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مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان �ن�ت نفت مهمترین اقدمات و ف�الیتهای این سازمان در راستای
مقابله با ویروس کرونا را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ،دکتر حبیب اله سمیع مدیرعامل این سازمان
در خصوص اقدامات پیشگیرانه برای مبارزه با بیماری کرونا گفت :این سازمان در تاریخ  ۲6بهمن ماه قبل از شیوع
این بیماری در ایران ،از طریق اقدامات فعالیتهای خود را آغاز کرد،در همین راستا کمیته شرایط اضطراری در سازمان
تشکیل و اقدامات اولیه در این حوزه آغاز شد و درحدود  50دستورالعمل صادر شد که عموما مبانی آنها براساس
دستورالعملهای وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی ( )WHOبود.
دکتر سمیع به شرایط خاص صنعت نفت نیز اشاره کرد و افزود :پس از ابالغ بخشنامه وزیر محترم نفت ،سازمان
بهداشت و درمان مکلف شد که برمبنای دستورات ستاد ملی کرونا و همچنین وزارت بهداشت ،متناسب با شرایط
خاصی که در صنعت نفت حاکم است از جمله شرایط حضور کارکنان در سکوهای نفتی ،جزایر ،دکل های حفاری،
مناطق عملیاتی ،پاالیشگاهها و  ...دستورالعملهای ویژه ای را تهیه کند.
انجام عملیات تب سنجی

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت داد :در حال حاضر تب سنجی در بیشتر واحدهای ستادی و عملیاتی
با همت و تالش کارکنان طب صنعتی سازمان بهداشت و درمان انجام میشود اما در بخشهایی از مناطق عملیاتی
هنوز مشکل تب سنج و کنترل تب سنجی وجود دارد که ان شاءاهلل ظرف چندروز آینده این مشکل برطرف خواهد شد
و عملیات تب سنجی هم در مناطق نفتخیز جنوب و هم در سایر مناطق عملیاتی مثل بوشهر و حتی واحدهای ستادی
انجام خواهد شد.

lw ww.p ih o.i rl

بهداشت و درمان صنعت نفت؛ پ�شـ ـ ــگام در مقابله با
ویـ ـ ـ ـ ــروس کـــــــــرونا

4

خبرنامه الکترونیکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت خبرنامه فروردین ماه 1399

راه اندازی سامانه �ربالگری و بیماریابی

وی اطالع رسانی گسترده و فعالیتهای
آموزشی را بخشی دیگر از فعالیتهای
این حوزه برشمرد و افزود :توصیههای
پزشکی ،رعایت مسائل بهداشتی و
پیشگیرانه نیز از طریق فضای مجازی
و سایر رسانهها به منظور آ گاهی بخشی
کارکنان صورت میگیرد.
دکتر سمیع با اشاره به راهاندازی
سامانه غربالگری ،بیماریابی ،کنترل
و نظارت کارکنان صنعت نفت بیان
کرد :این سامانه را با هدف پیگیری
دقیق وضعیت سالمت کارکنان و
خانوادههای آنان راه اندازی شده و کل
جمعیت صنعت نفت ،اعم از شاغالن،
خانوادههای آنان و بازنشستگان
امکان ثبتنام در این سامانه را دارند
و همکاران ما در حوزه طب صنعتی و
پزشک خانواده با صرف وقت در تالش
هستند تا خدمات الزم درمانی را به موارد
مشکوک به ابتال به ویروس کرونا که از
طریق این سامانه اعالم میشود ،ارائه
نمایند.
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ت�مین وسایل �فا�ت فردی و مواد
�دعفونی کننده

وی در ارتباط با تأمین اقالم مصرفی
بیان کرد :برای بیمارستانها ،مراکز
صنعتی و بعضا واحدهای ستادی و
بویژه بخشهای عملیاتی که مجبورند
نزدیک به هم کار کنند وسایل مراقبتی
و حفاظت فردی شامل ماسک ،لباس
ایزوله ،گان ،شیت ،عینک و...
تهیه و در اختیار آنان و مراکزی که
مراجعه کننده دارند قرار گرفت .الزم
به ذکر است وسایل حفاظت فردی
مانند لباسهای ایزوله ،گان ،شیت
و عینک مخصوص مراکز درمانی و
بیمارستانهاست و بخشهای صنعتی
فقط ماسک و مواد ضدعفونی کننده
دست و سطوح نیاز دارند .دکتر سمیع
ادامه داد :بخشی از این وسایل حفاظت
فردی و مواد ضدعفونی کننده در اختیار
مراکز درمانی وابسته به دانشگاههای

دکتر سمیع:
این سازمان در
تاریﺦ  26بهمن ماه
قبل از شیوع این
بیماری در ایران،
از طریق اقدامات
فعالیتهای خود را
آغاز کرد،در همین
راستا کمیته شرایط
اضطراری در سازمان
تشکیل و اقدامات
اولیه در این حوزه
آغاز شد و درحدود
 5٠دستورالعمل
صادر شد که عموم ًا
مبانی آنها براساس
دستورالعملهای
وزارت بهداشت و
سازمان بهداشت
جهانی ) (WHOبود.

دکتر سمیع با
اشاره به راه اندازی
سامانه غربالگری،
بیماریابی ،کنترل
و نظارت کارکنان
صنعت نفت بیان
کرد :این سامانه را با
هدف پیگیری دقیق
وضعیت سالمت
کارکنان و خانوادههای
آنان راه اندازی
شده و کل جمعیت
صنعت نفت ،اعم از
شاغالن ،خانوادههای
آنان و بازنشستگان
امکان ﺛبت نام در
این سامانه را دارند و
همکاران ما در حوزه
طب صنعتی و پزشک
خانواده با صرف وقت
در تالش هستند تا
خدمات الزم درمانی
را به موارد مشکوك
به ابتال به ویروس
کرونا که از طریق این
سامانه اعالم میشود،
ارائه نمایند.

علوم پزشکی قرار گرفت .از جمله در
شهر مسجدسلیمان امکانات خوبی
خریداری شد و در اختیار بیمارستان
 ۲۲بهمن مسجدسلیمان که به عنوان
بیمارستان معین کرونا انتخاب شده
بود قرار داده شد .وی به خدمات نیروی
انسانی نیز پرداخت و افزود :برخی
از پرستاران ما در سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت به صورت داوطلبانه
هم در بیمارستانهای صنعت نفت و
هم در سایر بیمارستانهای وابسته به
دانشگاه از جمله در مسجدسلیمان و
مشهد برای خدمات رسانی به بیماران
کرونایی اعزام شدند و خالصانه در این
شرایط سخت به امدادرسانی میپردازند
و چیزی کم نگذاشتند و در تمامیکارها
و وظیفه هایی که به آنها محول شده
حضور داشتند.
*خرید  ۲0دستگاه ونتیالتور برای دانشگاه
جندی شاپور اهواز*

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت در بحث تجهیزات سرمایه
ای بیان داشت :باتوجه به اعالم نیاز
از سوی دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز  ۲0دستگاه ونتیالتور با
موافقت و مساعدت دکتر کرباسیان
مدیرعامل شرکت ملی نفت و مدیر
برنامهریزیتلفیقی،مجوز ترکتشریفات
از هیئت مدیره سازمان اخذ شد و ظرف
یک هفته این تجهیزات خریداری شد
و در تاریخ  ۲9اسفند تحویل همکاران
در دانشگاه جندی شاپور قرار گرفت که
امیدواریم این تجهیزات بتواند جان
بسیاری از بیماران را نجات دهد.
*تجهیز بیمارستانهای  9گانه سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت*

وی افزود :در سایر بیمارستانها هم
بخش کرونا را ایجاد کردیم که بیشترین
فعالیت را در این زمینه به بیمارستان
نفت تهران اختصاص داده شد بطوری
که کل دپارتمان داخلی برای بخش
کرونا آماده شد و مجموعا  70تخت
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*توسعه بخش بیماران کرونایی در
بیمارستان نفت تهران*

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت به توسعه بخشهای
بیماران کرونایی در بیمارستان نفت
تهران پرداخت و گفت :در بیمارستان
نفت تهران یک بخش دیالیز داریم که
درحال انتقال این بخش به درمانگاه
آزادی هستیم تا بتوانیم آی سی یو
شماره  ۲را هم در بیمارستان تهران
داشته باشیم .برای این مرکز هم 6
دستگاه ونتیالتور تدارک دیدیم تا
ظرفیت آی سی یو افزایش پیدا کند.
وی به خریداری سایر تجهیزات نیز

اشاره کرد و افزود :حدود  150دستگاه
برای اکسیژن سنجی خون شریانی و
100دستگاه تب سنج خریداری شد که در
کل مناطق تحت پوشش سازمان توزیع
شد .همچنین باتوجه به شیوع ویروس
کرونا در خریداری  10دستگاه آمبوالنس
تسریع شد و به ناوگان آمبوالنسی اضافه
شدند .این تعداد آمبوالنس عمدتا
برای مناطق عملیاتی خریداری شدند
که  ۳دستگاه برای منطقه آغاجاری،
 ۳دستگاه برای منطقه گچساران و 4
دستگاه برای منطقه عسلویه اختصاص
داده شد .دکتر سمیع ادامه داد :در حال
پیگیری دستگاه سی تی اسکن دوم
برای بیمارستان نفت تهران و همچنین
پیگیری دستگاه سی تی اسکن آغاجاری
هستیم و راه اندازی سریعتر بیمارستان
جدید گچساران را نیز دنبال میکنیم.
�ف� سالمت کارکنان در کنار تداوم
تولید

مدیرعامل سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت به اهمیت سالمت
نیروهای عملیاتی پرداخت و گفت :در
کمیته اضطراری سطح  ۳تصمیم بر این
شد که در درجه اول پروژهها و کارهای
احداث جدید در مناطق عملیاتی متوقف
شود و تعداد کارکنان آنها کم شود اما
تولید که نیاز عمده کشور است چه در
مناطق نفتخیز جنوب و چه در منطقه
عسلویه همچنان تداوم داشته باشد و

تا حد امکان سعی شود تردد کارکنان به
حداقل برسد و جابه جاییها به کمترین
حد خود برسد .وی افزود :در جاهایی که
کارکنان عملیاتی ناگزیر هستند نزدیک
به هم کار کننند حتما بایستی از وسایل
حفاظت فردی استفاده کنند و تالش ما
این است که کمبودی به لحاظ وسایل
حفاظت فردی و مواد ضدعفونی کننده
در این مناطق وجود نداشته باشد.
*بهداشت و درمان صنعت نفت ،فراتر از
استاندارد*

