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نقش فعالیت نیرو انسانی صنعت نفت در چرخه اقتصاد ،کمک به
کاهش بار تعداد مراجعین به مراکز درمانی بوده است.
دکتر علیخانی از بهداشت و درمان صنعت نفت درخصوص
برنامه ریزی برای جلوگیری از شیوع کرونا و افزایش سرعت
واکسیناسیون تقدیر و تشکر کرد.
در ادامه مهندس مصطفی جوزدانی رییس واحد بهداشت
عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت تهران درخصوص
راهاندازی باشگاه مرکز واکسیناسیون تهرانسر گفت :در مدت یک
هفته این مرکز ورزشی انتخاب و تجهیز شد.
وی افزود :با هماهنگی بهداشت و درمان صنعت نفت تجهیز
لوازم مورد نیاز و تامین کادر پزشکی ،درمان و کادر فنی انجام شد،
در این مرکز  5گیت ورودی برای تزریق واکسن پیش بینی شده و
با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته روزانه بطور متوسط 650
دوز واکسن تزریق شود .رییس واحد بهداشت عمومیبهداشت و
درمان صنعت نفت تهران اظهار کرد :الویت واکسیناسیون بر اساس
پروتکلهای ستاد ملی مبارزه با کرونا و براساس سن و گروههای
پر خطر است و امیدواریم بتوانیم هرچه سریع تر نیروهای تحت
پوشش را واکسیناسیون کنیم.
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اختصاص  60درصد ظرفیت تختهای بستری بیمارستان
بزرگ نفت اهواز به بیماران کووید 19
دکتر بهرام دهقان ،رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت
اهواز گفت :جهت کاهش ازدحام اورژانس تنفسی بیمارستان
بزرگ نفت اهواز ،بهبود خدماترسانی به بیماران و افزایش
رضایتمندی ،کلینیک سرپایی تزریق رمدسیویر و محل نمونه
گیری تست  PCRبه مسجدحضرت فاطمه زهرا (س) بیمارستان
بزرگ نفت انتقال یافت.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت اهواز،
دکتر بهرام دهقان ،رئیس این مجموعه با اشاره به گذشت بیش
از یک ماه از آغاز پیک پنجم بیماری کرونا در کشور گفت :شرایط
بیمارستان بزرگ نفت به گونه ایست که ما بیشترین مراجعات
روزانه را از ابتدای آغاز همهگیری کرونا تاکنون تجربه کردهایم
بهطوری که در بیمارستان بزرگ نفت اهواز روزانه بیش از 600
بیمار به اورژانس تنفسی و بیش از  350بیمار به اورژانس حاد
غیرتنفسی مراجعه میکنند.

وی با تاکید بر اینکه  60درصد ظرفیت تختهای بستری این
بیمارستان به کووید 19اختصاص یافته است گفت 5 :بخش
بستری عادی و  3بخش بستری مراقبتهای ویژه ( )ICUجمعا
با ظرفیت  160تخت به بیماران کووید  19اختصاص یافته است.
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز با اشاره به انتقال
کلینیک سرپایی تزریق رمدسیویر به مسجدحضرت فاطمه
زهرا(س) بیمارستان نفت تصریح کرد :با توجه به انجام روزانه
بیش از  150تست  PCRو تزریق داروی رمدسیویر به بیش از
 170بیمار در روز و کلینیک تخصصی کرونا با حداقل  70بیمار،
ازدحام در اورژانس تنفسی بیمارستان بزرگ نفت ایجاد شده بود
که با برنامه ریزیهای انجام شده جهت بهبود خدمات رسانی
به بیماران و افزایش رضایتمندی ،کلینیک سرپایی تزریق
رمدسیویر به مسجدحضرت فاطمه زهرا (س) بیمارستان نفت
انتقال یافت.
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وی با بیان اینکه این خدمات در فضایی مناسب تر به بیماران
کووید 19ارائه میگردد گفت :داروخانه نیز در فضای مسجد
بیمارستان مستقر شده تا بیماران بدون دغدغه و انتظار جهت
تحویل دارو ،تزریق سرپایی این دارو را انجام دهند .در حال
حاضر  25تخت در مسجد بیمارستان نفت اسقرار یافته است
و این مکان ظرفیت پذیرش روزانه  250بیمار را برای تزریق
سرپایی داروی رمدسیویر دارد.
وی بیان کرد :محل نمونه گیری تست  PCRنیز به مسجد
بیمارستان انتقال یافته است و در حال حاضر ظرفیت انجام
بیش از  200تست در روز فراهم شده است.
دکتر دهقان خاطر نشان کرد :این بهداشت و درمان در شرایطی
در اسفند ماه  98با همه گیری کرونا مواجهه شد که در آن زمان
تنها  8تخت مراقبتهای ویژه ( )ICUدر این بیمارستان وجود
داشت و طی  18ماه گذشته ظرفیت تختهای مراقبتهای ویژه
این مرکز با افزایش بیش از  400درصدی به بیش از  35تخت
ویژه رسیده ،به عالوه با آموزش نیروهای پرستاری باتجربه در
زمینه مراقبتهای ویژه ،بیش از  70نیروی پرستار  ICUکار نیز
تربیت شده است.
دکتر دهقان ضمن تشکر از حمایتهای مدیرعامل سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت در جهت تامین بهترین امکانات
درمانی برای مراکز بهداشتی و درمانی صنعت نفت گفت :با
پیگیریهای انجام شده از آغاز همهگیری کووید  19تاکنون
در بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز تعداد قابل توجهی
تجهیزات سرمایهای پزشکی اعم از ونتیالتور ،تختهای بستری
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دکتر دهقان خاطر نشان کرد :این بهداشت و
درمان در شرایطی در اسفند ماه  98با همه گیری
کرونا مواجهه شد که در آن زمان تنها  8تخت
مراقبتهای ویژه ( )ICUدر این بیمارستان
وجود داشت و طی  18ماه گذشته ظرفیت
تختهای مراقبتهای ویژه این مرکز با افزایش
بیش از  400درصدی به بیش از  35تخت ویژه
رسیده ،به عالوه با آموزش نیروهای پرستاری
باتجربه در زمینه ی مراقبتهای ویژه ،بیش
از  70نیروی پرستار  ICUکار نیز تربیت شده
است.

عادی و ویژه ،الکتروشوک ،مانیتور پزشکی،تجهیزات پیشرفته
آزمایشگاهی و ...به ارزش بیش از  400میلیارد ریال خریداری
شده ،همچنین در حال حاضر پیگیری خرید یک دستگاه
سیتیاسکن  16اسالیس و یک دستگاه سی تی اسکن 256
اسالیس نیز در حال انجام است.
وی افزود :در بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز ،طی یک ماه
گذشته بیش از  32هزار دز واکسن تزریق شده است که نیمیاز
این میزان به واکسیناسیون شاغلین (رسمی ،قراردادی و ارکان
ثالث) ،بازنشستگان و خانوادههای ایشان اختصاص یافته است
و نیمیدیگر مراجعین غیر شرکتی میباشند.
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دسترسی بیمه شده گان به اطالعات مراکز
طرف قرارداد درمان غیرمستقیم با راهاندازی
سامانه پاسخگویی تلفنی  24ساعته آسان
تر خواهد شد.

پاسخگویی شبـ ـ ــانهروزی به مراجعین و مرا کز طرف
قرارداد درمان غیر مستقیم سازمـ ـ ــان
به گزارش پایگاه اطالعرسانی سازمان بهداشت ودرمان
صنعت نفت ،دکتر علی جزایری سرپرست مدیریت امور
بیمه ای و درمان غیرمستقیم سازمان با اشاره به راهاندازی
سامانه پاسخگویی تلفنی شبانهروزی با هدف افزایش
میزان رضایتمندی جمعیت تحت پوشش گفت :با موافقت
مدیرعامل سازمان و طرح موضوع در شورای مدیران درمان،
ضرورت پاسخگویی تلفنی  24ساعته به مراجعین و مراکز
طرف قرارداد درمان غیرمستقیم سازمان ،در دستور کار قرار
گرفت.
وی افزود :با هماهنگی صورت گرفته و همکاری رئیس
بیمارستان نفت تهران و استفاده از ظرفیت سامانه ،1519
مقرر شد با معرفی رابطین  24ساعته از مناطق ،این سامانه
عالوه بر فعالیت گذشته ،بصورت شبانه روزی پاسخگوی

سواالت مخاطبین در حوزه مراکز طرف قرارداد سازمان
باشد.
سرپرست مدیریت امور بیمه ای و درمان غیرمستقیم
تصریح کرد :با تهیه لیست کامل از مراکز طرف قرارداد و
شماره تماس مراکز که در سامانه تغذیه شده ،جمعیت تحت
پوشش برای بهره مندی از مراکز طرف قرارداد با برقراری
تماس ،اطالعات مورد نظر را دریافت و در کمترین زمان،
نزدیکترین مرکز طرف قرارداد به آنها معرفی میشود.
دکتر جزایری به معرفی و راهاندازی سیستمیبرای
استحقاقسنجی افراد و دفترچههای درمانی کارکنان صنعت
نفت اشاره کرد و گفت :سیستم فوق در مراکز طرف قرارداد
برای استحقاق سنجی بیمه شدگان نفت و همچنین رفع
مشکالت احتمالی ایشان در مراجعه به این مراکز کاربرد دارد.
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خدمات س ـ ـ ــالمت به بیماران بستری از همه اقشار در
منطقه آغاجاری با قوت ادامه دارد
دکتر فرید خدری:پذیرش و انجام خدمات سالمت برای بیماران
بستری بیمه شده تامین اجتماعی و بیمه سالمت ایرانیان مثل
بیماران شرکتی ادامه دارد.
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری با اشاره به نشر
شایعاتی مبنی بر عدم پذیرش بیماران غیر شرکتی در بیمارستان
شهید ایرانپور نفت امیدیه گفت :ما با بیمههای مختلف رایج در کشور
از جمله بیمه تامین اجتماعی ،بیمه سالمت ایرانیان و سایر بیمهها
جهت سرویس دهی به بیماران بستری قرارداد داریم و ارائه خدمات
درمانی بستری به بیماران غیر شرکتی همسان با بیماران شرکتی در
حال انجام است و هیچگونه تفاوتی بین بیماران وجود ندارد.
دکتر فرید خدری با تکذیب شایعات منتشر شده در فضای مجازی
مبنی بر فقدان قرارداد بیمارستان نفت افزود :این شایعات اصال
صحت ندارد و هم اکنون بیش از  65درصد بیماران بستری در
بیمارستان نفت غیر شرکتی هستند.
وی به سابقه همکاری با بیمه سالمت ایرانیان اشاره کرد و توضیح
داد :از سالهای گذشته با این بیمه قرارداد داشتیم و در دی ماه
 1399مدیرکل بیمه خدمات درمانی استان خوزستان به صورت یک
طرفه قرارداد را فسخ کرد که باعث مشکالت عدیده ای برای مراجعین
و بیماران شد.
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری در مورد علت فسخ
قرارداد گفت :مسئوالن این بیمه بر اینترنتی کردن پرونده بیماران
اصرار داشتند منتهی بیمارستان نفت امیدیه به تبعیت از قوانین
و مقررات وزارت نفت مجوز ارسال مستندات را به صورت اینترنتی
نداشت و ما از مسولین بیمه سالمت ایرانیان درخواست کردیم
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فعال قرارداد ادامه داشته باشد تا زیرساختهای اینترنتی کردن و
مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح گرفته شود اما متاسفانه مسئوالن
استانی این بیمه به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ نموده و ما و
بیماران را با چالش مواجه کردند.
دکتر خدری خدمت به مردم شریف منطقه را وظیفه شرعی و قانونی
دانست و گفت :با وجودی که ما فسخ کننده قرارداد نبودیم اما بخاطر
حل مشکالت مردم شروع به پیگیری کردیم و چندین بار با مسئوالن
این بیمه و مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مکاتبه
و پیگیری کردیم و حتی  2بار نماینده به وزارت بهداشت و درمان
در تهران فرستادیم تا توانستیم این مشکل را تا حدودی حل کنیم.
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجازی از همکاری فرماندار
و مسئوالن شهرستان امیدیه جهت پیگیری مشکالت بیماران و
مراجعین تشکر کرد و افزود :با پیگیریهای انجام شده ،مشکل
قرارداد با بیمه سالمت ایرانیان حل شده و ما هم اکنون هم با بیمه
تامین اجتماعی و هم بیمه سالمت ایرانیان قرارداد جهت بستری
کردن بیماران داریم.
وی در مورد عقد قرارداد با بیمهها برای خدمات سرپایی گفت:
پذیرش غیر اورژانسی سرپایی بیماران غیر شرکتی فعال مقدور نیست
چون ظرفیت نیروی انسانی و فضای فیزیکی بیمارستان نفت
محدود است و جوابگوی حجم مراجعه باال نیست.
رئیس بهداشت و درمان منطقه آغاجاری در ادامه اظهار داشت:
سازمان تأمین اجتماعی دارای  2درمانگاه مجهز در امیدیه میباشد
و ارائه خدمات سرپایی به بیمه شدگان تأمین اجتماعی به عهده
درمانگاههای این سازمان است.
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وا کسیناسیون شاغالن صنعت نفت استان فارس آغـــــــاز شد
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان گفت :با
همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،هماهنگی کارشناسان  HSEو
امور کارکنان شرکتهای صنعت نفت استان و به همت تیم بهداشت و
درمان صنعت نفت منطقه فارس ،واکسیناسیون شاغالن صنعت نفت
استان فارس در شیراز ،آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت فارس
و هرمزگان ،دکتر محسن تندر در این خصوص ،اظهار کرد :بر این
اساس ،واکسیناسیون شاغالن شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس
جنوبی ،منطقه پنج عملیات انتقال گاز ،شرکت گاز استان فارس،
شرکت خط لوله و مخابرات نفت منطقه فارس ،شرکت پخش
فرآوردههای نفتی منطقه فارس و واحدهای شرکت ملی نفت ایران
انجام میشود و در صورت عدم بروز هر گونه مشکلی ،این مهم تا
واکسینه شدن تمامیکارکنان ادامه خواهد داشت.
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان ،گفت :از
ابتدای اجرای این طرح تاکنون ،افزون بر یکهزار و  400دوز واکسن
تحویل گرفته و تزریق شده است .وی ضمن سپاسگزاری به جهت
همکاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز،اضافه کرد:
مساعدتهای
ِ
ادامه روند واکسیناسیون در هر نوبت ،بر اساس زمانبندی اعالم شده
از سوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز صورت گرفته و این امر در یکی از
سالنهای مشخص شده برای تزریق واکسن به انجام میرسد.
دکتر تندر با تاکید بر اینکه تاکنون عارضه قابل توجهی متوجه
افرادی که واکسینه شدند مشاهده نشده است ،گفت :خوشبختانه
هیچ عارضه قابل توجه و نگران کنندهای گزارش نشده است و در