دکتر حبیب اله سمیع ادامه داد :به
همه همکاران حوزه پزشکی و پرستاری
در اقصاء نقاط کشور بخصوص مناطق
دارای بیمارستان که واقعا از جان و
دل کار میکنند تبریک میگویم .در
بازدیدهایی هم که مراکز دانشگاهی
از سازمان بهداشت و درمان داشته
اند اقدامات سازمان را فراتر از حد
استاندارد ارزیابی کرده اند و تدارک این
همه امکانات برای خدمت به بیماران
کرونایی برایشان جالب بوده است.
وی در پایان گفت :علی رغم اینکه
برخی از کادر پزشکی و پرستاری ما درگیر
این بیماری و بستری شدند اما تحت
خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب قرار
گرفتند و همگی آنان بهبود پیدا کردند
و خوشبختانه هیچ مورد فوتی در کادر
پزشکی و پرستاری در بهداشت و درمان
صنعت نفت مشاهده نشد.
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شامل  ۳0تخت داخلی زنان ۳0 ،تخت
داخلی مردان و  10تخت آی سی یو به
این بیماران اختصاص داده شد.
دکتر سمیع ادامه داد :در ماهشهر نیز
بیمارستان صنایع پتروشیمیبه عنوان
بیمارستان معین کرونا معرفی شد و
تمامیبیماران سطح شهر برای درمان
به این بیمارستان اعزام میشدند در
اهواز هم بیمارستان نفت با آمادگی
کامال
کامل در بخشهای آی سی یو و ً
ایزوله شده و ارائه سرویسهای مطلوب
به ارائه خدمت میپردازند.در مجموع
بیمارستانهای  9گانه سازمان بهداشت
و درمان صنعت نفت آمادگی الزم را برای
پذیرش بیماران کرونایی دارند و عالوه
بر آنها مراکز خانواده ما در شهرهای دیگر
مثل اصفهان ،شیراز ،تبریز و کرمانشاه
و شمال کشور این الین ویژه بیماران
کرونایی را راه اندازی کرده اند و بیماران
را از طریق یک اورژانس جداگانه
مورد پذیرش و مداوا قرار میدهند.
وی افزود :در یک ماه اخیر در کل این
مراکز درمانی در سطح کشور  150هزار
نفر از نیروهای شاغل در صنعت نفت و
مراجعه کنندگان بومیمورد پذیرش قرار
گرفته اند و هیچگونه منعی هم در ورود
بیماران کرونایی غیرشاغل و اقدامات
درمانی برای آنها نیز نداشتهایم.
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نقاهتگاه پس از ترخیص بیماران مبتال به کرونا در سالن سردار شهید سلیمانی حوزه بسیج شهید تندگویان افتتاح
شد.

افتتاح نقاهتـ ـ ــگاه سردار شهی ـ ـ ـ ـ ـ ــد سلیمانی در حوزه
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بسیج شهید تندگویان
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز ،امروز  ١٣فروردین  ٩٩نقاهتگاه سردار شهید سلیمانی در حوزه
بسیج شهید تندگویان با حضور دکتر دهقان رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز ،مهندس محمدی رئیس شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب ،سردار شاهوار پور فرمانده سپاه استان خوزستان و دکتر ابول نژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور به
بهره برداری رسید.
دکتر بهرام دهقان رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز در این زمینه گفت :این نقاهتگاه به همت همکاران ما در شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب ،حوزه بسیج شهید تندگویان ،بسیج جامعه پزشکی و بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز به بهره برداری
رسید.
وی افزود :این نقاهتگاه با ظرفیت  ١٠٠تخت در سالن ورزشی سردار شهید سلیمانی در حوزه بسیج شهید تندگویان آغاز به کار کرد.
دکتر دهقان یادآور شد :این نقاهتگاه برای بیماران کرونایی که پس از ترخیص از بیمارستانهای معین به هر علت امکان قرنطینه
در منزل را ندارند آماده شده است.
وی همچنین در خصوص اقدامات بهداشت و درمان در راه اندازی این نقاهتگاه گفت :بهداشت و درمان اهواز با هماهنگی بسیج
جامعه پزشکی ،تجهیزات پزشکی و دارو را برای این نقاهتگاه فراهم کرده و  ٣پزشک و  ٣پرستار از مجموعه بهداشت و درمان اهواز
آماده خدمات رسانی به مردم اهواز هستند.

خبرنامه الکترونیکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

نقاهتگاه سردار
شهید سلیمانی در
حوزه بسیج شهید
تندگویان با حضور
دکتر دهقان رئیس
بهداشت و درمان
صنعت نفت اهواز،
مهندس محمدی
رئیس شرکت ملی
مناطق نفتخیز
جنوب ،سردار شاهوار
پور فرمانده سپاه
استان خوزستان و
دکتر ابول نژادیان
رئیس دانشگاه علوم
پزشکی جندی شاپور
به بهره برداری رسید.

دکتر بهرام دهقان
رئیس بهداشت و
درمان صنعت نفت
اهواز :این نقاهتگاه با
ظرفیت  ١٠٠تخت در
سالن ورزشی سردار
شهید سلیمانی در
حوزه بسیج شهید
تندگویان آغاز به کار
کرد.
دکتر دهقان یادآور
شد :این نقاهتگاه
برای بیماران کرونایی
که پس از ترخیص از
بیمارستانهای معین
به هر علت امکان
قرنطینه در منزل را
ندارند آماده شده
است.

تمرکز اصلی این
سامانه در حوزه
پیشگیری است و
هدف آن بیماریابی و
پیشگیری از حضور
غیر ضروری افراد در
محیطهای درمانی
است.
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رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز درخصوص اقدامات انجام شده در
بهداشت و درمان اهواز در بحران کرونا گفت :با پیگیریهای انجام شده در سازمان
بهداشت و درمان تعداد  ٢٠دستگاه ونتیالتور در اختیار دانشگاه جندیشاپور اهواز
قرار گرفته است.
وی همچنین در زمینه بحران فعلی کرونا ویروس افزود :اصل اول در این بحران
بیماریابی و شناسایی بیماران و جداسازی آنهاست و سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت نیز در راستای اقدامات وزارت بهداشت و درمان سامانه خود اظهاری
غربالگری ،پایش و پیگیری بیماری کووید  ١٩را با عنوان  www.nocorona.irراه
اندازی نمود.
وی تصریح کرد :تمرکز اصلی این سامانه در حوزه پیشگیری است و هدف آن
بیماریابی و پیشگیری از حضور غیر ضروری افراد در محیطهای درمانی است.
دکتر دهقان اظهار کرد :افرادی که از طریق این سامانه رصد میشوند و پس از
تماس مراقبین سالمت کاندید قرنطینه خانگی میشوند ،در صورتی که امکان
قرنطینه در منزل را نداشته باشند میتوانند از نقاهتگاه سردار شهید سلیمانی استفاده
نمایند و تا زمان رفع کامل عالئم در این مکان حضور داشته باشند.
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز گفت :از مدیر عامل سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت و همه ی همکارانم در ستاد سازمان بهداشت و درمان و بهویژه
از پرسنل بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز در بیمارستان نفت ،درمانگاههای
سالمت خانواده ،درمانگاههای صنعتی و مراکز سالمت کار که خطمقدم مبارزه با
بیماری کرونا هستند تشکر میکنم.
وی در پایان گفت :امیدواریم این نقاهتگاه هیچگاه مورد استفاده قرار نگیرد .در
آیین افتتاحیه نقاهتگاه سردار شهید سلیمانی مهندس محمدی ،سردار شاهوارپور و
دکتر ابول نژادیان نیز به ایراد سخنانی در زمینه نحوه مدیریت بحران کرونا ویروس
پرداختند.
دکتر ابول نژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور با بیان اینکه تاکنون
 ٣٠درصد از تختهای بیمارستانی استان خوزستان به بیماران مبتال به کرونا
اختصاص یافته است گفت :اختصاص بیمارستانهای معین برای بستری بیماران
مبتال به کرونا ،تامین تجهیزات ویژه برای این مراکز و آموزش مردم استان برای
پیشگیری از ابتال به کرونا ویروس مجموعه اقداماتی ست که در راستای کنترل این
بیماری انجام شده است.
وی همچنین از همکاری مجموعه وزارت نفت ،شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب،
حوزه بسیج شهید تندگویان و بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز قدردانی کرد.
مهندس محمدی مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز با اشاره به
تجهیز این نقاهتگاه با همکاری  ،HSEعملیات غیر صنعتی ،حوزه بسیج شهید
تندگویان و بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز گفت :این نقاهتگاه در فضایی
قریب به  ٥هزار متر و با تجهیزات درمانی و بهداشتی و با حضور کادر پزشکی و
پرستاری افتتاح شده و قبل از تجهیز همه ی بخشهای آن ضدعفونی و گندزدایی
شده است.
سردار شاهوار پور فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) استان خوزستان نیز با بیان
اینکه بیماری کرونا یک جنگ تمام عیار است گفت :مقابله با این بیماری هماهنگی
و همکاری همه ی سازمانها و ارگانها و نهادها را میطلبد تا بتوانیم به سالمت از این
بحران عبور کنیم.

خبرنامه فروردین ماه 1399

7

8

خبرنامه الکترونیکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت خبرنامه فروردین ماه 1399

lw ww.p ih o.i rl

مهمترین اصل برای مقابله با ویروس کرونا
در خانه ماندن است
کلیدی ترین اصل در کنترل بیماری،بحث در خانه ماندن،نرفتن به مهمانی و مسافرت است که رعایت این
موضوع تاثیر مثبتی در کاهش سطح ابتالی کارکنان صنعت نفت به کرونا گذاشته است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت تهران ،دکتر علی بهزادی رییس این مرکز در اولین
جلسه رسمیکمیته بحران در آغاز سال جدید ضمن تبریک عید نوروز و تشکر از همکاران در بهداشت و درمان
صنعت نفت تهران گفت :همکاران ما در این شرایط بحرانی سختتر و پیگیرتر از شرایط عادی مشغول به کار
بودند و بهصورت مستقیم در بخش ایزوله و بصور ت پشتیبان در سایر بخشهای بیمارستان به ارایه خدمت
پرداختند.
وی با اشاره به کاهش آمار مبتالیان به کرونا در بیمارستان نفت تهران گفت :جا دارد از همکاران صنعت نفت
تشکر شود ،به نظر میرسد توصیه در خانه ماندن را در این مدت رعایت کردهاند.
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت تهران اعالم کرد :تاکنون  7500نفر بیمار دارای عالیم تنفسی و یا تب در
تریاژ خاکستری بیمارستان ،مراکز سالمت کار و خانواده تهران ،کرج و قم ویزیت شدهاند که  ۲10بیمار مبتال به
کرونا در بیمارستان بستری و  ۳1۳مورد ابتال و یا مشکوک به کرونا در منزل قرنطینه شدهاند.
وی ادامه داد :گروه قرنطینه توسط سامانه  1519و تیم پزشکانی که دراین سامانه مستقر هستند تحت پیگیری
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تامین  ٢٠دستگاه ونتیالتور
جهت بیماران کرونایی
وزارت نفت در راستای عمل به مسئولیت
اجتماعی ٢٠ ،دستگاه ونتیالتور (دستگاه
تنفس مصنوعی) بهصورت امانی در اختیار
دانشگاه جندی شاپور اهواز قرار داد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و
درمان صنعت نفت اهواز ،پیرو درخواست
دکتر شریعتی استاندار خوزستان و دکتر
ابول نژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی
جندی شاپور اهواز مبنی برنیاز فوری به
تامین تعدادی دستگاه ونتیالتور جهت
درمان بیماران کرونایی بستری شده در
بیمارستانهای تابعه آن دانشگاه ،این
موضوع توسط بهداشت و درمان صنعت
نفت اهواز پیگیری و با مساعدتهای
دکتر حبیباله سمیع مدیر عامل سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت و دکتر
کرباسیان مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
و موافقت وزارت نفت ،مقرر شد تعداد
 ٢٠دستگاه ونتیالتور از طریق بهداشت و
درمان صنعت نفت اهواز به صورت امانی
در اختیار دانشگاه جندی شاپور اهواز قرار
گیرد.
در شانزدهمین جلسه قرارگاه دانشگاهی
مبارزه با کرونا در دانشگاه علوم پزشکی
جندی شاپور اهواز پس از ارائه گزارشات
عملکرد واحدهای مختلف در زمینه مقابله
با بیماری کرونا که توسط مسئولین مرتبط
صورت گرفت ،دکتر ابول نژادیان ضمن تشکر
و قدردانی از دکتر دهقان رئیس بهداشت و
درمان صنعت نفت اهواز گفت :این اولین
مساعدت خارج از مجموعه دانشگاه از سوی
وزارت نفت است که کمک موثری به درمان
بیماران مبتال به کرونا در سطح استان خواهد
داشت.
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درمانی هستند و آخرین گروه بهبود یافته در گروه قرنطینه 51
نفر بوده است و از افراد بستری شده حدود  140مورد ،ترخیص
شده اند و بقیه تحت درمان بعد از ترخیص و یا پیگیری براساس
پروتکلهای دارویی و مراقبتی و یا بهصورت بستری تحت درمان
هستند.
دکتر بهزادی توصیه کرد :در مدت شیوع این بیماری،
مراجعه به بیمارستان غیر از موارد اورژانسی محدود شود و
مراجعه صرفا برای مشکالت اورژانس باشد و برای موارد عادی
برای حفظ سالمتی خودشان ،فعال مراجعه نداشته باشند و
بیماران خاص نیز با سامانه  1519تماس بگیرند و راهنمایی
الزم و هماهنگی الزم با بخشهای درمانی از این طریق صورت
گیرد.
وی افزود :کلیدی ترین اصل در کنترل بیماری،بحث در خانه
ماندن،نرفتن به مهمانی ،مسافرت وعدم مراجعه مهمان به
منزل است که رعایت این موضوع تاثیر مثبتی در کاهش سطح
ابتالی کارکنان صنعت نفت گذاشته است.
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت تهران تصریح کرد:
بیماری کرونا قدرت سرایت باالیی دارد که برای مقابله با آن،
بر کاهش تماس و قطع زنجیره انتقال بیماری تاکید میشود
که اگر این توصیه رعایت نشود ،عالوه بر اینکه تعداد بیماران
به طور روز افزون افزایش مییابد توان خدمات دهی کادر درمان
نیز کاهش خواهد داشت و مشکل دوچندان میشود .زیرا در
مکانهایی که منع رفت و آمد رعایت نشده افزایش بیماری
قابل مشاهده است و خوشبختانه به نظر میآید در میان کارکنان
صنعت نفت و خانواده آنها خوب رعایت شده است.
وی خاطر نشان کرد :جمعیت تحت پوشش ،برای دریافت
داروها ،تجدید نسخ به مراکز درمانگاه خانواده مراجعه کنند حتی
برای عدم مراجعه بیماران خاص به مراکز درمانی و دریافت
داروی این افراد فرد دیگر مورد تایید میتواند مراجعه کند و
داروها برای زمان طوالنی در نظر گرفته شده است تا تردد به
حداقل برسد
دکتر بهزادی تصریح کرد :در موارد استثنا برای افرادی که کسی
را برای دریافت دارو ندارند بخش پرستاری در منزل همکاری
الزم را برای ارسال دارو به آنها انجام میدهد.
وی با تاکید بر شرایط بحران اظهار داشت :براساس مطالعات
اپیدمیولوژیک یک پیک گسترده درکل کشور خواهد بود،
امیدواریم این پیک در جمعیت صنعت نفت بزرگ نباشد ،ما
خودمان را برای بدترین شرایط آماده کرده ایم .البته تاکنون
نیز بخش پشتیبانی صنعت نفت بهداشت ودرمان را یاری کرده
است و امیدواریم بتوانیم توانمندی سیستم را حفظ و بر این
بیماری غلبه کنیم و در حداقل زمان ممکن به شرایط عادی
برگردیم.
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آخ ـ ـ ــرین اقـ ـ ـ ــدامات بهداشت و درمان اهواز جهـ ـ ـ ــت
پ�شگی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــری از بیماری کـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرونا ویروس
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رئیس بهداشت و درمان اهواز آخرین اقدامات بهداشت و درمان در جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس را
تشریﺢ کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان اهواز ،دکتر
دهقان با اشاره به آغاز شیوع بیماری کرونا ویروس ()covid 19
در کشور گفت :بهداشت و درمان اهواز در راستای حفظ سالمت
شاغلین و جمعیت تحت پوشش اقدامات ویژه ای را در سطح این
مرکز و شرکتهای نفتی منطقه انجام داد.
وی تصریح کرد :بهداشت و درمان اهواز ضمن اجرای
تمامیپروتکلها و دستورالعملهای ابالغی ستاد سازمان و معاونت
درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ،از همان روزهای
ابتدایی شیوع بیماری کرونا ویروسی ،در تمام مراکز درمانی تریاژ از
بدو ورود و جداسازی بیماران تنفسی و غیر تنفسی را اجرایی کرد.
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز افزود :در درب ورودی
بیمارستان بزرگ نفت تریاژ اولیه و اندازه گیری درجه حرارت
مراجعه کنندگان به صورت  ۲4ساعته انجام میشود و بیماران
تنفسی و تبدار از بیماران غیر تنفسی جدا شده و بیماران تنفسی
مجددا در اورژانس بیمارستان توسط پرستار تریاژ شده و در صورت
وجود عالئم و مشکوک بودن ،به اتاق ایزوله هدایت و پزشک بر
بالین بیمار حاضر میشود  .دکتر دهقان ادامه داد :در صورت نیاز
سی تی اسکن و آزمایشات الزم انجام و در صورت لزوم بیمار پس
از اخذ پذیرش به بیمارستان معین استان اعزام میشود ،پیگیری
جواب آزمایش بیماران و گزارش به ستاد رها و معاونت درمان
و ثبت اسامیافراد در سامانه  McMcدیگر مرحله پذیرش بشمار

میرود.
وی گفت :عالوه بیمارانی که امکان درمان در منزل را دارند
با در اختیار قرار دادن داروی اختصاصی و پس از پایدار شدن
وضعیت عمومیترخیص شده و تمامیتوصیههای الزم جهت
قرنطینه خانگی به ایشان ارائه میشود .دکتر دهقان تاکید گرد:
در بیمارستان بزرگ نفت اهواز مسیر ورودی بیماران تنفسی و غیر
تنفسی از درب ورودی بیمارستان کامال جدا شده و  OPDبیماران
غیر تنفسی به کلینیک قلب  ۲منتقل شده و جهت رفاه حال
بیماران و حفظ جداسازی ،داروخانههای تخصصی  1و  ۲به صورت
کامال تفکیک و هر دوبه صورت  ۲4ساعته مشغول فعالیت هستند.
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز با تقدیر از همت
داروسازان و دیگر همکاران واحد خدمات دارویی این مرکز گفت:
در ابتدای شیوع ویروس کرونا ،حدود  ۲000لیتر محلول ضدعفونی
کننده دست ساخته شد .وی بیان کرد :در صورت افزایش تعداد
بیماران کرونایی در استان خوزستان ،بیمارستان بزرگ نفت اهواز
آمادگی کامل جهت پذیرش این بیماران را دارد و در همین راستا
دو بخش کامال مجزا جهت بیماران کرونایی تجهیز شده ،بخش
داخلی مردان با ظرفیت  ۳0تخت و بخش  CCUقدیم با ظرفیت 8
تخت به طور کامل تجهیز شده است.
دکتر دهقان ادامه داد :در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی
وزارت نفت نسبت به مردم استان خوزستان ۲0 ،دستگاه ونتیالتور

(تهویه مکانیکی) خریداری شده و در
اختیار دانشگاه جندی شاپور اهواز
قرار میگیرد.رئیس بهداشت و درمان
صنعت نفت اهواز گفت :در بیمارستان
بزرگ نفت جهت پیشگیری از
مراجعات غیر ضروری افراد اقدامات
ویژه ای انجام شده از جمله اینکه تا
اطالع ثانوی مالقات بیماران ممنوع
شده و کلینیکهای تخصصی نیز
تعطیل میباشد ،جهت رفاه حال
بیمارانی که نیاز به داروهای تخصصی
دارند ،داروهای تخصصی هر فرد عالوه
بر داروخانههای بیمارستان بزرگ
نفت در داروخانههای مجتمعهای
تخصصی سالمت خانواده شهدای
نفت و کارون نیز قابل دریافت
میباشد،در مجتمع تخصصی سالمت
خانواده شهدای نفت کلینیک ریه با
حضور متخصصین داخلی به صورت
دو شیفت از ساعت  10الی  15و 17
الی  ۲۲جهت ویزیت بیماران تنفسی
فعال میباشد .وی افزود :طبق
ابالغ ستاد سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت ،واحد ( EOCاورژانس
پیش بیمارستانی) و تیم واکنش
سریع تشکیل و اقدامات و فعالیتهای
خود را آغاز کرد،این واحد متشکل
از یک پزشک و یک پرستار در سه
شیفت کاری مشغول به فعالیت است.
دکتر دهقان ادامه داد :واحد EOC
شماره تلفنهای ،061۳444۳777
 061۳416۲586 ،061۳444۳8۲5و
تلفن داخلی  5۳8را جهت پاسخگویی
 ۲4ساعته به جمعیت تحت پوشش
در زمینه بیماری کرونا اعالم کرده که به
صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی
میباشد .دکتر بهرام دهقان ضمن
تشریح فعالیتهای  EOCگفت :این
واحد از سوی ستاد سازمان به عنوان
 EOCمعین منطقه انتخاب شده و
وظیفه جمعآوری اطالعات مراجعین
تنفسی مرتبط با بیماری COVID19
به مناطق آبادان ،ماهشهر ،آغاجاری،
گچساران ،مسجد سلیمان و مراجعه

دکتر دهقان :بهداشت
و درمان اهواز ضمن
اجرای تمامیپروتکلها و
دستورالعملهایابالغی
ستاد سازمان و معاونت
درمان دانشگاه علوم
پزشکی جندی شاپور،
از همان روزهای ابتدایی
شیوع بیماری کرونا
ویروسی ،در تمام مراکز
درمانی تریاژ از بدو ورود
و جداسازی بیماران
تنفسی و غیر تنفسی را
اجرایی کرد.