صورت بروز برخی عوارض مختصر نظیر بدن درد ،تب و لرز جزئی،
این عوارض در مدت زمان کوتاهی برطرف میشود.
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان در پاسخ به
ی این مرکز در خصوص میزان واکسن مورد
خبرنگار واحد روابط عموم 
نیاز بهداشت و درمان منطقه فارس برای رسیدن به مرحله ثبات،
گفت :بدیهی است که چنانچه افراد بیشتری در جامعه واکسینه
شوند طبیعتا به مرحله ثبات در شیوع بیماری نزدیک میشویم اما به
نظر میرسد اگر واکسیناسیون نیمیاز جمعیت این مرکز صورت گیرد
قطعا به مرحله ثبات و پایداری دست خواهیم یافت .گفتنی است؛
در روزهای گذشته نیز واکسیناسیون شاغالن شرکت پاالیش نفت
شیراز و مجتمع پتروشیمیشیراز به ترتیب ،در شهرستان زرقان و مرکز
سالمت کار مجتمع پتروشیمی ،با هماهنگی مرکز بهداشت زرقان و
مرودشت در حال انجام است و در این راستا ،بیش از دو سوم پرسنل
تاکنون نوبت اول واکسن را دریافت کردند .پیش از این ،همزمان با
انجام واکسیناسیون در شیراز ،واکسیناسیون کارکنان شرکت پاالیش
نفت الوان نیز تحت مدیریت تیم این پاالیشگاه،انجام شد و بیش از
هزار نفر از شاغالن این مجموعه توسط تیم بهداشت و درمان منطقه
فارس،نوبت اول واکسن را دریافت کردند.
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معاون بهداشتی درمانی منطقه هرمزگان با رییس دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان دیـــــــــــدار کرد
به مناسبت روز پزشک ،معاون بهداشت و درمان صنعت
نفت منطقه هرمزگان ،مدیر توسعه منابع انسانی و مدیر
روابط عمومیو امور بینالملل شرکت پاالیش نفت
بندرعباس با رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،
دیدار کردند.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و درمان صنعت
نفت فارس و هرمزگان ،معاون بهداشتی درمانی صنعت نفت
منطقه هرمزگان در این دیدار گزارشی از اقدامات حوزه درمان
و برنامههای مقابله با بیماری کرونا در صنعت نفت در هرمزگان
ارائه کرد و گفت :معاونت بهداشت و درمان صنعت نفت هرمزگان
در حدود  ۸هزار و  ۵۰۰نفر از کارکنان صنعت نفت و خانواده
آنان را تحت پوشش دارد و در این مدت به منظور مدیریت و
جلوگیری از گسترش بیماری کرونا برنامههای مدونی را همسو
با سیاستهای ستاد ملی مقابله با کرونا به اجرا گذاشته است.
دکتر کرباسچی ،افزود :با توجه به اینکه صنعت نفت و گاز از
صنایع مهم و استراتژیک کشور بهمنظور تامین انرژی است لذا
حفظ سالمت نیروی انسانی در این بخش بسیار ضروری است
و در این مدت برای درمان و کنترل بیماری کرونا همکاری و
هماهنگی مطلوبی از سوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
l w w w. p ih o . irl
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صورت گرفته است که ضمن تشکر امیدواریم در ادامه نیز حوزه
درمان استان نگاه ویژهای به این بخش داشته باشد.
مدیر توسعه منابع انسانی شرکت پاالیش نفت بندرعباس نیز
در این دیدار با تبریک روز پزشک به جامعه پزشکی هرمزگان،
گفت :حوزه درمان از جمله بخشهای بسیار مهم و حیاتی است
که مسئولیت سالمت جامعه را برعهده دارد و با شیوع بیماری
کرونا با توجه به حجم گسترده بیماران فشار فزایندهای به
کادر درمان تحمیل شد و در این مدت شاهد ایثار ،فدا کاری و از
خودگذشتگیهای فراوانی از سوی مدافعان سالمت بودیم.
مهندس جعفری در ادامه با ارائه گزارشی از اقدامات صورت
گرفته به منظور حمایت از کادر درمان از سوی شرکت پاالیش
نفت بندرعباس ،تصریح کرد :کمک به توسعه زیرساختهای
درمان در هرمزگان در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی
این شرکت صورت گرفته و در ادامه حمایتها از جامعه پزشکی
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و درمانی استان و با پیگیریهای صورت گرفته هم اکنون نیز
این شرکت در حال تامین و تحویل  ۲۰۰تخت بیمارستانی با
تجهیزات کامل برای اهداء به دانشگاه علوم پزشکی در راستای
افزایش خدماتدهی مناسب و افزایش ظرفیت پذیرش بیماران
است .وی همچنین با اشاره به اقدامات کنترلی صورت گرفته
در پاالیشگاه نفت بندرعباس برای جلوگیری از شیوع بیماری
کرونا ،گفت :رسالت شرکت پاالیش نفت بندرعباس تامین
انرژی و فرآوردههای نفتی مورد نیاز جامعه است و در این بین
نیروی انسانی به عنوان یک سرمایه ارزشمند از اهمیت بسیاری
برخوردار است و به همین منظور و برای حفظ سالمتی کارکنان
و حفظ تولید مستمر از ابتدای شیوع بیماری کرونا تالش شد با
تدابیر الزم در سه محور مدیریتی ،بهداشتی و برنامههای آموزشی
و آ گاه سازی اقدامات کنترلی الزم صورت گیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز در این دیدار
حمایتها و اقدامات انجام شده از سوی شرکت پاالیش نفت
بندرعباس به ویژه از زمان شیوع بیماری کرونا به منظور تسریع
در درمان بیماری و تامین تجهیزات را بسیار شایسته و ارزشمند
عنوان کرد.
دکتر فرشیدی ضمن تشکر از حمایتهای صورت گرفته بویژه
پیگیریهای مهندسهاشم نامور مدیرعامل شرکت پاالیش
نفت بندرعباس در حوزه درمان ،گفت :این حمایتها به طور
قطع از یک سو موجب افزایش کیفیت خدمات درمانی و کمک
به بیماران در جهت سالمتی جامعه و از سوی دیگر موجب
دلگرمیو قوت قلب کادر درمان میشود.
وی با اشاره به شیوع گسترده ویروس کرونا؛ افزود :در حال
حاضر دانشگاه علوم پزشکی از تمام ظرفیت خود برای کنترل

دکتر دهقان خاطر نشان کرد :این بهداشت و
درمان در شرایطی در اسفند ماه  98با همه گیری
کرونا مواجهه شد که در آن زمان تنها  8تخت
مراقبتهای ویژه ( )ICUدر این بیمارستان
وجود داشت و طی  18ماه گذشته ظرفیت
تختهای مراقبتهای ویژه این مرکز با افزایش
بیش از  400درصدی به بیش از  35تخت ویژه
رسیده ،به عالوه با آموزش نیروهای پرستاری
باتجربه در زمینه ی مراقبتهای ویژه ،بیش
از  70نیروی پرستار  ICUکار نیز تربیت شده
است.

بیماری در حال استفاده است ،اما مهمترین مسئله در این رابطه
رعایت دستورالعملهای بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی به
منظور پیشگیری از شیوع بیشتر ،از سوی جامعه است و البته از
زمان شیوع بیماری ،به شکل گسترده در این زمینه اطالع رسانی
و آ گاهی بخشی برای مردم انجام شده است.
این نشست ،در روز پزشک و به منظور تجلیل و تقدیر از اقدامات
کادر درمان و مدافعان سالمت در هرمزگان ،دکتر کرباسچی؛
معاون بهداشتی درمانی صنعت نفت منطقه هرمزگان ،مهندس
جعفری؛ مدیر توسعه منابع انسانی و مهندس مجتهدزاده؛ مدیر
روابط عمومیو امور بینالملل شرکت پاالیش نفت بندرعباس با
دکتر فرشیدی؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان دیدار و روز
پزشک را به او و جامعه پزشکی استان تبریک گفتند.
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راهاندازی پاسخگویی  ۲4ساعته تلفنی
در سامانه 1۵19

جمعیت طبی بهداشت و درمان صنعت نفت از این پس
برای دریافت اطالعات مراکز طرف قرارداد درمان غیرمستقیم
بصورت شبانه روز با شماره  1519تماس حاصل نمایند.
زهره محمدی مدیر پذیرش و کالسنتر بیمارستان صنعت
نفت تهران با اعالم این خبر گفت :به پیشنهاد دکتر علی
جزایری سرپرست مدیریت امور بیمه ای و درمان غیرمستقیم
سازمان این طرح مورد بررسی قرار گرفت و پس امکان
سنجی سامانه  1519این خدمت در اختیار جمعیت طبی قرار
گرفت.
وی افزود :جهت سهولت دسترسی جمعیت طبی تحت
پوشش ،اطالعات مراکز طرف قرار داد غیر مستقیم در هر شهر
جمع آوری شده و افراد با تماس با سامانه  1519از سراسر
کشور بدون نیاز به پیش شماره بصورت  24ساعته میتوانند
اطالعات مورد نظر را دریافت نمایند.
محمدی تصریح کرد :در صورت تماس در ساعت اداری
جهت پاسخگویی  ،شماره مستقیم مسئول امور بیمه ایی
منطقه در اختیار تماس گیرنده قرار میگیرد ،در ساعت غیر
اداری تمامیاطالعات مراکزهای طرف قرار داد اعم از آدرس و
شماره تماس جمع آوری و در سامانه تغذیه شده که در اختیار
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تماس گیرنده خواهد بود.
مدیر پذیرش و کالسنتر بیمارستان صنعت نفت تهران ادامه
داد :در هر منطقه رابطین بصورت شبانه روزی پاسخگوی
سواالت مخاطبین در حوزه مراکز طرف قرارداد سازمان
هستند و با استفاده از اپراتور به بیمار لینک میشوند .وی
هدف از راهاندازی این سامانه را افزایش میزان رضایتمندی
جمعیت تحت پوشش عنوان کرد و گفت :تمامیتماسها
جهت کنترل کیفیت پاسخگویی اپراتورها شنود میشود و
امید داریم با رفع نواقص احتمالی این سامانه ،شاهد افزایش
چشم گیر میزان رضایت مندی در جمعیت طبی باشیم.
محمدی به راهاندازی سیستمیاستحقاق سنجی افراد و
دفترچههای درمانی کارکنان صنعت نفت اشاره کرد و گفت:
سیستم فوق در مراکز طرف قرارداد برای استحقاق سنجی
بیمه شدگان نفت و همچنین رفع مشکالت احتمالی ایشان
در مراجعه به این مراکز کاربرد دارد.
وی خاطر نشان کرد :همچنین بیماران میتوانند با مراجعه
به سایت بهداشت و درمان صنعت نفت به آدرس piho.ir
منوی خدمات کارکنان قسمت طرح درمان غیر مستقیم،
لیست مراکز طرف قرارداد هر منطقه را مشاهده نمایند.
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ویﺰیت تلﻔنﻰ بیماران تﺤت پوشش بﻬداشت و درمان ﺻنﻌت نﻔت

ارس ـ ـ ـ ــال دارو برای کاهش تردد بیماران
در کالنشهر مشهــ ـــد
با توجه به تشدید بیماری کرونا ،به منﻈور رفاه حال خانواده
صنعت نفت منطقه و کاهش تردد به درمانگاه شبانه
روزی صنعت نفت مشهد ،پزشکان خانواده به صورت
تلفنی بیماران را ویزیت و داروهای الزم برای آنان ارسال
میشود.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
شمال شرق ،در راستای ارائه تسهیالت مناسب به خانواده
صنعت نفت ،با توجه به شرایط پیک پنجم بیماری کرونا
در کالنشهر مشهد ،پزشکان خانواده و متخصصان این رشته
مشاوره الزم را به بیماران ارائه میدهند.
برای بهرهمندی از این خدمات ،بیماران مزمنی که تحت نظر
پزشک خانواده بوده و نیاز به تجدید دارو دارند ،پس از تماس
تلفنی ،پزشکان در گفت و گو با بیمار و بررسی سوابق پزشکی
و دارویی آنان در نرمافزار سخن ،درصورت صالحدید و رعایت
قوانین مربوطه ،داروهای مورد نیاز بیماران تجدید و پس از
نسخهپیچی در داروخانه توسط پیکهای مشخص شده به

آدرس اعالم شده توسط بیماران ارسال میشود.
بیماران میتوانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه ،از ساعت
 8صبح الی  12با شماره تلفن  31918243به طور مستقیم با
پزشکان خانواده همکار در این طرح تماس حاصل کنند ،تا
پس از مشاوره پزشکی داروهای آنان از ساعت  14الی  15همان
روز برای آنان ارسال شود .شایان ذکر است ،تمامیهزینههای
مربوط به ارسال دارو به صورت عقد قرارداد با شرکتهای حمل و
نقل کننده (طبق صورت جلسه مدیریت بحران مدیران صنعت
نفت و گاز خراسان رضوی) توسط شرکتهای منطقه پرداخت
میشود .هدف از ارائه این طرح کاهش تردد بیماران در کالنشهر
مشهد و قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا است.
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عملکرد بیمارستان توحید جم در ایام کرونا فراتر از ظرفیت موجود است

تصویب تامین نیـــــروی انســــــانی مورد نیاز بیمارستان توحید
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر گفت :در پیک پنجم
کرونا با افزایش دو برابری موارد بستری در بیمارستانها مواجه شدیم.
به گزارش روابط عمومی ستاد بهداشت و درمان صنعت نفت
بوشهر ،دکتر سعید کشمیری در نشست با مسئولین بیمارستان توحید
جم اظهار داشت :سقف آمار موارد بستری در سطح بیمارستانهای
استان حدود  ۵۰۰نفر بود که در پیک پنجم به هزار نفر بستری در یک
روز رسید و شوک بزرگی به حوزه سالمت استان وارد شد.
وی بیان کرد :بیمارستان توحید جم بار حوزه درمان شهرستان را
به دوش کشیده است و در ایام همهگیری کرونا این مرکز درمانی فراتر
از ظرفیت خود عمل کرده است که جای تقدیر دارد .دکتر کشمیری
با اشاره به اینکه استان بوشهر در پیک پنجم کرونا با افزایش دو
برابری موارد بستری در بیمارستانها مواجه شد افزود :سقف آمار
موارد بستری در سطح بیمارستانهای استان حدود  ۵۰۰نفر بود که
در پیک پنجم به هزار نفر بستری در یک روز رسید و شوک بزرگی به
حوزه سالمت استان وارد شد .وی خاطرنشان کرد :در یک روز شاهد
بستری شدن  ۲۵۰نفر در بیمارستان خلیجفارس بوشهر و  ۲۰۰نفر
در بیمارستان شهید گنجی برازجان بودیم که این آمارها تنها در ۲
بیمارستان استان بوشهر بود و نشان از تکامل چرخه گسترش کرونا
در سطح استان است .دبیر ستاد کرونا در استان بوشهر با بیان این
اینکه  ۸۱٫۷درصد از افراد باالی  ۵۰سال استان بوشهر تحت پوشش
واکسیناسیون قرار گرفتهاند افزود :خوشبختانه واکسیناسیون با
سرعت مطلوبی در سطح استان در حال انجام است و عالوه بر گروه
سنی اعالمشده ،نزدیک به  ۲۲گروه از مشاغل خاص نیز در سطح
استان در حال واکسینه شدن هستند .وی در ادامه بیان کرد :در حال
l w w w. p ih o . irl
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برنامهریزی برای واکسیناسیون خانوادههای کادر درمان هستیم و
انشاءاهلل در روزهای آینده عملی خواهد شد .دکتر کشمیری از تأمین
بخشی از نیروی انسانی بیمارستان توحید جم از سوی دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر خبر داد و افزود :با تصویب هیئترئیسه دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر و در راستای کمک به حوزه درمان صنعت نفت در
شهرستان جم ،بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان توحید
جم تأمین میشود .رییس بیمارستان توحید جم نیز در این نشست
با اشاره به افزایش بیماران بستری و سرپایی کرونا افزود :در مردادماه
امسال بالغ بر  6هزار نفر با عالئم تنفسی به بیمارستان توحید جم
مراجعه کردهاند .دکتر فرهاد باقری گفت :در فرودین ماه امسال ۹٫۸
درصد از بیماران در بیمارستان بستری شدند و این در حالی است که
در مردادماه و پیک پنجم به  ۲۰درصد از بیماران رسید.
وی با بیان اینکه در ماه گذشته نزدیک به  ۲۰مرگ قطعی و
مشکوک به کرونا در بیمارستان توحید جم رخ داد افزود :متأسفانه
در نوع جدید کرونا ویروس ،به سرعت ریههای فرد درگیر شده و به
سختی به درمانهای حمایتی موجود پاسخ میدهند.
باقری خاطرنشان کرد :در ابتدا بخش کرونای بیمارستان توحید
جم با  ۱۲ظرفیت تخت مجهز شد که با افزایش روند صعودی بیماری
و شیوع گسترده نوع دلتای کرونا ،ظرفیت بخش ایزوله تنفسی به
 ۲۰تخت و پسازآن  ۴۰تخت در بیمارستان برای بیماران کرونایی
اختصاص یافت .این نشست با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی
استان بوشهر ،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر،
رییس شبکه بهداشت و درمان جم و رییس بیمارستان توحید جم
برگزار شد.
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مصاحبه با دکتر خسرو مرویان به مناسبت روز پزشـ ـ ـــــک
دکتر مرویان از پزشکان پرسابقه منطقه آغاجاری و عضو شورای
اسالمیشهرامیدیهمیباشد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
آغاجاری ،پزشکی حرفه ایی است که انسان همواره به آن محتاج و
هیچ وقت از آن بی نیاز نبوده است در حالیکه پزشکان با ادای یک
سوگند متعهد میشوند برای نجات جان بیماران تالش کنند اما رسالت
آنها تنها محدود به قابلیت و توانایی علمینیست و در کنار همه اینها،
عالوه بر داشتن تخصص در امر خطیر پزشکی به ویژگیهای دیگری
همچون بردباری ،راز داری ،نیک خلقی و مهارت ارتباطی هم آراسته
هستند.
پزشکان در روزهای همهگیری بیماریهای سخت عالوه بر اینکه در
خط مقدم مبارزه بودند ،خود هم درگیر بیماری شدند .با شیوع کرونا
پزشکان در خط اول مقابله با این ویروس بودند ،با همه رنج و سختی
ناشی از کار شبانهروزی ،از پا نایستادند و برای درمان بیماران تالش

کردند ،اما این مساله باعث نشد ،ناامید شوند و همواره برای بیماران
منشاء امید بودند.
در روزهایی که همه ما به فکر سالمتی خود بودیم و در خانه میماندیم
تا کووید  ۱۹ما را مبتال نکند ،آنها در کشاکش خط مقدم ،مدافع سالمت
مردم شدند و جانشان را به خطر انداختند تا سوگندی که خوردهاند،
روی زمین نماند.
اول شھریورماه زاد روز حکیم فرزانه ابوعلی سینا ،روز پزشک را به
پاس تالش ھا و از خودگذشتگی ھای پزشکان صدیق ،سختکوش و
با نجابت که با جلب رضای الھی عمر گرانبھای خود را مصروف تسکین
آالم دردمندان نموده اند روز پزشک نامیده اند.
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آقــای دکتر،ضمــن تبریــک روز پزشــک بــه شــما و
همکارانتــان کمـیاز خودتــان و تحصیالتتــان بــرای مــا
بگوئید؟
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ضمن تبریک روز پزشک به همه همکاران در صنعت نفت و سایر مراکز
درمانی کشورکه در گذشته در جبهههای جنگ و امروز در جبهههای
سالمت به دفاع از بشریت مشغول خدمت میباشند.
دکتر خسرو مرویان هستم .دارای مدرک پزشکی عمومیو ازسال
 1379شاغل در بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری ،در حال حاضر
رئیس کلینیکهای تخصصی و فوق تخصصی ،معاونت دارو و درمان و
همچنین رئیس اورژانس میباشم.
چــه شــد کــه پزشــکی را انتخــاب کردیــد و اگــر
بــه عقــب برگردیــم بــاز هــم رشــته پزشــکی را انتخــاب
میکنیــد؟
بنده هم مثل همه کودکانی که در زمان بچگی به پزشکی عالقه
مند بودم ،چون فکر میکردم هیچ کاری لذت بخش تر از کار پزشکی و
نجات جان یک انسان نمیباشد و اگر هم به عقب برگردم باز هم رشته
ی مقدس پزشکی را انتخاب میکنم.
چــه پیامیبــرای کســانی کــه قصــد دارنــد رشــته
پزشــکی را انتخــاب کننــد داریــد؟
توصیه من به کسانی که این رشته را انتخاب میکنند این است
که رشته پزشکی کمک به جامعه بشریت در پیشگیری و درمان همه
انسانهاست عشق و انسان دوستی و اخالق مداری سه فاکتور مهم در
پزشکی میباشد که منجر به عالقه و خدمت بیشتر میگردد.
بــا توجــه بــه درگیــری جهــان بــا ویــروس کرونــا
ارزیابــی شــما از میــزان ارائــه خدمــات بیمارســتان نفــت
آغاجــاری بــه مراجعیــن چگونــه بــوده اســت ؟
بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری نیز همانند سایر
بیمارستانهای جهان و کشور و همچنین با توجه به موقعیت منطقه
آغاجاری تمام تالش خود را در جهت حفظ سالمت بیماران و مراجعین
خواهد کرد همانگونه که در گذشته در جبهههای جنگ ارائه خدمت
میکردند و حاال به عنوان مدافعان سالمت در حال خدمت رسانی به
بیمارانمیباشند.
دکتــر راههــای انتقــال ویــروس کرونــا دلتــا بــه
افــراد چگونــه میباشــد؟
این ویروس هم مثل سایر بیماریهای واگیردار از نوع تنفسی است
واز طریق تماس نزدیک و در فضاهای بسته قابل انتشار و انتقال
است و میتواند منجر به مرگ هم بشود و خیلی سریع قابل انتقال و
انتشار میباشد ،فقط با رعایت پروتکلهای بهداشتی و رعایت فاصله
l w w w. p ih o . irl
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اجتماعی میتوان از انتقال و ابتال به این بیماری جلوگیری کنیم.
بــا توجــه بــه گســترده بــودن شــیوههای انتقــال
کرونــا ،چــه نــکات پیشــگیری در ایــن زمینــه وجــود
دارد؟
همانطور که گفتم یکی از راههای پخش شدن ویروس ،از طریق
قطرات ریز و تنفس و عطسه قابل انتقال میباشد .با رعایت فاصله
و نکات ایمنی اولیه میتوان این چرخه انتقال بیماری را از بین برد یا
شیوع کرونا را به سرعت کاهش دهیم.
بــه نظــر شــما بیشــتر چــه کســانی بایــد بــه
اورژانــس کرونایــی مراکــز درمانــی مراجعــه داشــته
باشــند؟
توصیه این است ضمن رعایت پروتکلهای بهداشتی حتیاالمکان
به بیمارستان مراجعه ننمایند و در صورت مراجعه با توجه به اینکه
بیماری کرونا دلتا عالئم شبیه سرماخوردگی دارد حتما با رعایت
پروتکلهای بهداشتی و رعایت حد فاصله به مراکز درمانی مراجعه
کنند.
در پایــان ضمــن تشــکر از شــما ،اگــر ســخن
ناگفتــه ای داریــد بفرمائیــد؟
در پایان به تمام اعضا ءخانواده صنعت نفت توصیه و خواهش
میکنم که حدالمقدور در خانه بمانند و حداقل تماسهای اجتماعی
را داشته باشند و یک نوع قرنطینه خانگی را برای خود در نظر بگیرند
و با این روش به خودشان ،خانواده و دیگر اعضا جامعه این کمک را
بکنند که زنجیره انتقال این ویروس شکسته شود و ما شاهد افزایش
تعدادمبتالیاننباشیم.
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اص ـ ـ ـ ــول مهم و ضروری در برخـ ـ ــورد با ارباب رجـ ـ ــوع
سعهی صدر ،حوصله و شکیبایی است