کنندگان به درمانگاههای عملیاتی،
درمانگاههای خانواده ،اورژانس
بیمارستان بزرگ نفت وتجزیه و
تحلیل اطالعات و ارائه گزارش به ستاد
سازمان را بر عهده دارد.
دکتر دهقان در زمینه فعالیتها و
اقدامات تیم واکنش سریع نیز گفت:
تیم واکنش سریع با حضور کارشناسان
خبره بهداشت و به منظور کنترل،
آموزش و پایش افرادی که با بیماران
مشکوک در محل کار و یا منزل در
تماس بوده اند تشکیل شده ،نظارت
بر عملکرد تیم واکنش سریع بر عهده
 EOCبوده و مواردی که توسط EOC
به عنوان موارد مشکوک یا محتمل
یا تایید شده معرفی میشوند توسط
تیم واکنش سریع پایش شده و تیم
به محل کار یا منزل فرد اعزام شده و
اقدامات و آموزشهای الزم در زمینه
پیشگیری و گندزدایی و ضدعفونی و
پیگیریهای بعدی را انجام میدهند.
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت
اظهار کرد :این مرکز از ابتدای شیوع
بیماری کرونا ویروس ()COVID19
جلسات متعددی را با مدیران و
روسای  HSEشرکتهای نفتی تابعه
برگزار کرده ،در این جلسات با تاکید
ویژه بر حفظ سالمت کارکنان مناطق

ستادی و عملیاتی برنامهریزیهای
متعددی در جهت ضدعفونی و گندزدایی
کلیه ساختمانها ،اماکن صنعتی ،مراکز
عملیاتی ،رستورانها و آشپزخانهها،
وسایلنقلیه درون شهری و برون شهری
(اتوبوسها ،آمبوالنسها و ،)...آموزش
کارکنان و جمعیت تحت پوشش ،تب
سنجی کارکنان شاغل در بخشهای
ستادی و ...بهعمل آمده است .وی تصریح
کرد :مطابق برنامهریزیهای انجام شده،
ضمن شناسایی شاغلین پر خطر شرکت
ها از طریق بررسی پروندههای موجود در
طب صنعتی و در جهت کاهش حضور
کارکنان در مکانهای اداری شلوغ مقرر
شد شاغلین پرخطر شرکتها ترخیص شده و
حضور کارکنان در مکانهای اداری پرتردد
به حداقل برسد .دکتر دهقان خاطر نشان
کرد :همچنین برنامه ریزیهای ویژه ای در
جهت افزایش زمان حضور کارکنان عملیاتی
در دکلها و کنترل شدید ورود و خروج به
دکلها به عمل آمده است و مقرر شده در
صورت امکان مدت حضور کارکنان اقماری
در هر نوبت کاری افزایش یابد ،گواهی
سالمت کارکنان اقماری قبل از اعزام به
دکل باید توسط پزشک تأیید گردد ،بهعالوه
بایستی گواهی سالمت جهت کارکنانی که
بهصورت ماموریتی به دکلها اعزام میشوند
نیز صادر شود.همچنین مقرر شده نظارت
پزشکان در تمامیدرمانگاههای صنعتی
و اردوگاههای پشتیبانی حفاری و دکلها
افزایش یابد .وی ضمن ابراز خرسندی از
ارتباط مثبت و تنگاتنگ بهداشت و درمان
اهواز با شرکتهای تابعه در منطقه جنوب
گفت :از ابتدای شیوع بحران کرونا کلیه
دستورالعملها و یا چکیده کاربردی آنها از
طریق روابط عمومیو معاونت بهداشت و
طب صنعتی به واحدهای مرتبط شرکتهای
تحت پوشش ارسال شده است و مطمئنا
پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ویروسی
در سطح کارکنان و جمعیت تحت پوشش
صنعت نفت جز با تالش و همکاری و
هماهنگی همه ی واحدها و بخشها
و حوزههای مختلف وزارت نفت میسر
نخواهد شد.
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اقدامات بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران
در مبارزه با کرونا تشریح شد
این روزها که ویروس کرونا به نگرانی عمومیتبدیل شده و همه نهادها و سازمانهای کشور برای مقابله با شیوع این
ویروس بسیج شدهاند ،بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران نیز در راستای مقابله با این بیماری تمهیدات الزم را
اندیشید ه و در آمادهباش هستند.
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نصب و راه اندازی ۲دستگاه ونتیالتور

دکتر محمدمحمدی رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران در گفتگو با خبرنگار پایگاه روابط عمومیبهداشت و
درمان صنعت نفت گچساران ضمن تشریح اقدامات بهداشت و
درمان صنعت نفت گچساران در مبارزه با کرونا از همراهی و حس
مسئولیت پذیری و همچنین تعامل گیرندگان خدمات و کارکنان
قدردانی کرد.
دکتر محمدی از آمادهباش و تالش مجموعه بهداشت و درمان
صنعت نفت گچساران برای تامین سالمت شهروندان و مقابله با
ویروس کرونا خبر داد.
وی گفت :در این راستا استقرار میز تریاژ در درمانگاه مرکزی و
خدمات رسانی درمانگاههای عملیاتی
اورژانس و ایجاد بخش ایزوله برای پذیرش بیماران احتمالی
ویروس کرونا برای پیشگیری از شیوع بیماری و درمان مبتالیان وی بیان کرد :نیروهای بهداشت و درمان در درمانگاههای
مناطق عملیاتی دشت گز ،پازنان ،رگ سفید ،سیاهمکان ،گوره،
انجام و در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران اظهار داشت :با
توجه به شیوع ویروس کرونا و افزایش مراجعات بیماران تنفسی،
یکدستگاه ونتیالتور (تنفس مصنوعی) ،پیشرفته با هدف ارائه
خدمات بهتر به بیماران در بخش ایزوله و یکدستگاه در بخش
 NICUنوزادان بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران جهت
کاهش اعزامات نصب و راه اندازی شد.
دکتر محمدی عنوان کرد :برای افزوده شدن این  ۲دستگاه
جدید 8 ،میلیارد ریال هزینه شدهاست.
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بی بی حکیمه ،۲بی بی حکیمه،۱
بینک و نرگسی به صورت روزانه اقدام
به تب سنجی و پایش کارکنان مناطق
عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و
گاز گچساران میکنند.
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دکتر محمدی افزود :به دنبال شیوع
ویروس کرونا ،مراجعات به مراکز
درمانی بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران کاهش چشمگیری یافته
است.
وی از همراهی و حس مسئولیت
پذیری و همچنین تعامل گیرندگان
خدمات جهت کاهش تجمعات برای
مقابله با بیماری کرونا ویروس تقدیر
و تشکر کرد.
مالقات بیماران بستری شده در
بیمارستان بعثت گچساران ممنوع شد

دکتر محمدی یادآور شد :در راستای
جلوگیری از شیوع و گسترش کرونا
ویروس ،مالقات بیماران بستری
شده در بیمارستان بعثت صنعت نفت
گچساران ممنوع شد.
وی ادامه داد :با توجه به لزوم
پیشگیری از شیوع بیماری کرونا
ویروس و محدودیتهایی که در
اکثر ادارات و نهادها وضعشده،
بیمارستان بعثت صنعت نفت
گچساران نیز متعهد شد در قبال
حفظ سالمت بیماران و پرسنل خود
و همچنین سایر هموطنان اقدامات
ممنوعیت مالقات بیماران را اعمال
کند.
دکتر محمدی با بیان اینکه مالقات
کلیه بخشهای بستری در این
بیمارستان تا اطالع ثانوی ممنوع
میباشد ،تصریح کرد :بدیهی است که
هرگونه تغییر و برقراری مجدد برنامه
مالقاتهای بیماران بستری به اطالع
خواهد رسید.

مردم فعال به کلینیک دندانپزشکی
مراجعه نکنند

رئیس بهداشت و درمان صنعت
نفت گچساران در ادامه از گیرندگان
خدمت خواست در شرایط فعلی و تا
عادیشدن اوضاع و رفع بیماری کرونا
از مراجعه به کلینیک دندانپزشکی
صنعت نفت گچساران خودداری و
فقط برای موارد اورژانسی به این مرکز
مراجعه نمایند.
تلفنهای  09165992822و 24567
پاسخگوی سواالت مردم درباره کرونا

وی با اشاره به اینکه شماره موبایل
 09165992822و تلفن شرکتی
 24567با رویکرد رعایت حقوق
شهروندی و پاسخگویی سواالت
جمعیت تحتپوشش در مورد بیماری
کرونا در بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران به صورت ۲۴ساعته فعال
است ،گفت :جمعیت تحت پوشش از
این طریق میتوانند مسائل ،مشکالت
و سوالهای خود را در خصوص کرونا
و مسائل مربوط به آن مطرح و پاسخ
خود را دریافت کنند تا از بار مراجعه
حضوری به مراکز درمانی کاسته شود.
پایش خودروها در ورودی شهر
گچساران توسط بهداشت و درمان
صنعت

وی اضافه کرد :نیروهای بهداشت

و درمان صنعت نفت و بسیج شرکت
بهرهبرداری نفتوگاز گچساران با
استقرار در ورودی شهر گچساران
(جادهپازنان) و اجرای طرح
تبسنجی ،روزانه سالمت سرنشینان
حدود  ۵۰۰دستگاه خودرو را پایش
میکنند .دکتر محمدی افزود:
رانندگان و سرنشینان کامیونها
و خودروهای عمومیو شخصی
در مبادی ورودی گچساران در
ایستگاههای ویژه پایش سالمتی به
صورت  ۲۴ساعته پایش و کنترل
میشوند.
اجرای طرح تب سنجی کرونا برای
کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز
گچساران
وی خاطر نشان کرد :برای کنترل و
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و بر
اساس وظیفه ذاتی بهداشت و درمان
صنعت نفت گچساران و برابر تصمیم
ستاد کرونا ،تیمهای تب سنجی
کرونایی ،در ترمینال اختصاصی
واحد اتوبوسرانی اداره ترابری شرکت
بهره برداری نفت و گاز گچساران
مستقر شدند و در سه نوبت اقدام
به تب سنجی کرونایی از کارکنان
شیفتی شرکت بهره برداری نفت و گاز
گچساران میکنند.
اقدامات ضدعفونی در مراکز و
مناطق عملیاتی شرکت نفت و گاز
دکتر محمدی اضافه کرد :همه
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کاهش چشمگیر مراجعات به مرا کز
درمانی
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اماکن و مراکز درمانی بهداشت و
درمان صنعت نفت ،ادارات و مناطق
عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز
گچساران هر روز برای مقابله با شیوع
ویروس کرونا ضدعفونی و گندزدایی
میشود .گفتنی است تبسنجی،
توزیع دستکش یکبار مصرف و
ارائه ژل برای شستوشوی دست
مراجعهکنندگان از دیگر اقدامات
بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران برای کنترل و پیشگیری از
شیوع ویروس کرونا میباشد.