فرحناز شیرعلی :سعه صدر و شکیبایی در برخورد با ارباب رجوع
در کنار مسئولیت پذیری و اجرای قوانین و مقررات اداری از مهمترین
شاخصههای کارمندنمونهاست.به گزارشپایگاهاطالعرسانیبهداشت
و درمان صنعت نفت آغاجاری،چهارم شهریور ماه در تقویم ایران به
عنوان روز کارمند میباشد که به همین مناسبت خبرنگار واحد روابط
عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری مصاحبه ای با فرحناز
شیرعلی مسئول انبار دارویی انجام داده است .

لطفــا ضمن معرفــی خود ،در مــورد فعالیتهایتان
در بهداشــت و درمــان توضیح دهید؟
فرحناز شیرعلی هستم که به عنوان مسئول انبار دارویی و در حدود
 22سال در حیطه تامین و توزیع دارو در بهداشت ودرمان صنعت نفت
آغاجاریمشغولبهفعالیتمیباشم.

کارهای روزمره ،پاسخ گویی دقیق به تمام قسمتهای بیمارستان و
درمانگاهها در هنگام پخش دارو ،تماس با شرکتهای طرف قرارداد
جهت تهیه دارو را مدنظر قرار دادم .

در مســیر خدمــت چــه شــاخصههایی را
رعایــت کردهایــد کــه بــه عنــوان کارمنــد نمونــه معرفــی
شــد هاید؟

انتخــاب کارمنــدان نمونــه و تجلیــل از آنــان چــه
تأثیــری در بهبــود و راندمــان کاری ســایر همــکاران
میتوانــد داشــته باشــد؟

من طبق نوع فعالیتی که در انبار دارویی دارم مهم ترین شاخصه و
نکاتی که برای خود ترسیم نموده ام توجه به اهمیت و ضرورت خدمت
رسانی صادق و پا ک ،که مورد رضای خداوند قرار بگیرد که در این راستا
شاخصههایی اعم از کرامت ارباب رجوع و همکارانی است که در اداره
با آنها مراودت میکنم و همچنین مسئولیت پذیری و اجرایی قوانین و
مقررات اداری از مهم ترین شاخصههایی است که باعث شده است در
انتخاب بنده در سال گذشته به عنوان کارمند نمونه تاثیر بگذارد.
ویژگیهای یک کارمند را در برخورد با ارباب رجوع توضیح دهید؟
برای برخورد با ارباب رجوع مهم ترین شاخصه را اصل بر کرامت و حفظ
جایگاه آن شخص قرار میدهیم و حتی االمکان در برطرف کردن موانع
مشکالت آن به شخص کمک کنیم.سعه ی صدر ،حوصله و شکیبایی
در برخورد با ارباب رجوع از اصول مهم و ضروری میباشد.

زمانی که یک نفر را از مجموعه ای به عنوان نمونه و الگو معرفی
میشود به این معنا نیست که سایر افراد از شاخصههایی که این فرد
برخوردار بوده است محروم باشند بلکه این شاخصهها در فرد نمونه
برجستهتر و نمایان تر بوده است .لذا این برجستگی در فرد مورد تقدیر
باعث میشود تا دیگر همکاران نیز نسبت به شاخصههایی که در خود
دارند اهتمام بیشتری بگذارند و با انرژی مثبت و دلگرمیبیشتری به
رضایت از سازمان و تعالی خود بپردازند.

تاثیــر دیگــر همــکاران در انتخــاب شــما بــه عنــوان
کارمنــد نمونــه تــا چــه میــزان بــوده اســت؟
استفاده از نکات مثبت همکاران و تجربیات آنان در فعالیتها و

چگونــه تجربیــات و دانــش خــود را بــه دیگــر
همــکاران انتقــال میدهیــد؟
همواره تالش نموده ام تا با کار و تالش صادقانه و خالصانه خود،
نظرات و ایدهها خود را به طور محترمانه با حفظ ادب و احترام و
جایگاه همکاران به آنها انتقال میدهم و تجربیات خود را با برگزاری
کالس آموزشی برای سایر نیروهای اموردارویی ،علی الخصوص
نیروهای جدیداالستخدام در جهت سهولت امور و تسریع در رسیدگی
به امور دارویی بیمارستان.
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گفتوگو با رئیس امور
دارویــــــــی بهداشت
و درمان آغاجاری
به مناسبت
روز داروســــــــازی
دکتر نیوشا دیدهور :ارائه خدمات دقیق دارویی همراه با مشاورههای الزم بخش مهمیاز کار
داروسازان بهداشت و درمان صنعت نفت میباشد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت
و درمان صنعت نفت آغاجاری ،پنجم شهریور ماه در تقویم ایران به نام کسی نامگذاری شد که
بزرگترین خدمت را به عالم طبابت داشت ،این روز در تاریخ ایران برای بزرگداشت محمدبن زکریا
رازی به نام روز داروساز نامگذاری شد زیرا داروسازان کسانی هستند که میتوانند توضیحی در مورد
تمام جنبههای داروهای تجویز شده و اثرات جانبی آنها برای شما داشته باشند .به همین مناسبت
مصاحبه ای با داروسازدکتر نیوشا دیده وری رئیس امور دارویی انجام گرفته شد تا ضمن تقدیر از
زحمات بی شائبه این قشر ،شما را بیشتر با داروساز و رشته داروسازی آشنا کنیم.

لطفــا خودتــان را معرفــی بفرماییــد و از ســابقه
کاری خــود بگوییــد؟
نیوشا دیدهور هستم یکسال است که با بهداشت و درمان
صنعت نفت آغاجاری همکاری دارم و قبل از ورود به این مرکز
در داروخانههای خصوصی ،بیمارستان دولتی ،شبکه بهداشت
و درمان درمانگاههای شبانهروزی مشغول بهکار بودهام.
لطفــا بــه صــورت مختصــر در خصــوص رشــته
داروســازی توضیــح دهیــد؟
رشته داروسازی تلفیقی از علوم مختلف از جمله شیمی،
فیزیک ،دروس مدیریتی و صنعتی و ...میباشد و دارو به عنوان
یک کاالی استراتژیک از زمان کشف ساختار جدید تا مرحله ورود
به بازار دارویی تحت نظارت و مطالعه ی داروساز است
بنابراین میتوان گفت :داروسازی بخشی از علوم پزشکی
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است که به شناخت مواد داوریی ،تولید و ساخت دارو را بررسی
وضعیت و اثر دارو در بدن بیمار میپردازد.
اهم وظایف داروساز چه میباشد؟
 یک داروساز وظیفه دارد که نسخ دارویی را از نظر علمی،قانونی و اخالقی بررسی کند
 برای اطمینان از مناسب بودن داروهای تجویز شده اطالعاتالزم را در مورد وضعیت بیمار کسب کند
 در مواقع لزوم ارتباط و مشاوره با پزشکان را داشته باشد به بیماران در مورد نحوه ،زمان ،مقدار مصرف داروها،عوارض دارویی ،نحوه نگهداری دارو موارد احتیاط درمصرف
توام با داروها و اطالعات الزم را ارائه دهد.
 داروهای ترکیبی را با رعایت اصول بهداشتی و علمیتهیه وبه طور مناسب بسته بندی و در اختیار بیمار قرای دهد.
 -تجهیزات دارویی ،پزشکی و بهداشتی را همراه با ارائه
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اطالعات و راهنماییهای الزم درمورد آنها عرضه کند.
ارائه خدمات دقیق همراه با مشاورههای الزم ،بخش مهمیاز کار داروسازان میباشد
بیمارســتان نفــت آغاجــاری دارای چنــد داروخانــه
میباشــد و کار مشــاوره دارویــی در ایــن بیمارســتان
چگونــه انجــام میشــود؟
 3داروخانه در بیمارستان و  2داروخانه در درمانگاههای امام
رضا (ع) و در مانگاه میانکوه وجود دارد .با توجه به شرایط
بحرانی کرونا از زمان شیوع کرونا یه داروخانه تخصصی
جهت ارائه داروهای کرونایی در بیمارستان است و دیگری
در کلینیک تخصصی میباشد و سومین داروخانه در اورژانس
میباشد.
خیلی از مراجعین درخواست عدم وجود داروهای خارجی در
داروخانه بیمارستان دارند لطفا در این مورد توضیحاتی ارائه
بفرمایید .برخی داروها خصوصا داروهای خارجی به این دلیل
موجود نیست که در فارماکوپه نفت لیست نشده است ضمنا به
دلیل تحریمها دسترسی به این داروها با مشکل مواجه میباشد.
در صورتی که پزشک متخصص تشخیص دهد که بیمار باید
حتما از داروی خارجی استفاده کند بعد از پرکردن فرم داروهای
کمیباب و تایید توسط متخصص بیمار میتواند داروی خارجی
تهیه و هزینهها بر اساس تعرفه پرداخت میگردد.
خانــم دکتــر داروهــای ایرانــی از نظــر کارایــی تــا
چــهحــدبــاداروهــایمشــابهخارجــیبرابــریمیکنــد؟
در این موارد میتوان گفت که در سالهای اخیر با توجه به
بهتر شدن کیفیت مواد ساخت دارو در ایران داروهای جدیدی