lw ww.p ih o.i rl

مردم در خانههای خود بمانند

دکتر محمدی با اعالم اینکه دوره
کمون (نهفتگی) بیماری کرونا
ویروس  14روز میباشد گفت :اگر
همه به مدت  ۱۴روز در خانه بمانیم
امکان ابتال به حداقل میرسد و تا
حدود زیادی میتوانیم زنجیره انتقال
این بیماری را قطع نماییم.
رئیس بهداشت و درمان صنعت
نفت گچساران تاکید کرد :از
تمامیمردم تقاضا دارم که برای حفظ
سالمت خود و دیگران در خانههای
خود بمانند و در تجمعات حضور پیدا
نکنند .دکتر محمدی افزود :همچنین
از مردم میخواهیم که در این روزها
از مسافرت رفتن خودداری کنند.
وی تصریح کرد :باید به توصیههای
متخصصان و پزشکان مبنی بر
قرنطینه خانگی توجه داشت ،تا
بتوان از این بحران گذر کرد.
وی با تاکید اینکه در ایام عید نوروز
امسال به خاطر شیوع بیماری کرونا
دید و بازدیدی صورت نگیرد ،اضافه
کرد :میتوان با تماس تلفنی سنت
حسنه صله ارحام را به جا آورد و از
حال اقوام و خویشاوندان باخبر شد.
استفاده از ماسک مناسب
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران به توصیههای در خصوص
استفاده از ماسک و محافظت در برابر
این بیماری پرداخت و اظهار داشت:

دکتر محمدمحمدی
رئیس بهداشت و
درمان صنعت نفت
گچساران :از آمادهباش
و تالش مجموعه
بهداشت و درمان
صنعت نفت گچساران
برای تامین سالمت
شهروندان و مقابله با
ویروس کرونا خبر داد.
در این راستا استقرار
میز تریاژ در درمانگاه
مرکزی و اورژانس و
ایجاد بخش ایزوله
برای پذیرش بیماران
احتمالی ویروس کرونا
برای پیشگیری از
شیوع بیماری و درمان
مبتالیان انجام و در
دستور کار قرار گرفته
است.

ماسک ( N۹۵تنفسی) برای مردم
عادی توصیه نمیشود و افراد دارای
عالیمیمانند سرماخوردگی ،تب،
سردرد ،تنگی نفس  ،سرفه و  ...از
ماسکهای طبی استاندارد (بدون
فیلتر ) استفاده نمایند و به هیچ
عنوان نباید از ماسک ( N۹۵تنفسی)
استفاده نمایند  .وی ادامه داد :مردم
عادی فقط در تجمعات و مکانهای پر
ازدحام از ماسک طبی ساده استفاده
کنند  .دکتر محمدی افزود :ماسک
( N95تنفسی) مختص کادر درمان
و افرادی است که در معرض مستقیم
ترشحات تنفسی بیمار کرونایی قرار
دارند .
هنگام خرید موازین بهداشتی را رعایت
کنیم

دکترمحمدی ،لزوم رعایت نکات
بهداشتی در هنگام خرید مایحتاج
روزانه را به عنوان یکی از راههای
پیشگیری و کنترل ویروس کرونا

دانست و عنوان کرد :شهروندان در
زمان مراجعه به فروشگاهها به اجناس
دست نزنند و این کار را به فروشنده
واگذار نمایند .رییس بهداشت و
درمان صنعت نفت گچساران ادامه
داد :شهروندان سعی نمایند با سطوح
تماس مستقیم نداشته و در اولین
فرصت دستان خود را با آب و صابون
بشویند .وی افزود :در مورد خرید
مایحتاج منزل باید یک نفر مامور
خرید باشد و خرید روزمره به خریدهای
پنج روز یک بار تبدیل شود.
راههای پیشگیری

دکترمحمدی توصیه کرد :افراد با
عالئم سرماخوردگی خفیف در منزل
بمانند ،استراحت کنند ،از مایعات گرم
استفاده نمایند و الزم نیست به مراکز
درمانی مراجعه کنند مگر عالئم شان
شدیدتر شود .
وی تصریح کرد :راههای پیشگیری
نیز توجه به مواردی ساده است که
شامل شستوشوی کامل دستها
با آب و صابون به طور مداوم و در
هر زمان ( در صورت عدم دسترسی
به آب از ژلهای ضدعفونی کننده با
پایه الکل که نیاز به شست و شو با آب
ندارند ،برای شستن دست استفاده
کنید) ،خودداری از دست دادن،
پوشاندن دهان و بینی خود هنگام
سرفه و عطسه با دستمال یا قسمت
باالی آستین ،رعایت فاصله حداقل
یک و نیم متری از افراد بیمار ،پرهیز
از تماس دستآلوده به چشم ،بینی
و دهان خود ،خودداری از رهاکردن
دستمال کاغذی مصرفشده در
محیط و مصرف نکردن مواد غذایی
نیمپز است .دکترمحمدی در پایان
از زحمات پزشکان ،پرستاران ،کادر
درمانی و کارکنان بهداشت و درمان
در خدمات رسانی به بیماران تقدیر
کرد.در حال حاضر افزون بر  ۱۳هزار
نفر تحت پوشش بهداشت و درمان
صنعت نفت گچساران قرار دارند .
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پدافند غیر عامل کشور و صنعت نفت شانه به شانه
یکدیگر در عسلویه

بنا به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت
نفت بوشهر و خارگ ،نایب رئیس پدافند غیر عامل کشور
در حالی در جلسه ای مشترک با پدافند غیر عامل منطقه
ویژه اقتصادی انرژی پارس حضور یافت که از اولین خودرو
فرماندهی عملیات و ارتباطات وزارت نفت در منطقه ویژه
پارس در مجاورت اتوبوس اورژانس پارس جنوبی ،رونمایی
شد.
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ که
آغازگر جلسه بود ،شروع بحران را در دو مقطع بیان کرد .مقطع
اول شیوع بیماری در خارج از کشور بود که اقدام ما کنترل
کشتیها ،فرودگاهها و کارکنان خارجی در صنعت نفت بود و

مقطع بعدی شیوع درون کشور بود و سازمان  WHOپاندمیرا
اعالم کرد که اقدام سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
در منطقه عسلویه و خارگ ،کنترل مبادی ورودی فرودگاهی
با انجام تریاژ مسافرین و نصب دوربین حرارتی در فرودگاه
عسلویه ،آموزش به نیروهای  HSEدر منطقه و سایر نیروها
حتی شاغلین سکوهای دریایی بود.
دکتر مالکی از خدمات شایسته امور  HSEدر سراسر منطقه
تشکر کرد و توجه ویژه کارکنان آن امور را شایسته تقدیر
دانست .وی تاکید کرد :در حال حاضر مهم ترین کار،
پیشگیری و راه آن ماندن در خانه است .ایجاد مکانهای
قرنطینه برای کارکنانی که نیاز به آن دارند را که به خوبی
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شیوع ویروس کرونا در حالی کشورمان را به چالش کشیده ،که بیش از هر وقت دیگر نیازمند حفظ تولیدات نفت
و گاز در سطح ایران و جهان هستیم.
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توسط شرکتها طبق دستورالعمل سازمان انجام شد ،مایه ی امنیت و آرامش دانست.
تامین آب ژاول برای ضدعفونی محیط توسط پتروشیمیها نیز کمک شایان ذکری است
که در این برهه کامال موثر بود.
وی همچنین گفت :نزدیک بیست تیم واکنش سریع برای شناسایی افراد مرتبط با فرد
مشکوک به بیماری و گندزدایی محیط تشکیل شده و آمبوالنسهای ویژه انتقال افراد
مشکوک به بیماری کرونا ،تا کنون  ۳۹مورد اعزام داشته اند .اولین مورد مثبت از شمال
کشور وارد منطقه شده بود و دو نفر دیگر از پیمانکاران نفت هم مثبت شدند .ما نظام
مراقبت سندرومیک را در منطقه اجرا میکنیم و در واقع بیماران با عالئم خفیف برای
ما مهم هستند .بیش از  ۵۰مرکز درمانی در سطح منطقه وجود دارد و دو بیمارستان در
بوشهر و یک بیمارستان در کنگان ،ارجاعی هستند و بیمارستان توحید جم و عسلویه هم
به خوبی از عهده بیماران ،بر میآیند .در حال حاضر در استان  ۵۴سندرم حاد تنفسی و
 ۳۵مورد مثبت وجود دارد.
وی با توجه به امکانات بیمارستانهای بوشهر و کنگان برای افزایش تخت و عدم
امکان افزایش تخت در بیمارستان عسلویه ،آمادگی بیمارستان توحید جم برای افزایش
و توسعه تختها و تامین تجهیزات الزم و وسایل حفاظت فردی را برای صیانت از
نیروهای انسانی صنعت نفت ،الزم و ضروری عنوان کرد.
دکتر مالکی همچنین از تخصیص  ۴دستگاه آمبوالنس توسط مدیرعامل سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت به منطقه بوشهر خبر داد و توجه ویژه مدیران منطقه را
به رفع مشکالت بیمارستان بویژه سیستم فشار منفی و ایزوالسیون بیمارستان و تامین
تجهیزات الزم برای پذیرش بیمار با تعداد زیاد جلب نمود.
سردار مطیعی نایب رئیس پدافند غیر عامل کشور ،تولید نفت و بنزین در مناطق حساس
را در شرایط کنونی الزم دانست و اعالم کرد :تا کنون استراتژی ما پذیرش بیمار بود ولی
حاال باید به ویروس حمله کرد .االن باید در مورد غربالگری و تجهیزات درمانی الزم در
منطقه تصمیم گیری شود و در این مورد نباید فقط به مرکز استان تکیه کنید .مدیران
صنعت باید از تمام ظرفیت شرکتهای منطقه استفاده کنند ،چون االن ویروس تبدیل به
مسئله امنیتی شده است .سردار مطیعی همچنین اعالم نمود که سپاه با تمام قوا آماده
تامین هر گونه امکانات درمانی در این منطقه میباشد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در این جلسه بیان کرد که نقش مردم،
کاال و تجهیزات و مدیریت منابع موجود بسیار برجسته است .االن زمانی است که برای
هر گونه خرید تجهیزات پیشگیری کننده ،الزم است منابع مالی در اختیار ما قرار گیرد.
مهندس موسوی همچنین خاطرنشان کرد که اولین محموله گندزدا از ماهشهر بارگیری
شده و به زودی با کمک گرفتن از خودروهای گندزدایی سپاه ،میتوانیم شهرهای حوزه
این منطقه را ضدعفونی نماییم تا عملیات بهره برداری و تولید نفت و گاز هرگز متوقف
نشود.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی نیز ضمن بیان اینکه در صنعت گاز کشور  ۵۸مورد
مشکوک ۳۴ ،مورد مثبت ۹ ،مورد بهبود یافته و  ۱مورد فوتی داشته ایم ،اعالم کرد که در
منطقه پارس جنوبی تاکنون مورد فوتی نداشته ایم.
مهندس فرهنگ در ادامه گفت :ما با کمک سازمان بهداشت و درمان توانسته ایم
کارکنان پرمخاطره را شناسایی و جدا کنیم تا آسیب کمتری ببینند و افراد در معرض خطر
نیز در بدو ورود به تبادل نظر با پزشک میپردازند.
مدیران عامل شرکتهای پتروشیمی ،پایانهها و مجتمع گاز پارسیان نیز دیگر حاضرین
در این نشست بودند و اقدامات موثر پیشنهادی و انجام شده در حوزه مدیریت منابع
انسانی نفت را تشریح کردند.