که در ایران تولید شده از نظر کیفیت تفاوت چندانی با داروهای
خارجی ندارد و داروها پس از بررسی در آزمایشگاههای کنترل
کیفی تهیه میشوند.
و علت اینکه کیفیت داروهای خارجی بیشتر از ایرانی است این
تفاوت بیشتر مربوط به تهیه مواد اولیه است نه تفاوت در ساخت
داروها زیرا صنعت داروسازی و کیفیت ساخت داروها در ایران
مطلوب میباشد.
دغدغههــای شــغل داروســازی را چــه چیزهایــی
میدانیــد؟
 -1تامین دارو
-2نقش داروسازان در درمان
نظام مند شدن خدمات دارویی ارائه شده توسط مسئولین فنی
داروخانهها
با توجه به وضعیت شیوع بیماری کرونا واحد داروسازی چگونه
داروهای بیماران را تهیه میکند؟
با توجه به اینکه به صورت جداگانه یک داروخانه به بیماران
کرونایی اختصاص داده شده داروهای مرتبط با کرونا را پس
از تعیین انبار دارویی و میانگین مصرفی سه ماهه توسط
شرکتهای پخش دارو و تعیین سهمیه معاونت غذا و دارو در
اختیار انبار دارویی و پس از آن به داروخانه مربوطه داده میشود.
بــا ســپاس از وقتــی کــه در اختیــار مــا گذاشــتید در
آخــر هــم اگــر مطلــب خاصــی داریــد بفرماییــد؟
ضمن تشکر از شما و آرزوی موفقیت روزافزون برای همکاران
محترم داروساز و سالمتی همه بیماران و امید به دسترس بودن
داروها به مقدار کافی.
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قرنطینه حاصل از کرونا دید چشم کودکان را تغییر داده است
اپتومتریست بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان بر این باور است که از زمان تعطیل
شدن مدارس و شروع آموزشهای اینترنتی کودکان ،متاسفانه تعداد ساعاتی ک ه این قشر در منزل
و جلوی دستگاههای الکترونیکی حضور دارند افزایش یافته و قرنطینه حاصل از کرونا منجر به تغییر
دید چشم آنها شده است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
فارس و هرمزگان ،حکیمه طاهری همزمان با روز ملی گرامیداشت
اپتومتری در خصوص مشکالت ناشی از ایام قرنطیه برای کودکان،
گفت :بسیاری از کودکان از موبایل و تبلت و سایر وسایل الکترونیکی
در طول شبانه روز،هم برای آموزش هم برای گذراندن اوقات
فراغت در قرنطینه خانگی استفاده میکنند که این کار مشکالت
زیادی برای کودکان ایجاد کرده است.
اپتومتریست بهداشت و درمان صنعت نفت منطقه فارس در
درمانگاه شماره ( )2شیراز ،یکی از مشکالت رایج در این زمینه را
افزایش نزدیک بینی یا مایوپی در کودکان دانست و افزود :کودکانی
ک ه ساعات زیادی را مشغول آموزش از طریق موبایل یا تبلت هستند
و سپس به دنبال آن انجام کارهای مرتبط با تحصیل در فاصله
نزدیک مانند خواندن و نوشتن را انجام میدهند کامال مستعد ابتال
به نزدیکبینی میباشند و با عالئمیمانند چشمک زدن ،مالش
چشمها و شکایت از تاری دید ،مراجعه میکنند.
وی اظهار داشت :مراقبت و توجه به عالیم در کودکان بسیار مهم
است زیرا کودکان سریع به تغییر بینایی سازگار میشوند و ممکن
است شکایت نکنند .طاهری اضافه کرد :همچنین این افزایش
استفاده از وسایل الکترونیکی موجب بروز خشکی چشم و سردرد
هم میشود که معموال با شکایت از سوزش داخل و اطراف چشم
تاری دید و پلک زدنهای مکرر و یا حتی اشک ریزش بیش از حد
بروز میکند .این اپتومتریست در بهداشت و درمان صنعت نفت
منطقه فارس عنوان کرد :از آنجائی که دوران کودکی بحرانی
ترین زمان برای تکامل بینایی کودک است هرگونه تاری دید که
پیگیری نشود بی شک مشکالت دائمیدر بزرگسالی برای کودک
ایجاد میکند .وی افزود :برخی کودکان با تنبلی چشم یا آمبلیوپی
()Amblyopiaبه دلیل قرنطینه معاینات دوره ایی و برنامههای
درمانی آنها متوقف شده که این موجب آسیب غیر قابل جبرانی در
روند درمان کودک میشود.
طاهری گفت :تعدادی از کودکان به دلیل افزایش مدت زمان
تماشای صفحههای نمایشی از نزدیک دچار انحراف چشم
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میشوند که این کودکان به احتمال زیاد نیاز به تنظیم مجدد قدرت
لنزهایشان در هماهنگ کردن دو چشم دارندکه متاسفانه بدلیل
پاندمیو قرنطینه و تاخیر مراجعه مشکل جدی ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد :چند تغییر در برنامه روزانه کودک و توجه والدین
میتواند در کاهش مشکالت ناشی از پاندمیو قرنطینه کمک کننده
باشد.
به گفته اپتومتریست بهداشت و درمان صنعت نفت منطقه فارس،
نظیر استفاده از صفحه نمایش بزرگتر و
بهکارگیری راهکارهایی ِ
دورتر بودن آن از چشم کودکان(مانیتوری که سرتاسر باز شود بهتر
از موبایل و تبلت میباشد) ،پیروی از قانون  ۲۰_۲۰_۲۰بهطوری که
هر  ۲۰دقیقه کار در فاصله نزدیک باید حداقل  ۲۰ثانیه چشمها را
استراحت داد و حداقل  ۲۰فوت دورتر نگاه شود ،برخاستن کودک
هر یک ساعت از جلوی مانیتور و از پنجره به بیرون نگاه کردن،
پلکزدن مرتب کودک برای جلوگیری از خشکی چشم ،متناسب
بودن روشنایی صفحه نمایش با سطح نور اتاق و افزایش کنتراست
صفحه برای کاهش خستگی چشم کودک ،محدود کردن استفاده
از نور آبی در شب برای جلوگیری از سخت تر کردن خواب کودک و
عدم استفاده کودک از وسایل الکترونیکی حداقل یک ساعت قبل
از خواب برای خارج شدن چشمها از اسپاسم؛ میتواند در جهت
کنترل والدین برای جلوگیری از آسیبهای ناشی از قرنطینه خانگی
کووید_  19کمک شایانی داشته باشد.
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وا کسیناسیــــــــون کارکنان شرکتهای پاالیشگاه و
پتروشیمیتبریز بر علیه ویروس کـــــــرونا
در راستای برنامههای استراتژیک سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت و جهت پوشش کامل واکسیناسیون
کارکنان شرکتهای صنعتی شمالغرب کشور ،این بهداشت
و درمان ،با برنامهریزیهای کامل ،اقدام به واکسیناسیون
کارکنان شرکتها کرد.
دکتر حسینعلیزاده رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت
شمالغرب کشور ،با اشاره به آغاز واکسیناسیون کارکنان
شرکتهای صنعت نفت در تبریز ،گفت :در مرحله نخست
کارکنان شرکت پاالیش نفت تبریز ،خط لوله و مخابرات و
انبار نفت پخش در پایگاه مرکز سالمت کار پاالیشگاه تبریز و
کارکنان پتروشیمیتبریز در محل مرکز سالمت کار پتروشیمی
واکسن تزریق خواهد شد.
وی افزود :در نظر داریم بهمدت دو روز به حدود  3500نفر
از کارکنان این شرکتها واکسن تزریق نمائیم ،واکسیناسیون
نقش اساسی در کاهش مرگ و میر و بستریهای بیمارستانی
داشته و اجرای این طرح را گامی موثر در پیشگیری از شیوع
بیماری و کنترل آن دانست.
دکتر حسینعلی زاده تصریح کرد :الویت اصلی ما ،تکمیل
چرخه واکسیناسیون در شرکتهای منطقه در راستای
پایداری تولید مراکز صنعتی است و در این راستا ،طبق
هماهنگیهای بعمل آمده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز،

مرکز بهداشت شهرستان تبریز و همچنین با پیگیریهای
مستمر مدیران شرکتهای صنعتی شمالغرب ،اولین مرحله
واکسیناسیون آغاز شد.
وی ادامه داد :گروه واکسیناسیون این بهداشت و درمان
در مرکز سالمت کار پاالیشگاه تبریز متشکل از دو پزشک،
 4پرستار ( آقا و خانم) ،یک نفر مسئول دفتر پرستاری در
پایگاه مرکز سالمت کار پاالیشگاه تبریز حضور یافته و در روز
اول واکسیناسیون ،به حدود  600نفر از کارکنان این شرکت
واکسن تزریق مینمایند.
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت با اشاره به اینکه
واکسنهای تزریقی از نوع سینوفارم و برکت است ،گفت:
عالوه بر این تیم دوم واکسیناسیون متشکل از  2پزشک،
 4پرستار (آقا و خانم ) در مرکز سالمت کار پتروشیمیتبریز
حضور یافته و در روز اول به حدود  600نفر از کارکنان وا کسن
تزریق مینمایند.
دکتر حسینعلیزاده بیان کرد :یک نفر رابط از مرکز بهداشت
استان آذربایجان شرقی و  12نفر ّثبات از همکاران پاالیشگاه
تبریز و یک نفر رابط بهداشت استان آذربایجان شرقی و 14
نفر ّثبات از همکاران پتروشیمیتبریز با گروه واکسیناسیون
بهداشت و درمان صنعت نفت شمالغرب کشور همکاری
مینمایند.
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رســـــالت خطیـــــــر پرستـــــــاران خدمترسانی شبانهروزی به
بیماران و دردمندان است
شیرین چنگیزی ،رئیس خدمات پرستاری و مامایی بیمارستان
بزرگ نفت اهواز گفت :بحرانها موقعیتی تکرار نشدنی برای
سنجش دانش ،تجربه و میزان تاب آوری انسانهاست.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت اهواز،
شیرین چنگیزی ،رئیس خدمات پرستاری و مامایی بیمارستان
بزرگ نفت اهواز از شرایط جدید بیمارستان بزرگ نفت اهواز خبر
داد و گفت :در حال حاضر  5بخش بستری عادی و دو بخش
 ICUو یک بخش  )NIV(non invasive ventilationبه بیماری
کووید  19اختصاص یافته است .بخش  NIVبرای بیماران
نیازمند به بخش مراقبتهای ویژه که مشکالت تنفسی کمتر
داشته و امکان اصالح نارساییهای تنفسی ایشان با روشهای
غیر تهاجمیوجود دارد اختصاص یافته است.
وی با بیان افزایش مراجعات به اورژانس تنفسی بیمارستان
نفت گفت :روزانه بیش از  650بیمار به اورژانس تنفسی مراجعه
میکنند و در اورژانس تنفسی نیز در کلینیک تخصصی کرونا
پزشکان متخصص عفونی ،داخلی و طب اورژانس به ویزیت
بیماران مشکوک و مبتال به کرونا میپردازند.
وی از انجام بیش از  200تست  PCRو تزریق داروی رمدسیویر
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به بیش از 250بیمار در روز خبر داد و گفت :مسجد حضرت فاطمه
زهرا (س) بیمارستان بزرگ نفت اهواز به عنوان محل انجام
نمونه گیری تست  PCRو تزریق داروی رمدسیویر اختصاص
یافته است .چنگیزی با اشاره به رسالت خطیر پرستاران که
خدمت رسانی شبانه روزی به بیماران است افزود :طی  18ماه
گذشته تیم پرستاری بیمارستان بزرگ نفت اهواز همه ی توان
خود را بکار گرفته تا متعهدانه و دلسوزانه عالوه بر پیگیری درمان
بیماران و ارائه بهترین خدمات مراقبتی و درمانی پرستاری ،به
تکریم بیماران نیز بپردازد تا عالوه بر حال جسمانی خوب با
انرژی مضاعف و خاطرهای خوب بیمارستان را ترک نمایند.
وی تصریح کرد :بحرانها موقعیتی تکرار نشدنی برای
سنجش دانش ،تجربه و میزان تابآوری انسانهاست .ما در
دوران پاندمیکرونا تالش کرده ایم که عالوه بر رسیدگی به امور
درمانی بیماران و فراهم کردن بهترین شرایط مراقبت اصولی
و همه جانبه از بیماران ،با آموزش پرسنل پرستاری عالوه بر
افزایش دانش و مهارتهای ایشان ،نیروهایی توانمندتر از
گذشته تربیت کنیم تا نیروهای جوانتر توان مدیریت بحرانها
در آینده را نیز کسب نمایند.
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تشری� اقدامات مدیریت خدمات دارویی و تجهیزات
پزشکی در بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز
دکتر محمد گرایش :از آغاز شیوع بیماری کرونا تاکنون با
برنامه ریزیهای انجام شده در بهداشت و درمان صنعت
نفت اهواز هیچگاه با کمبود دارو مواجهه نشدیم.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت
اهواز ،دکتر محمد گرایش رئیس خدمات دارویی این مرکز
گزارشی از عملکرد مدیریت خدمات دارویی و تجهیزات
پزشکی بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز ارائه نمود.
دکتر گرایش با اشاره تامین داروهای مورد نیاز بیماران
مبتال به کرونا با هماهنگی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم
پزشکی جندی شاپور اهواز و سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت اهواز گفت :طی  18ماه گذشته همه ی تالش
خود را بکار گرفته ایم تا ذخیره ی مناسبی از داروهای
پروتکل درمانی ابالغی وزارت بهداشت برای بیماری کرونا
داشته باشیم تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای دارویی بیماران
باشیم و خوشبختانه هیچگاه دچار کمبود نشده ایم.
وی افزود :از بهمن ماه  99و با آغاز شیوع کرونا با سوش
انگلیسی بیمارستان بزرگ نفت نیز همگام با دانشگاه علوم
پزشکی جندی شاپور اهواز تزریق داروی رمدسیویر را برای
بیماران سرپایی آغاز کرد و در حال حاضر روزانه  250تا 300
بیمار سرپایی این دارو را دریافت مینمایند.
وی با اشاره به فعالیت  4داروخانه تخصصی و  1داروخانه
فوق تخصصی در بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز
گفت :تا قبل از شیوع بیماری کرونا در مراکز سالمت خانواده
داروخانهها فقط پاسخگوی داروهای مرتبط با پزشکان
خانواده بودند اما شیوع کرونا فرصتی شد تا داروخانههای
مراکز سالمت خانواده شهدای نفت و کارون به داروخانههای
تخصصی تبدیل شده و داروهای تخصصی را نیز به بیماران