رئیس
بهداشت و
درمان صنعت
نفت بوشهر
و خارگ که
آغازگر جلسه
بود ،شروع
بحران را در
دو مقطع بیان
کرد .مقطع اول
شیوع بیماری در
خارج از کشور
بود که اقدام ما
کنترل کشتیها،
فرودگاهها و
کارکنان خارجی
در صنعت نفت
بود و مقطع
بعدی شیوع
درون کشور
بود و سازمان
 WHOپاندمیرا
اعالم کرد که
اقدام سازمان
بهداشت و
درمان صنعت
نفت در منطقه
عسلویه و
خارگ ،کنترل
مبادی ورودی
فرودگاهی با
انجام تریاژ
مسافرین و نصب
دوربین حرارتی
در فرودگاه
عسلویه ،آموزش
به نیروهای
 HSEدر منطقه
و سایر نیروها
حتی شاغلین
سکوهای دریایی
بود.
مهندس
فرهنگ در ادامه
گفت :ما با کمک
سازمان بهداشت
و درمان توانسته
ایم کارکنان
پرمخاطره را
شناسایی و جدا
کنیم تا آسیب
کمتری ببینند و
افراد در معرض
خطر نیز در بدو
ورود به تبادل
نظر با پزشک
میپردازند.
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رونمایی از اولین خودرو فرماندهی عملیات و ارتباطات وزارت
نفت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر،
از منحصر به فرد ترین خودروی  HSEوزارت نفت رونمایی شد.
این خودرو از دو بخش تشکیل شده است که بخش نخست
مربوط قرارگیری  4اپراتور کنترلر ارتباطات و قسمت دیگر مختص
برگزاری جلسات مدیریت بحران در نزدیکترین محل ایمن از
حادثه است.
سیستمهای ارتباطی این خودرو شامل  ،VMRرادیو مایکروویو،
فیبر نوری LTE،و متوروال است که در صورت از دست دادن یک
الیه ارتباطی سایر الیههای ارتباطی وظیفه برقراری ارتباط در
حادثه با مرکز فرماندهی بحران را بر عهده بگیرند.
این خودرو برای سطح دو اضطرار پیشبینی شده است دارای
سویچر مرکز تلفن که ارتباط داخلی و بیرونی خودرو را برقرار
میسازد ،ارتباط با شبکه از طریق فیبر نوری و رادیو مایکروویو و
ارتباط بیسیم  DMRکل منطقه پارس جنوبی از شهرهای کاکی
در استان بوشهر تا پارسیان در استان هرمزگان و شهرستان المرد
در استان فارس و تمامیسکوهای نفت و گاز دریایی را تحت
پوشش قرار میدهد.
این خودرو از طریق بی سیمهای آنالوگ متوروال با کلیه
خودروهای آتش نشانی در محل حادثه نیز مرتبط میشود و
در الیه بعدی یک  REPEATERنیز در صورت نیاز تا شعاع
10کیلومتری کلیه ارتباطات بی سیم منطقه را تحت پوشش قرار
میدهد.
این خودرو برق الزم را از سه الیه برق شهری ،ژنراتور خود خودرو

و باتری خورشیدی برای سیستمهای حیاتی تامین میکند.
این خودرو منحصر به فرد همچنین دارای دوربینهای
مدار بسته داخلی و پوشش بیرونی ،دستگاه ظبط مکالمات،
تقویتکننده دریافت سیگنال موبایل ،نرمافزار مدیریت مکالمات
و مانیتوریگ صحنه است.
خودرو اطالعات مدیریت بحران همچنین مجهز به هلی شات
تا شعاع  5کیلومتر پروازی ،دو دکل  12متری آنتن قابل تنظیم،
 7پروژکتور روشنایی اطراف خودرو ،یک دوربین  360درجه در
باالی آنتن ،آنتنهای  LTEدیتا در کنار امکان برگزاری ویدئو
کنفرانس در داخل خودرو است.
از ویژگی جالب دیگر این خودرو مدیریت بحران ،تجهیز شدن
به آنتنهای بی سیم  AIR BANDبرای برقرای ارتباط با برج
مراقبت فرودگاه و بالگردها درگیر در عملیات بحران است.
ساخت و تجهیز اولین اتوبوس اورژانس در سطح منطقه ویژه پارس

این خودرو به عنوان بیمارستانی صحرایی در شرایط بحران
مورد استفاده قرار میگیرد که دارای ژنراتور ،تجهیزات دفع
فاضالب بیمارستانی ،وسایل کمپین پرستاران و پزشکان و
آسانسور حمل بیمار به داخل است.
این آمبوالنس دارای سه بخش است؛
 -1چهار تخت با امکانات اورژانس پیشرفته
 -2اتاق  CPRاحیا
 -3قسمت  Privateمختص بیماران سوختگی و شیمیایی.
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از اولین خودروی فرماندهی عملیات و ارتباطات مدیریت بحران وزارت نفت و همچنین اولین اتوبوس اورژانس پارس
جنوبی با حضور مهندس موسوی ،مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس ،سردار مطیعی ،جانشین فرمانده ارشد پدافند
غیر عامل کشور در حوزه انرژی ،دکتر مالکی رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر وخارگ و جمعی از مدیران
صنعت نفت و بهداشت و درمان رونمایی شد.
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تولد
نخستین نوزاد
سال جدید
در بیمارستان
بعثت نفت
گچساران
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مسئول بخش زنان و زایمان بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران گفت« :سنا» نخستین نوزاد متولد شده
سال  99در بیمارستان بعثت نفت گچساران است .

فروزان نارکی در گفتگو با خبرنگار پایگاه روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت گچساران افزود :این نوزاد در ساعت  14و
 3دقیقه روز دوم فروردین ماه امسال متولد شد.
مسئول بخش زنان و زایمان بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران با بیان اینکه در سال گذشته 73کودک در این مرکز
درمانی متولد شدند گفت :تعداد نوزادان دختر در مقایسه با نوزادان پسر 5 ،مورد بیشتر بوده است.
نارکی ابراز کرد 60 :درصد از مادران باردار به روش سزارین و  40درصد مادران باردار طی سال گذشته در بیمارستان بعثت صنعت
نفت نوزادان خود را به روش طبیعی به دنیا آورده اند.
وی اظهار داشت :آمار انجام عمل سزارین در بیمارستان بعثت صنعت نفت در سال  98نسبت به سال  97حدود  16درصد
کاهش داشته است.
نارکی تصریح کرد :انجام زایمان به روش سزارین در بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران در حال کاهش است.
در حال حاضر  9ماما در بخش زنان و زایمان بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران فعالیت میکنند.
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گنــــــــدزدایی و ضد عفـ ـ ـ ــونی مداوم
کلید مهـــــــــار کـ ـ ـ ـ ــرونا است

در بیمارستان نفت تهران ،حدود 85نفر به طور مستقیم وغیر مستقیم به ارایه این خدمات در بخشهای
ایزوله ،بخشهای دیگر درمانی و بخش اداری مشغول هستند و با ایمنسازی محیط ،کاهش ریسک
ابتالی مراجعین و پرسنل را فراهم میکنند.
در این روزهای شلوغ و پرکار پرسنل بخش خدمات ،با اصغر میرزاخانی سرپرست واحد نگهداشت
بیمارستان نفت تهران ،گفت وگویی داشتیم که به بخشی از فعالیتهای کارکنان زحمت کش این بخش
اشاره داشته است.
به گفته میرزاخانی فعالیتهای بخش نگهداشت پس از اعالم آماده باش از سوی مدیریت بهداشت ودرمان
صنعت نفت تهران ،با تامین مواد بهداشتی مورد نیاز از سویی و انجام ماموریت گندزدایی در بیمارستان و
درمانگاهها از سوی دیگر آغاز شد.
وی افزود 4 :تیم برای گندزدایی در نظر گرفته شده است ودوتیم برای آماده سازی محلول گندزدایی
که یکی ازاین دوتیم محلول ضد عفونی دست در بخشهای اداری و درمانی بیمارستان را تهیه
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شیوع بیماری کرونا در جهان با شتابی وحشتناک میتازد ودر این میان ،کادر پزشکی از سویی و کادر ضد عفونی و
نظافت کننده ،دوشادوش یکدیگر به مهار این بیماری میپردازند .از این رو ،عمل گند زددایی و پاکسازی محیط و
افرادی که به انجام این وظیف مشغول هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
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20

خبرنامه الکترونیکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت خبرنامه فروردین ماه 1399