ارائه نمایند.
دکتر گرایش با اشاره به فعالیتهای بخش تجهیزات
پزشکی مصرفی واحد خدمات دارویی گفت :از آغاز همه
گیری بیماری کرونا کار واحد تجهیزات پزشکی افزایش
چشمگیری داشته است از جمله برآورد و جمعبندی دقیق
تجهیزات پزشکی مصرفی مورد درخواست واحدها و
بخشهای مختلف بیمارستان ،تامین و توزیع تجهیزات
حفاظت فردی کارکنان ،تامین تجهیزات خاص بیماران
کرونا از جمله ماسک  ،NIVرزرو بگ ،کیتهای تشخیصی
آزمایشگاهی ،تامین تجهیزات موردنیاز در اعمال جراحی
مختلف و...
وی در ادامه با اشاره به برقراری کلینیک ویژه از ابتدای
شیوع بیماری کرونا در بیمارستان بزرگ نفت گفت :با
هماهنگی پزشکان متخصص و ویزیت تلفنی بیمارانی
که امکان حضور در بیمارستان را ندارند ،داروهای ایشان
آماده سازی و بسته بندی شده و با همکاری واحد ترابری
درب منزل بیماران ارسال شده است و این خدمت از جمله
اقداماتی مهمیبوده که با همکاری بین واحدهای مختلف
در قالب کلینیک ویژه به جمعیت تحت پوشش بهداشت و
درمان صنعت نفت اهواز ارائه شده است.
وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از داروسازان ،همکاران
نسخه پیچ ،انبار دار و پرسنل اداری خدمات دارویی بهداشت
و درمان صنعت نفت اهواز گفت :همه اقداماتی که در حوزه
تامین دارو وتجهیزات در  18ماه گذشته در همهگیری کووید
 19صورت گرفته با تالش ،همت و پشتکار این همکاران
ساعی و خدوم صورت گرفته است و نقش بیبدیل همکاران
شاغل در مدیریت خدمات دارویی غیر قابل انکار است.
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خدمتی دیگر به خانواده صنعت نفت با انجام آزمایش PCR
سه روز در هفته
با توجه به افزایش مراجعین بخش سرپائی اورژانس ،بویژه با
عالئم سرماخوردگی؛ کادر آزمایشگاه ،اورژانس و پزشکان پلی
کلینیک ،ضمن فعالیت مضاعف جهت ارائه بهینه خدمات
به مراجعین ،تمام تالش خود را برای کمکردن آالم بیماران با
تشخیص کرونا ،انجام میدهند،
در این راستا دکتر حسینعلیزاده رئیس بهداشت ودرمان
صنعت نفت شمالغر ب کشور اقدامات انجام یافته در بخش
اورژانس و تریاژ را تشریح کرد و گفت :با توجه به شرایط کنونی
شیوع بیماری کرونا و جهت حفاظت حداکثری از همکاران در
مقابل کرونا ویروس ،واحد پره تریاژ راهاندازی شده است تا با
غربالگری بیماران با عالم سرماخوردگی ،تماس مراجعین دارای
عالئم بالینی سرماخوردگی با واحدهای مختلف پلی کلینیک به
حداقل برسد.
عالوه بر این در واحد تریاژ اورژانس ،انجام نمونه گیری برای
آزمایش  PCRاز یک روز به سه روز افزایش یافته است و همکاران
نمونه گیر بخش  PCRبه دو نفر افزایش یافت تا مدت زمان
انتظار مراجعین کاهش یابد.
از دیگر اقدامات انجام یافته ،میتوان به پیگیری واکسیناسیون
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همکاران بهداشت و درمان صنعت نفت و سایر گروههای
پرخطر شرکتهای تابعه صنعت نفت در شمالغرب کشور را نام
برد.
در ادامه دکتر عرفانی مسئول اورژانس با اشاره به حذف
فرمهای کاغذی جهت کاهش شیوع و کنترل بیماری کرونا
ویروس گفت :در این راستا ثبت ویزیت بیماران کرونایی در
سیستم سینا که اخیرا از سوی سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت ارسال شده است صورت میپذیرد که این اقدام موجب
تسهیل در پیگیری از طریق سیستم  Call Centerو نیز تهیه
آمارهای مورد نیاز گردیده است.
از سوی دیگر با بیان اینکه ،برگزاری هفتگی جلسات درون
گروهی پزشکان و پرستاران بخش اورژانس و کادر آزمایشگاه،
موجب ارائه خدمات بهینه به مراجعین و کاهش زمان انتظار در
بخش تریاژ گردیده است.
ایشان در پایان گفت :امید است با تالشهای کادر درمان ،روند
صعودی بیماری در بهداشت و درمان صنعت نفت و همچنین
در کل کشور کاهش یافته و انشاءاهلل بزرودی روزهای بدون کرونا
را شاهد باشیم.
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تجهیز و تقویت تجهیزات پزشکی بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان
رییس بهداشت و درمان آبادان :با عنایات و موافقت
مدیر عامل سازمان و پیگیریهای انجام شده و تامین
منابع مالی از سوی سازمان ،تجهیزات حیاتی و مورد نیاز
بیمارستان نفت آبادان تامین شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان صنعت
نفت آبادان -دکتر نصراله حسونی بحرینی با اعالم این
خبر گفت :با توجه به موج پنجم بیماری کرونا و افزایش
بیماران بستری و نیازمند به دستگاههای کمک تنفسی(
ونتیالتور) ،طی مذا کرات تلفنی انجام شده و با عنایت
به موافقت دکتر سید مهدیهاشمیمدیر عامل سازمان ،انجام تعمیرات و زیرسازی الزم است.
تعداد  4دستگاه ونتیالتور 6 ،عدد مانتیور عالیم حیاتی 3 ،وی افزود :امیدواریم در آینده نزدیک دستگاه CT SCAN
دستگاه ( AEDالکتروشوک اتوماتیک) ،یک دستگاه  DCو سونوگرافی تهیه شده نیز به ناوگان تجهیزات پزشکی
( SHOCKزول) و یک دستگاه  CELL COUNTERبه بیمارستان نفت آبادان افزوده شود و موجب افزایش سطح
ناوگان تجهیزات پزشکی بیمارستان نفت آبادان افزوده ارائه خدمات درمانی منطقه شده و رضایت مندی و امنیت
شد و همچنین قطعه مورد نیاز کمپرسور دستگاه اکسیژن خاطر جمعیت تحت پوشش ما را فراهم نماید.
ساز و نیز کپسول  30تنی ا کسیژن مایع نیز تامین و در حال

طرح دورکاری بانـ ـ ـ ــوان در سازمان
طرح دورکاری بانوان ،ویژه بانوان شاغلی است که
طبق دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا میتوانند بصورت
دور کار انجام وظیفه نمایند.
مریم ستوده رییس روابط کار و مددکاری اجتماعی
سازمان با اعالم این خبر گفت :با توجه به منتفی شدن

طرح دورکاری بانوان شاغل دوباره از سر گرفته شد.
وی افزود :این شرایط ویژه بانوان شاغلی است که
حائز شرایط دور کاری میباشند و طبق دستور ستاد ملی
مبارزه با کرونا میتوانند بصورت دور کار انجام وظیفه
نمایند.

طرح دورکاری کارکنان بهداشت و درمان ،واحد روابط

ستوده تصریح کرد :تمام تالش ما این است که واجدین

کار و مددکاری سازمان در راستای رسیدگی به تقاضای

شرایط و مشمولین استفاده از دورکاری که شامل بانوان

بانوان شاغل در سازمان اقدام به پیگیری مجدد کرد که

دارای بیماری زمینه ای و خاص ،بانوان معلول ،بانوان

با پیگیری مدیر منابع انسانی سازمان و مشاور مدیرعامل

باردار و زنان دارای فرزند زیر  6سال هستند از این ظرفیت

در امور بانوان در شورای مدیران و همکاری مدیرعامل

قانونی استفاده نمایند.
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آغاز واکسیناسیون کرونا در شرکت پاالیش
گاز فجر جم

 196نفر از کارکنان در روز اول
وا کسینه شدند

رئیس مرکز سالمت کار شرکت پاالیش گازفجرجم گفت:
برای تسهیل و تسریع وا کسناسیون کارکنان شرکت پاالیش
گاز فجر جم علیه کرونا ،با همکاری ستاد بهداشت و درمان
صنعت نفت بوشهر و شبکه بهداشت شهرستان جم ،مرکز
وا کسیناسیون در شرکت پاالیش گاز فجر جم راهاندازی
شد .به گزارش روابط عمومیستاد بهداشت و درمان
صنعت نفت بوشهر؛ دکتر محمد کریم نجفی با اعالم این
خبر افزود :راهاندازی مراکز واکسیناسیون کرونا در راستای
تسریع در اجرای واکسیناسیون و مطابق با دستورالعملها
و زمانبندی وزارت بهداشت انجام میشود.
وی اضافه کرد :با استقبال بسیار خوب کارکنان شرکت
پاالیش گاز فجر جم ،در اولین روز راهاندازی مرکز 196،نفر
از پرسنل علیه ویروس کرونا واکسینه شدند.
دکتر نجفی اظهار امیدواری کرد :امید است با همکاری
و حمایت ویژه ستاد بهداشت و درمان نفت بوشهر و
مسئولین بهداشتی شهرستان ،شاهد اتمام واکسیناسیون
و رفع این بیماری باشیم.