و توزیع میکنند و گروه دیگر محلول سطوح را آماده میکنند .درحال فعالیت
هستند.
میرزا خانی تشریح کرد :سه تیم ،کار گندزدایی بخش درمانی را از  7صبح تا
7شب درسه مرحله انجام میدهند .و یک تیم آنکال داریم که در هر نقطهای که
نیاز باشد به گندزدایی اقدام میکنند.
وی توضیح داد :با توجه به اینکه امکان مراجعه بیمار مشکوک به کرونا در شب
نیز وجود دارد ،در شیفت شب نیز همکاران بخش خدمات حضور فعال دارند و
مسیر تردد و مکانهایی مثل سیتیاسکن و ...که به بیمار خدمات ارایه میشود
و یا به صورت مستقیم درگیر درمان هستند ،ضد عفونی و گندزدایی میکنند.
وی به حضور دایمیو مستمر  5نفر از همکاران بخش خدمات در بخشهای
ایزوله و «آیسییو» اشاره کرد و گفت واین همکاران همراه کادردرمان به
بیماران مشکوک به کرونا خدمات ارایه میکنند ودقیقا پوشش و لوازم حفاظت
فردی مورد نیاز کار در این بخش برای آنها نیز تامین شده است.
سرپرست واحد نگهداشت تاکید کرد :همکاری واحد پشتیبانی در انجام هرچه
بهتر وظایف این واحد موثر بوده است که از آن جمله میتوان به خرید بخارشوی
صنعتی اشاره کرد و گفت :استفاده از این بخار شوی ،برای ضدعفونی در
بخشهایی که به دلیل شرایط خاص بیماران و بیمارانی که مشکالت ریوی
دارند کاربرد دارد وموجب میشود کمتر،مواد شیمیایی به کار بریم.
وی افزود :در حال حاضر در بخشهایی که امکان گندزدایی با موادگندزدا را
نداریم میتوانیم از بخار شوراستفاده کنیم و بعد ازپشت سر گذاشتن بحران کرونا
نیز برای ضدعفونی بخشهای بیمارستان میتوانیم ازاین بخارشوی صنعتی
استفاده کنیم.
میرزاخانی تامین مایع شوینده دست سازگار با پوست را از دیگر اقدامات دوره
شیوع کرونا عنوان کرد که استفاده از این مایع دستشویی در این شرایط که نیاز
پرسنل به شستوشوی دست بیشتر است موجب شده است ،آسیب کمتری به
پوست برسد.
وی ادامه داد :آشپزخانه روزانه دو بار گندزدایی میشود .منتهی باتوجه به
حساسیت آشپزخانه و تامین غذای بیماران وپرسنل ،دقت باالیی در انجام این
امر صورت میگیرد تا هم زمان با آماده سازی موادغذایی گندزدایی صورت نگیرد
ومیزان مسمومیت از طریق مواد گند زدا به صفر برسد.
میرزا خانی گندزدایی سرویسهای ایاب و ذهاب را از دیگر اقدامات دوره شیوع
کرونا عنوان کرد که با هماهنگی واحد نقلیه به طور روزانه و الزامی برای خودروها
انجام میشود که با توجه به شرایط موجوداهمیت دارد وامکان انتقال بیماری از
طریق سرویس ایاب و ذهاب پرسنل را کاهش میدهد.
سرپرست واحد نگهداشت تاکید کرد :در ایام عید در دو شیفت کاری50 ،نفر
از پرسنل حضور دارند و تمام بخشهای درمانی و اداری شستوشو و گندزدایی
میشوند.
همچنین برای گندزدایی درمانگاهای کار و خانواده نیز ،آموزشهای الزم برای
ترکیب محلول ضد عفونی واستفاده از پمپ گندزدایی به پرسنل نگهداشت،
آموزش داده شده است و درمانگاهها نیز به طورمکانیزه گندزدایی میشوند.

در بیمارستان
نفت تهران،
حدود 85نفر
به طور مستقیم
وغیر مستقیم به
ارایه این خدمات
در بخشهای
ایزوله ،بخشهای
دیگر درمانی
و بخش اداری
مشغول هستند
و با ایمن سازی
محیط ،کاهش
ریسک ابتالی
مراجعین و
پرسنل را فراهم
میکنند.
میرزاخانی
سرپرست واحد
نگهداشت
بیمارستان
نفت تهران:
 4تیم برای
گندزدایی در
نظر گرفته شده
است ودوتیم
برای آماده
سازی محلول
گندزدایی که
یکی ازاین دوتیم
محلول ضد
عفونی دست
در بخشهای
اداری و درمانی
بیمارستان را
تهیه و توزیع
میکنند و گروه
دیگر محلول
سطوح را آماده
میکنند .درحال
فعالیت هستند.
آشپزخانه روزانه
دوبار گندزدایی
میشود.
منتهی باتوجه
به حساسیت
آشپزخانه و
تامین غذای
بیماران وپرسنل،
دقت باالیی در
انجام این امر
صورت میگیرد
تا هم زمان با
آماده سازی
موادغذایی
گندزدایی صورت
نگیرد ومیزان
مسمومیت از
طریق مواد
گند زدا به صفر
برسد.
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در راستای مقابله با ویروس کرونا و در حوزه مسئولیت اجتماعی
بهداشت و درمان صنعت نفت مسجد سلیمان و شرکت بهره برداری
نفت و گاز مسجدسلیمان ،دستگاههای گندزدایی بیمارستان 22
بهمن مسجدسلیمان را خریداری کردند.
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدسلیمان در جهت اهمیت
تأمین سالمت و امنیت بهداشتی شهروندان منطقه ،با همکاری
مدیریت بهداشت و درمان صنعت نفت مسجدسلیمان دستگاههای
گندزدای اتاق ایزوله اورژانس ،بخش ایزوله تنفسی و واحد
سیتیاسکن بیمارستان  22مسجدسلیمان با صرف اعتباری بالغ بر
 5/000/000/000ریال خریداری و نصب کردند.
الزم به توضیح است دستگاههای گندزدای هوا اتاق ایزوله
اورژانس ،بخش ایزوله تنفسی ،واحد سیتیاسکن دارای قابلیت
گندزدایی  ۲۰۰مترمربع و دارای عالیترین تاییدیهها میباشد و با
تولید اکسیدکنندههایی از جمله ازن و یون هیدروکسید بر روی ذرات
معلق جامد تاثیر میگذارد و آنها را از فضای تنفسی خارج کرده و
آلودگیهای گازی را تغییر ماهیت داده و به دی اکسید کربن بی خطر
و رطوبت تبدیل میکند.
همزمان با این اقدام از سوی شرکت بهرهبرداری نفتوگاز
مسجدسلیمان و مدیریت بهداشتودرمان صنعت نفت مسجد
سلیمان؛ دستگاههای کمک تنفس تهاجمی و غیر تهاجمی جهت
بهبود حال بیماران بستری بامشکالت تنفسی نیز خریداری و به
بیمارستان ٢٢بهمن تحویل داده شد .
عالوه براین  ١٥دستگاه تبسنج و پالس اکسیمتر در جهت
غربالگری بیماران در پایگاههای مستقر در سطح شهر در اختیار مرکز
بهداشت شهر قرار داده شد .درکنار این خدمات ،از سوی مدیریت
بهداشت و درمان صنعت نفت نیز اقالم قابل توجه ای ازتجهیزات
مصرفی پزشکی و محافظت فردی بالغ بر 1/500/000/000ریال را
در جهت حفاظت و ایمنی پزشکان و پرسنل بهداشت درمان شهر
دراختیار بیمارستان ٢٢بهمن قرار داد .

روز جهانی بهداشت گرامی

«تقویت پرستاری و مامایی برای
دستیابی به سالمت برای همه
توسط همه» شعار امسال
روز جهانی بهداشت که نماد سالگرد تاسیس
سازمان جهانی بهداشت  WHOدر سال 8491
است ،در  7آوریل مصادف با  ۱۸فروردین هر
سال جشن گرفته میشود؛ این روز فرصتی
برای تمام افراد در هر جامعه فراهم میکند
تا در فعالیتهایی که منجر به بهبود سالمت
میشوند ،مشارکت داشته باشند.
ی بهداشت و درمان
به گزارش روابط عموم 
صنعت نفت فارس و هرمزگان ،هر سال یکی
از موضوعات اولویتدار در زمینه بهداشت
عمومیمورد انتخاب و تاکید قرار میگیرد.
امسال موضوع «تقویت پرستاری و مامایی
برای دستیابی به سالمت برای همه توسط
همه» به عنوان موضوع روز جهانی سالمت در
سال  ۲۰۲۰انتخاب شده است.
پرستاران و ماماها نقش مهمیرا در مراقبت
از مردم در همه جا از جمله شرایط بحرانی،
درگیریها و وضعیتهای شکننده ایجاد
میکنند.
آنها طیف گستردهای از خدمات اساسی
مرتبط به جامعه در تمام سطوح سالمت را ارائه
میدهند .با انجام این کار ،آنها یک مولفه
اساسی در دستیابی به شعار «سالمت برای همه
توسط همه» را محقق میسازند.
پیشینه روز جهانی بهداشت از این قرار است
که در چنین روزی در سال  1948میالدی
در نیویورک ،نخستین اساسنامه کنفرانس
بینالمللی بهداشت از سوی سازمان بهداشت
جهانی تدوین گردید.
همچنین در ژوئن همان سال نخستین
ی سازمان بهداشت جهانی در ژنو
مجمع عموم 
با حضور نمایندگان بیش از شصت و یک کشور
جهان تشکیل شد  .از آن سال به بعد همه ساله
چنین روزی به عنوان روز جهانی بهداشت در
کشورهای مختلف گرامیداشته میشود .
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کمک صنعت نفت مسجدسلیمان
در جهت مقابله با کرونا
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تا کید بر روش استف ــاده صحی ـ ـ ــح از وسایل حفاظت ف ـ ــردی
در بخشهای بیمارستانی
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معاون دارو و درمان بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران با تاکید براهمیت شست وشوی مداوم دستها
در عدم ابتال به بیماری کرونا گفت :اگر افراد بیش از اندازه و به طور غیر ضروری از وسایل حفاظت شخصی
استفاده کنند،ریسک انتقال بیماری افزایش مییابد .

دکتر رضا شهرامیگفت :مصرف درست از وسایل حفاظت
فردی دارای اهمیت بسیاری است به نحوی که استفاده بیش
از حد مشکل زا است و استفاده کمتر از حد نیز ریسک ابتال را
درفرد افزایش میدهد.
به گفته دکتر شهرامی بر اساس اطالعات از مرکز بیماریهای
جهانی “ ”CDCو سازمان بهداشت جهانی “ ”WHOنحوه
پوشش و استفاده از وسایل حفاظت فردی پرسنل بیمارستان
گفت :استفاده از این وسایل برای پرسنلی که در بخشهایی
غیر از بخش ویژه و ایزوله هستند با پرسنل بخشهای ویژه
و بخشهای ایزوله متفاوت است همچنین در بخش ایزوله
نیز پرسنلی که مواجه مستقیم بابیمار دارند با دیگر پرسنل که با
بیمار مستقیم در ارتباط نیستند فرق میکند.

وی تا کید کرد :باتوجه به اینکه زمان اتمام این اپیدم 
ی
مشخص نیست ،استفاده درست و مناسب از وسایل حفاظت
فردی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
به گفته وی ممکن است با عدم رعایت اولویت استفاده و
همچنین استفاده غیر ضروری از این وسایل ،در آینده دچار
مشکل کمبود وسایل حفاظت فردی برای افرادی که به دلیل
شغلی با بیماران در ارتباط هستند شویم.
وی در مورد استفاده از دستکش گفت :در بخش بیمارستان،
پرستاران ،بهیاران ،که بهطور مستقیم با بیمار در ارتباط هستند
دستکش التکس غیراستریل باید داشته باشند که حین ورود
به اتاق باید پوشیده شود و پس از خروج از بخش باید دستکش
از دست خارج شود و دستها شسته شوند.