راهاندازی کلینیک تخصصی عفونی در درمانگاه شبانه روزی صنعت نفت مشهد
کلینیک تخصصی عفونی در بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق راهاندازی شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق ،با توجه به شیوع شدید بیماری کرونا
در پیک پنجم در شهرهای استان خراسان و شلوغی بیمارستانها و مرا کز درمانی سرپایی که منجر به عدم سرویس
دهی مناسب به کارکنان صنعت نفت میشود ،کلینیک عفونی شروع به فعالیت کرده است.
این کلینیک با اخذ مجوز از ستاد سازمان در درمانگاه شبانه روزی صنعت نفت مشهد فعال شده و روزهای یکشنبه،
سه شنبه و پنج شنبه از ساعت  10تا  12به بیماران خدمات الزم را ارائه میدهد.
الزم به ذکر است ،برای استفاده از کلینیک عفونی ابتدا بیمار توسط پزشک تریاژ ویزیت و در صورت نیاز معرفی نامه
از طریق سیستم به پذیرش ارسال شده و نوبت دهی متخصص عفونی برای بیمار انجام میشود.
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برگزاری کمیته اضطراری
بحران در اورژانس تنفسی
بیمارستان نفت آبادان

افتتاح و راهاندازی بخش کرونا 4
در بیمارستان صنایع پتروشیمی
با تداوم وضعیت قرمز و افزایش روزافزون تعداد
مراجعین ،چهارمین بخش کرونا جهت تزریق داروی
رمدسیویر در بیمارستان صنایع پتروشیمیماهشهر
راهاندازی شد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت
و درمان صنعت ماهشهر ،دکتر ناصر امیرپور رئیس
بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر ضمن اعالم این
خبر گفت :بدنبال تداوم وضعیت قرمز در شهرستان
بندرماهشهر و افزایش چشمگیر تعداد بیماران بدحال

کمیته اضطراری بحران در اورژانس تنفسی بیمارستان
نفت آبادان با افزایش روند مراجعین و مبتالیان به کرونا
و نیاز بیشتر آنان به بستری ،برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی روابط عمومیبهداشت
ودرمان صنعت نفت آبادان؛ بهدنبال افزایش مراجعین
نیازمند بستری به اورژانس تنفسی بیمارستان نفت
آبادان ،کمیته بحران اضطراری با حضور دکتر نصراله
حسونی بحرینی رییس بهداشت ودرمان ،رییس
بیمارستان ،رییس خدمات پشتیبانی ،رییس حراست،
رییس خدمات عمومیو رییس روابط عمومیدر محل
اورژانس تنفسی بیمارستان تشکیل شد.
رییس بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان طی تماس
تلفنی با مدیر عامل سازمان به مشکالت موجود که اعم
از ( نیاز به ونتیالتورهای بیشتر ،تامین اکسیژن ساز برای
منطقه و نیروی انسانی درمانی) بود اشاره کرد .در این
جلسه ضمن بررسی مشکالت،راهکارهایی ارائه شد.
دکتر نصراله حسونی بحرینی،دکتر نسرین کهن و سایر
مدیران حاضر در جلسه ضمن بازدید از اورژانس تنفسی
و بررسی روند درمان بیماران و مشکالت کادر درمان
بخش ،از محل تامین و تزریق اکسیژن به بخش ICU
نیز دیدن کرده و از خدمات خستگی ناپذیر و فداکارانه
همه همکاران قدردانی کردند.

مبتال به کووید ،19ظرفیت بخشهای کرونا  ،1کرونا
 2و کرونا 3تکمیل گردید لذا ،با هدف کاهش ازدحام
بیماران در اورژانس تنفسی ،رفاه حال بیماران ،مدیریت
بهینه تختهای بستری و ارائه خدمات درمانی مطلوب
تر ،بخش بستری موقت بیماران(کرونا  )4با ظرفیت
 10تخت تجهیز و راهاندازی شد .وی ادامه داد :در این
بخش بیمارانی که نیاز به تزریق روزانه داروی کووید
 19دارند ولی اندیکاسیون قطعی برای بستری ندارند با
تشکیل پرونده ی بستری موقت ،پذیرش شده که پس
از دریافت داروی مورد نیاز بطور موقت ترخیص میشوند
و روز بعد مجددا برا ی دریافت دارو به بخش مراجعه
مینمایند.
دکتر امیرپور اذعان داشت :تاکنون حدود %72درصد
ظرفیت تختهای بستری این بیمارستان در قالب
3بخش بستری عادی 1 ،بخش بستری موقت و 1
بخش بستری مراقبتهای ویژه ( )ICUجمعا با ظرفیت
 92تخت به بیماران کووید  19اختصاص یافته است.
وی در پایان افزود :این مرکز از ابتدای شروع
اپیدمیتاکنون به بیش از  7935نفر از بیماران
کووید ۱۹-خدمات بهداشتی  /درمانی ارائه داده است که
از این تعداد  2144نفر در بخشهای کرونا بستری شده
اند که بیش از  %60درصد افراد بستری شده از بیماران
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وا کسیناسیون ۸4نفر از کارکنان
نفت یزد در نخستین روز

همزمان با آغاز هفته دولت و پس از هماهنگیهای الزم
نوبت اول وا کسیناسیون کارکنان شرکتهای نفتی در یزد
آغاز شد.
به گزارش واحد روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت
نفت اصفهان ،پیرو مکاتبه و هماهنگیهای الزم رئیس
بهداشت و درمان منطقه اصفهان با معاونت بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی استان یزد و با پیگیریهای دکتر
نیازی اصفهانی رئیس  HSEو بهداشت این منطقه و
آقای عارف منش مسئول مرکز سالمت کار یزد در تاریخ
دوم شهریور مرحله اول وا کسیناسیون بر علیه ویروس
کووید در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برای کارکنان شرکت
پخش ،مرکز انتقال نفت و یارد منطقه دو عملیات انتقال
گاز در محل پردیس دانشگاه علوم پزشکی یزد آغاز
شد.

تق ـ ـ ــدیر مدیر عامل پایانههای نفتی ایران از پزشکان و کادر درمان
بیمارستانخ ـ ـ ـ ــارگ
مدیر عامل پایانههای نفتی خارگ با حضور در بیمارستان ظرفیتهای صنعت نفت را برای مقابله و کنترل بیماری
صنعت نفت خارگ ضمن تبریک روز پزشک ،از تالشهای کرونا به کار گرفته ایم و امیدواریم هر چه زودتر شاهد از بین
شبانه روزی پزشکان و کادر درمان این بیمارستان تقدیر رفتن این ویروس در کشور باشیم.
دکتر آرام پیله رودی با تقدیر از همکاری ویژه پایانههای

کرد.

دکتر عباس اسد روز در این دیدار با اشاره به تالشها و نفتی ایران با بیمارستان صنعت نفت خارگ اظهار
جانفشانیهای کادر درمان و پزشکان بیمارستان صنعت امیدواری کرد همدلی و همکاری بسیار خوب میان
نفت خارگ ،بر آمادگی برای هر گونه همکاری در راستای بیمارستان و پایانههای نفتی تداوم یابد.
مقابله با ویروس کرونا و خدمات رسانی به مردم و کارکنان

دکتر پیله رودی اضافه کرد :خوشبختانه با همکاری
ستاد بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر در تامین دارو و

صنعت تاکید کرد.

جانشین رئیس بیمارستان صنعت نفت خارگ نیز در تجهیزات ،شاهد کاهش قابل توجه اعزام بیماران به مرکز
این دیدار با بیان اینکه خود را مکلف به خدمات رسانی استان هستیم.
به مردم و کارکنان صنعت میدانیم تصریح کرد :تمام

l w w w. p ih o . ir l
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تقدیر فرماندار جم از پزشکان و کادر درمان ستاد بهداشت و
درمان صنعت نفت بوشهر و بیمارستان توحید
محمد حسینی فرماندار جم به همراه معاون سیاسی
اجتماعی فرماندار ،بخشدار مرکزی و نایب رییس شورای

با حوزه درمان صنعت نفت خاطر نشان کرد :از هیچ تالشی
برای خدمت به مردم و کارکنان دریغ نخواهیم کرد.

شهر جم با حضور در دفتر رئیس ستاد بهداشت و درمان

دکتر سعید گران پی اضافه کرد :خوشبختانه همکاری

صنعت نفت بوشهر ،با دکتر سعید گران پی رییس ستاد و

بسیار خوبی در سطح شهرستان و استان برای مقابله با

دکتر فرهاد باقری رئیس بیمارستان دیدار و ضمن تبریک

کرونا وجود دارد که امیدواریم هر چه زودتر شاهد ریشه کنی

روز پزشک ،از تالشهای شبانه روزی پزشکان و کادر

این بیماری باشیم.
رئیس بیمارستان توحید جم هم در این نشست با تشریح

درمان ستاد و بیمارستان توحید تقدیر کرد.
محمد حسینی با تقدیر از تالشها و زحمات شبانه روزی

وضعیت بیمارستان اظهار داشت :با نگاه مثبت ستاد

پزشکان و کادر درمان اظهار داشت :کادر درمان طی دو

بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر بر بحرانهای دو

سال گذشته سختیهای زیادی را متحمل شدند که

سال اخیر فائق آمده ایم و باید خود را برای هر شرایطی در

پاداشی بزرگ نزد خداوند دارد .حسینی با تقدیر از همراهی

آینده آماده کنیم.

صنایع مستقر در منطقه در بحران کرونا افزود :شرکتهای

دکتر فرهاد باقری همراهی مردم و مسئوالن را تنها راهکار

مستقر در منطقه همکاری بسیار خوبی با ستاد کرونا و

شکست ویروس کرونا دانست و تصریح کرد :امیدواریم

حوزه درمان داشته اند و امیدواریم این همکاریها تداوم

همه با رعایت پروتکلها و تزریق واکسن در مقابل این

یابد .فرماندار جم از رایزنی برای تامین مالی بکارگیری

بیماری ایمن شویم.

نیرو در بیمارستان خبر داد و گفت :از هر مسیری که میسر
باشد برای رفع مشکالت تالش خواهیم کرد.

فرماندار جم در پایان این نشست به نمایندگی از پزشکان
و کادر درمان ستاد بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر،

رئیس ستاد بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر هم در
این دیدار با تقدیر از همراهی فرماندار و مسئوالن شهرستان

از دکتر سعید گران پی و دکتر فرهاد باقری با اهدای لوح
سپاس ،تقدیر کرد.

تزریق وا کسن به کارکنان انتقال گاز ری
طبصنعتی و بهداشت به کارکنان منطقه  3انتقال گاز ری استان تهران ،وا کسن کرونا تزریق کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت تهران ،با درخواست آقای داودی نژادی مدیر عملیات
انتقال گاز منطقه  ۳تهران و با پیگیریها و هماهنگیهای صورت گرفته از سوی دکتر مالجعفری رئیس مرکز سالمت کار
گاز ری ،امروز  7شهریورماه تزریق وا کسن در این مرکز برای پرسنل شاغل انجام شد .گروه اعزامیاز واحد طب صنعتی و
بهداشت صنعت نفت تهران ،با نظارت وزارت بهداشت ،تزریق  400دوز واکسن نوبت اول را انجام داد.
همچنین به منظور سهولت در تزریق وا کسن و فرصت الزم برای تمامیپرسنل انتقال گاز منطقه  ،3دوشنبه  8شهریورماه
نیز این تزریق ادامه خواهد داشت.
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قـ ـ ـ ــدردانی مدیران شرکتهای صنعت نفت و مسئوالن شهری
از خدمات پزشکان مرا کز شمال شرق
مدیران شرکتهای صنعت نفت و مسئوالن شهری با حضور

فرخنده از مهندس بلندی مدیر منطقه بواسطه ایجاد این

در مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق خدمات

مرکز تشکر کرد و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با مرکز

پزشکان این مراکز را ارج نهادند.

واکسیناسیون شهید تندگویان و دانشگاه علوم پزشکی اعالم

سرخس

داشت .مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه

محمد رضا رجبی مقدم فرماندار سرخس با حضور در

تربت حیدریه با اهدای لوح سپاس از دکتر محمد امین اقبالی

بیمارستان غدیر صنعت نفت سرخس گفت :روز پزشک به

پزشک بهداشت و درمان صنعت نفت تربت حیدریه قدردانی

معنای حقیقی کلمه روز بزرگداشت علم مبتنی بر ایمان و

کرد.

معرفت و روز تکریم فرزندان فرهیخته و مستعد ملتی است که

رفسنجان

اراده کرده تا با اقتدا به پیشکسوتان نامدار خود ،گذشته افتخار

محمد قربانیپور مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت

یشان را احیاء و جایگاه شایسته خویش را در این
آفرین علم ِ

ایران ،منطقه جنوب شرق با حضور در درمانگاه شهرک نفت

عرصه گسترده به اثبات برسانند.

رفسنجان از پزشکان و کادر درمان این مرکز قدردانی کرد.

وی افزود :از زحمات شبانهروزی پزشکان و خادمان عرصه

وی با تشکر از خدمات دکتر عبدالعلی زارع پزشک این

سالمت و پزشکی تقدیر و تشکر کرده ،تالش خستگی ناپذیر

درمانگاه ،گفت :با توجه به شرایط پیش رو ناشی از همهگیری

آنها در میدان مبارزه با بیماری کرونا را ارج نهاده و از خداوند

ویروس کرونا ،مدافعان عرصه سالمت کاری بسیار حیاتی و

متعال برای آنها توفیق روزافزون ،سالمت ،عافیت و عاقبت

خطیر انجام میدهند و کادر درمان در خط مقدم مبارزه با کرونا

بخیری مسئلت دارم.

جان خود را برای حفط سالمت جامعه به خطر میاندازند که

خانگیران

این فداکاری جای قدردانی فراوان دارد.

مهندسی منبتی مدیرعامل پاالیشگاه گاز شهیدهاشمینژاد و

ابراهیم پوریزدانی مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی

مسئوالن ارشد پاالیشگاه با حضور در مرکز سالمت کار و اورژانس

منطقه زاهدان ،به مناسبت روز پزشک ،از پزشکان و کادر

خانگیران از پزشکان این مرکز تشکر و قدردانی کردند.

درمان مرکز صنعت نفت زاهدان قدردانی کرد.

مهندس منبتی از زحمات پزشکان و کادر درمان از زمان

وی با اشاره به ویروس منحوس کرونا و قدردانی از تالش

شیوع بحران کرونا تا کنون تشکر کرد و گفت :امید است که با

مضاعف کادر درمان در شرایط فعلی گفت :در شرایط کنونی با

تعامل بین دو بخش صنعت و درمان به زودی بر این بیماری

توجه به نقش کادر درمان در مبارزه با بیماری کرونا ،زحمات و

منحوس در این مرکز صنعتی فائق بیاییم.

تالشهای بی وقفه این قشر از اجتماع بیش از گذشته مشهود

تربت حیدریه

است و ریشه کن شدن این ویروس ،مستلزم همکاری و

مهندس بلندی مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی

مشارکت مردم در رعایت شیوه نامهها ی بهداشتی و همکاری

منطقه تربت حیدریه به همراه جمعی از مقامات ارشد نظامیبه

با کادر درمان کشور است.

مناسبت روز پزشک وقدردانی از زحمات مدافعان سالمت از

وی با قدردانی از تالش شبانه روزی پزشکان و پرستاران کشور

مرکزتجمیعی واکسیناسیون شهید تندگویان منطقه تربت

و آرزوی سالمتی و سعادت برای آنان ،از ایثار و فداکاری و روح

حیدریه بازدید کردند.

بلند شهدای سالمت نیز تجلیل کرد و یادشان را گرامیداشت.
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آغاز وا کسیناسیون کارکنان
عملیاتی منطقه آغاجاری

راهاندازی مرکز تجمیعی وا کسیناسیون
کووید  19صنایع پتروشیمیماهشهر
مرکز تجمیعی وا کسیناسیون کووید  19صنایع
پتروشیمیماهشهر جهت ارائه خدمات واکسیناسیون
کووید  19به کلیه کارکنان صنایع پتروشیمیماهشهر در
محل سایت یک مجموعه مدیریت سازمان منطقه ویژه
اقتصادی پتروشیمیراهاندازی گردید.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت
نفت ماهشهر ،دکتر نیسی رئیس درمانگاههای منطقه

روزانه بیش از  100نفر از کارکنان عملیاتی این منطقه
واکسینه میشوند .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری واکسیناسیون
کارکنان عملیاتی این منطقه جهت مصونیت از بیماری
کرونا از اول شهریور ماه  1400آغاز شده و روزانه بیش از
 100نفر واکسینه میشوند.
رئیس مرکز سالمت کار منطقه آغاجاری با اعالم
این خبر گفت :با پیگیریهای انجام شده و نظر
به اهمیت سالمت کارکنان عملیاتی صنعت نفت،
واکسیناسیون آنها در درمانگاه امام رضا علیه السالم
شروع شده و این کار تا آخرین نفر ادامه خواهد یافت.
دکتر عیسی طاهری به نجوه اجرای طرح اشاره کرد و
اظهار داشت :اسامیکارکنان عملیاتی از ادارات ایمنی
و  HSEشرکتهای نفت و گاز منطقه گرفته شد و با
اولویت افراد پرخطر در حال انجام میباشد.وی در
مورد واکسیناسیون خانوادههای کارکنان نیز گفت:
واکسیناسیون خانوادهها نیز همزمان با کارکنان
عملیاتی در سالن شهید تندگویان سی تایپ در دو شیفت
صبح و عصر در حال اجرا میباشد.دکتر طاهری اهمیت
رعایت پروتکلهای بهداشتی را یادآوری نمود و تاکید
کرد :انجام واکسیناسیون به منزله ایمنی نهایی نیست
و انتطار داریم که رعایت فاصله اجتماعی و بکارگیری
پروتکلهای بهداشتی در اولویت فعالیتهای روزمره
باشد.

ویژه و نماینده تام االختیار بهداشت و درمان صنعت
نفت ماهشهر در طرح وا کسیناسیون علیه بیماری
کووید  19گفت :با توجه به اهمیت پیشگیری و انجام
واکسیناسیون و در راستای ایمن سازی جامعه کارکنان
صنایع پتروشیمیدر مقابل کووید  19بعنوان گروه پرخطر،
برنامه ریزی و هماهنگیهای باالدستی جهت اختصاص
وا کسن با دانشگاه جندی شاپوراهواز ،انجام گردید و به
همت همکاران امور  HSEسازمان منطقه ویژه اقتصادی
پتروشیمیو پشتیبانی تمامیشرکتها ،اولین مرکز تجمیعی
جهت ارائه خدمات وا کسیناسیون کووید  19به کارکنان
شروع به کار گردید.
وی افزود :برنامه ریزی جهت راهاندازی دو مرکز
واکسیناسیون دیگر تا دو هفته آینده در منطقه ویژه
اقتصادی پتروشیمیانجام شد تا واکسیناسیون با سرعت
بیشتری انجام شود.
دکتر نیسی ادامه داد:با توجه به ظرفیت درمانگاههای
بهداشت و درمان صنعت نفت در منطقه ،در صورت
تخصیص وا کسن ،آماده ارائه خدمات وسیعتری بصورت
روزانه هستیم .رئیس درمانگاههای منطقه ضمن سپاس
ویژه از اهتمام و پیگیری مدیران عامل محترم شرکتهای
پتروشیمیو نیز مدیریت بهداشت و درمان صنعت نفت
ماهشهر جهت پشتیبانی تمام عیار از این طرح امیدوار
است بزودی طرحهای مشابه جهت خانوادههای کارکنان
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تقدیر فرماندار جم از رئیس ستاد
بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و
بیمارستانتوحید

وا کسیناسیون کارکنان رسمى ،قراردادى و
پیمانکارى شرکتهاى صنعت نفت استان
خراسانشمالى

فرماندار جم در آیینی به مناسبت هفته دولت ،با

وا کسیناسیون کارکنان رسمى ،قراردادى و پیمانکارى

اهدای لوح سپاس از تالشها و زحمات دکتر سعید

شرکتهاى صنعت نفت استان خراسان شمالى از ششم

گران پی ،رئیس ستاد بهداشت و درمان صنعت

شهریور ماه آغاز شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت

نفت بوشهر و دکتر فرهاد باقری رئیس بیمارستان

نفت شمال شرق ،پیرو توافق نامه سازمان با وزارت بهداشت

توحید جم تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومیستاد بهداشت و درمان

و پیگیریها و مذاکرات انجام شده با مسئوالن دانشگاه علوم

صنعت نفت بوشهر؛ در متن لوح تقدیر فرماندار

پزشکى خراسان شمالى ،مجوز تزریق بیش از  ١٦٠٠واکسن

جم آمده است" :خدمت به خلق توفیقی است که

جهت دوز اول ایمن سازى کارکنان صنعت نفت خراسان

خداوند به بندگان شایسته خود عطا میکند و بار

شمالی صادر شد.

امانتی است که جز خوبان درگاهش ،کس را یارای

طی هماهنگی انجام شده از سوی مرکز بهداشت و درمان

امانت داری آن نیست.ضمن گرامیداشت هفته

صنعت نفت بجنورد با شرکتهای صنعت نفت منطقه لیست

دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر ،از

تمامیکارکنان مشمول دریافت واکسن توسط منابع انسانی

تالشهای صادقانه شما در انجام وظایف محوله

اعالم و پس از بررسی به دانشگاه علوم پزشکی ارسال میشود

و اجرای سیاستهای دولت به ویژه همراهی و

و دانشگاه نیز زمان بندی الزم برای مراجعه کارکنان صنعت

همگامیبا ستاد مقابله با کرونا تقدیر بعمل میآید.

نفت را انجام و اطالع رسانی میکند.

امید است با تاسی از منویات مقام معظم رهبری

واکسیناسیون به طور همزمان در بجنورد و  ٨شهر دیگر

در اجرای سیاستهای دولت و خدمتگزاری بیش

خراسان شمالی که از ششم شهریور آغاز شده ،همچنان ادامه

از پیش به مردم ،موفق باشید".

دارد.

تزریق وا کسن کرونا برای کارکنان شرکتهای نفت و گاز منطقه خراسان رضوی
پس از اتمام کامل وا کسیناسیون کارکنان منطقه عملیاتی سرخس و خانگیران ،واکسیناسیون کارکنان شرکتهای
نفت و گاز منطقه خراسان رضوی در حال انجام است.
با پیگیریهای انجام شده از سوی ستاد بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق و با هماهنگی معاونت
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،تزریق واکسن کرونا از دوم شهریور ماه جاری برای کارکنان شرکتهای نفت
و گاز منطقه خراسان رضوی آغاز شده است.
با توجه به انجام روزانه  200تا  350دوز واکسیناسیون ،پیش بینی میشود ،حدا کثر طی  10الی  15روز تمامیکارکنان
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انجام احیا قلبی _ ریوی موفق
در بهداشت ودرمان صنعت
نفت مسجدسلیمان
هر کس انسانی را از مرگ نجات دهد گویا همه مردم را از
مرگ نجات داده است( .مائده آیه )32
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ،به نقل از شهنی سوپروایزر
وقت ،بیمار آقای  58ساله ای به نام محمدباقر ارزانی
بیرگانی با کاهش سطح هوشیاری توسط همراهان به
اورژانس بیمارستان نفت آورده شد ،بالفاصله کد سی پی
آر فعال و بر بالین این بیمار حاضر شدند و در اقدامیسریع
به احیا قلبی ریوی وی پرداختند .با اقدام سریع و به
موقع پزشک و پرستاران شیفت مربوطه ،عملیات CPR

موفقیت آمیز بوده ،بیمار عالئم حیاتی خود را بازیافت
و جهت ادامه مداوا ،طی هماهنگیهای انجام شده با
بیمارستان  22بهمن شهرستان ،با آمبوالنس و اسکورت
طبی و بیهوشی به آن مرکز درمانی اعزام گردید.
اسامیتیم  CPRاورژانس این مرکز بدین شرح میباشند:
دکتر مهشید محمودی  -پزشک اورژانس
مهین رشیدی  -کارشناس بیهوشی
سمیه محمدی  -کارشناس پرستاری
سلمان حیدری  -پزشکیار
کامیار ظاهری  -پزشکیار
شکوه شهنی  -سوپر وایزر وقت
عیدی محمد ایژک  -خدمات
فرشید محبی فر  -حراست

بازدید رئیس مرکز سالمت کار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از
درمانگاهپتروشیمیدماوند
رئیس مرکز سالمت کار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از درمانگاه پتروشیمیدماوند بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومیستاد بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر؛ دکتر ایرج جامه بزرگی در این بازدید وضعیت
شیوع بیماری کرونا ،نحوه رفتار کادر درمان و چگونگی صدور گواهیهای بازگشت به کار در این مرکز درمانی را مورد
بررسی قرار داد .دکتر جامه بزرگی همچنین در دیدار با مدیر مرکز درمانی ،پزشک و کارکنان مرکز از تالشهای آنان در
خدماترسانی به کارکنان تقدیر کرد.

برگزاری کمیتههای بیمارستانی در بهداشت و درمان صنعت نفت مسجدسلیمان
کمیتههای بیمارستانی کنترل عفونت ،بهداشت محیط ،مدیریت خطر و حفاظت فنی با حضور کارشناسان مربوطه
برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان ،متعاقب شیوع و گسترش ویروس کرونا و نظر به توجه دقیق تر به
کنترل عفونت و رعارت موارد بهداشتی ،جلسه کمیتههای بیمارستانی با حضور اعضای کمیتههای مذکور در محل
دفتر ریاست تشکیل شد .در ابتدا مصوبات جلسات قبل ارزیابی شده و در ادامه مشکالت و موارد موجود در زمینههای
فوق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مصوباتی نیز تعیین گردید.
در پایان دکتر عزیزی دوست رئیس بهداشت و درمان بر تجهیز بیشتر مرکز تزریق رمدسیویر این بهداری ،که به
تازگی راهاندازی گردیده است ،تاکید کرد.
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