وی تا کید کرد :با توجه به اینکه این
بیماری از راه پوست منتقل نمیشود،
پوشیدن دستکش محافظت ایجاد
نمیکند ،حتی باوجود پوشیدن
دستکش ،همچنان شستن دستها
اهمیت باالیی دارد.
وی در مورد استفاده از «گان» نیز گفت:
دو نوع گان مورد استفاده قرار میگیرد
که یک نوع گان سرتاسري است که
معروف به لباس فضایی است ونوع دیگر
گانهای جراحی است که هردوی این
گانها در بخش ایزوله مورداستفاده قرار
میگیرند.
نکته قابل اهمیت آن است که استفاده
از گان فضایی در بخش ایزوله برای
افرادی که مستقیم بابیماران در ارتباط
نیستند ،ضرورتی ندارد و فقط پرسنلی
که مدام در تماس با بیمار هستند و از
بخش خارج نمیشوند و ممکن است با
ترشحات بیمار بیشتر سروکار دارند این
نوع گان را میپوشند وی تاکید کرد گان
ا گر آلوده باشد حتما بایدعوض شود که
از اصول محافظتی مهم در هر بیماری
است.
وی در مورد حفاظت از چشم برای
پرسنل با استفاده از شیلد یا عینک نیز
گفت :در صورتی که پرسنل درفاصله کمتر
از دو متر با فرد بیمار قرار بگیرد ،استفاده
از شیل و یا عینک توصیه میشود که در
مورد استفاده ازشیلد،به محض خروج از
بخش ایزوله شیلد باید ضد عفونی شود.
دکتر شهرامیماسک را مهمترین وسیله
حفاظت فردی برای پرسنل و افراد دیگر
عنوان کرد و در این باره توضیح داد:
استفاده از ماسکهای رسپیراتوردار
مثل ماسک  N95، ffp2،ffp3زمانی
است که اقداماتی انجام شود که باعث
ایجاد قطرات تنفسی در فرد شود مثل
ساکشن ،برونوسکوپی و الرونوسکوپی.
ولی در موارد دیگر اصال توصیه
نمیشود ،زیرا این ماسکها مشکالت
تهویه ایجاد میکند و فرد دچار خواب
آلودگی و کاهش عملکرد میشود.

دکتر رضا شهرامی:
باتوجه به اینکه زمان
اتمام این اپیدمی
مشخص نیست ،استفاده
درست و مناسب از
وسایل حفاظت فردی
از اهمیت ویژه ای
برخوردار است .به گفته
وی ممکن است با عدم
رعایت اولویت استفاده
و همچنین استفاده غیر
ضروری از این وسایل،
در آینده دچار مشکل
کمبود وسایل حفاظت
فردی برای افرادی
که به دلیل شغلی با
بیماران در ارتباط
هستند شویم.
وی در مورد استفاده از
دستکش گفت :در بخش
بیمارستان ،پرستاران،
بهیاران ،که بهطور
مستقیم با بیمار در
ارتباط هستند دستکش
التکس غیراستریل
باید داشته باشند که
حین ورود به اتاق باید
پوشیده شود و پس
از خروج از بخش باید
دستکش از دست خارج
شود و دستها شسته
شوند.

وی ادامه داد :فردی که دارای عالیم
عطسه و سرفه است نبایداز ماسک
 n95استفاده کند ،زیرا استفاده از این
ماسک موجب انتشارویروس به اطراف
میشود.
به گفته وی وقتی بیمار قطرات
تنفسی ندارد و یا فاصله بیش از دومتر
رعایت شود ،استفاده از ماسکهای
معمولی معروف به ماسکهای سه الیه
توصیه میشود.
وی در مورد استفاده از روکفشی و مچ
بند در بخش ایزوله گفت :استفاده از
روکفشی منسوخ شده است زیرا درصد
انتقال عفونت را افزایش میدهد ،مچ
بند نیز ضرورتی ندارد همچنین استفاده
از آستینهای اضافه نیز در صورتی
که آستین گان کوتاه باشد ضروری
است.
وی در مورد انجام تستهای تشخیصی
کرونا گفت :افرادی که عالمتی از بیماری
ندارند ،برای تست سیتیاسکن از
ریه مراجعه نکنند زیرا سیتیاسکن در
حالتی که فرد دارای عالیم تب ،سرفه،
تنگی نفس و ...هستند ،قابل اعتماد
است.
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۱۹سال بـ ـ ـ ـ ــدون فل ـ ـ ــج اطف ـ ـ ــال
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براساس اعالم وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی طی  ۱۹سال گذشته هیچ موردی از فلج اطفال در
کشور مشاهده نشده است  .اما طرح واکسیناسیون برای ایمن سازی اطفال تا ریشه کنی کامل این بیماری اجرا
خواهد شد.

پایگاه
گزارش
به
ر و ا بطعمو میبهد ا شتو د ر ما ن
صنعت نفت گچساران؛ هر سال ۱۸
تا  ۲۴فروردین ماه با هدف اطالع
رسانی و حساس سازی گروههای
مختلف جامعه هفته ملی ریشه کنی
فلج اطفال نامگذاری شده است.
فلج اطفال به عنوان یک بیماری
ویروسی یکی از خطرناک ترین
بیماریهای عصر حاضر است که
معموال کودکان خردسال را مبتال
میکند و سبب فلج دائمیاندامهای

تحتانی به ویژه پاها میشود.
این بیماری بر اثر آلوده شدن با
پلیوویروس رخ میدهد و ویروس آن
از طریق تماس مستقیم فرد با فرد یا
از طریق تماس با خلط آلوده دهان
یا بینی بیمار و یا از طریق تماس با
مدفوع آلوده منتقل میشود.
سابقه فلج اطفال به زمان باستان
برمیگردد ؛ ولی نخستین تشخیص
بالینی آن توسط یک پزشک
انگلیسی به نام مایکل آندروود در
سال  ۱۷۸۹میالدی صورت گرفت .

ابتکار ریشه کنی فلج اطفال از سال
 ۱۹۸۸میالدی توسط اتحاد دولتها
با سازمانهایی نظیر یونیسف،
سازمان جهانی بهداشت و روتاری
بین المللی آغاز شد.
ویروس فلج اطفال معموال کودکان
زیر  ۵سال را تحت تاثیر قرار میدهد
و اغلب از طریق ویروسهای دهانی
یا مدفوع و همچنین از طریق مواد
غذایی و آب آلوده منتقل میشود
 .این ویروس به سرعت در روده
گسترش پیدا کرده و به سیستم

اعصاب حمله میکند و در عرض چند ساعت منجر به فلج و معلولیت میشود  .تب،
خستگی ،سردرد ،استفراغ ،سفتی گردن و بدن درد از مهمترین عالیم این بیماری
هستند  .هیچ درمانی برای این عارضه وجود ندارد و فقط میتوان با وا کسن از وقوع آن
پیشگیری کرد.
آخرین آمار منتشر شده از سازمان جهانی بهداشت در مورد فلج اطفال:

فلج اطفال (پولیومیلیت) ا کثر کودکان زیر پنج سال را تحت تاثیر قرار میدهد.
از هر  ۲00مورد ابتال به عفونت ،یک مورد منجر به فلج غیر قابل بازگشت میشود و از
این میان  5تا  10درصد به دلیل ضعف عضالت تنفسی ،جان خود را از دست میدهند.
موارد گزارش شده در سال  1988میالدی حدود  ۳50هزار نفر بود که در سال ۲018
میالدی با بیش از  99درصد کاهش ،به  ۲7نفر رسید.
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ۲7،مورد ابتال به فلج اطفال در دنیا در دو
کشور پاکستان و افغانستان بودند.
*تا زمانی که یک کودک مبتال به فلج اطفال در منطقهای وجود داشته باشد ،کودکان
سراسر آن کشور در معرض خطر ابتال قرار دارند.
ریشه کن نشدن فلج اطفال در چند منطقه باقیمانده ،میتواند منجر به ابتالی ۲00
هزار کودک در سال شود و پس از  10سال ،در تمام جهان گسترش یابد.
در بیشتر کشورهای جهان ،سیستمهای نظارتی و ایمنسازی موثر برای مقابله با
سایر بیماریهای عفونی صورت گرفته است.
هیچ درمانی برای فلجاطفال وجود ندارد و تنها راه مقابله پیشگیری است که با چند
نوبت وا کیسناسیون انجام میشود.
از سه نوع تهاجمیویروس (نوع ،1نوع  ۲و نوع  )۳نوع  ۲در سال  1999میالدی
ریشهکن شد و هیچ موردی از نوع  ۳از سال  ۲01۲میالدی تاکنون گزارش نشده است.
متخصصان بر این باورند که زمانی میتوان از این ویروس در امان بود که حتی یک
مورد آن نیز در سراسر جهان وجود نداشته باشد.
بر اساس برنامهریزی سازمان جهانی بهداشت ،ریشهکنی بیماری فلج اطفال در دنیا
تا سال  ۲0۲۲پیش بینی شده است.
گفتنی است بیست و چهارم ا کتبر به منظور بزرگداشت تولد جوناس سالک ،کاشف
لهستانی االصل وا کسن فلج اطفال و در راستای افزایش آ گاهی عمومیو پیشگیری
ر و ز
از این بیماری که همچنان یک تهدید محسوب میشود،
جهانی فلج اطفال نامگذاری شده است.
مدلسازی اقتصادی نشان میدهد که با ریشهکنی فلج
اطفال ،حداقل مبلغی معادل  40تا  50میلیارد
دالر آمریکا بین سالهای  1988تا ۲0۳5
میالدی ،صرفه جویی خواهد شد.

فلج اطفال
به عنوان
یک بیماری
ویروسی یکی از
خطرناك ترین
بیماریهای
عصر حاضر
است که
معموال کودکان
خردسال را
مبتال میکند
و سبب فلج
دائمیاندامهای
تحتانی به ویژه
پاها میشود.
این بیماری بر
اﺛر آلوده شدن
با پلیوویروس
رخ میدهد و
ویروس آن از
طریق تماس
مستقیم فرد با
فرد یا از طریق
تماس با خلط
آلوده دهان یا
بینی بیمار و یا
از طریق تماس
با مدفوع آلوده
منتقل میشود.
متخصصان
بر این باورند که
زمانی میتوان
از این ویروس
در امان بود
که حتی یک
مورد آن نیز در
سراسر جهان
وجود نداشته
باشد.
بر اساس برنامه
ریزی سازمان
جهانی بهداشت،
ریشه کنی
بیماری فلج
اطفال در دنیا
تا سال 2٠22
پیش بینی شده
است.
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بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز
از بیمارستان نفت امیدیه

lw ww.p ih o.i rl

دکتر ابول نژادیان :شناسایی بیماران در شهرها نشان دهنده قدرت در ارائه سریع خدمات در شناسایی مبتالیان به
کرونا ویروس است .

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
آغاجاری ؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به
همراه فرماندار شهرستان امیدیه به صورت سرزده از بیمارستان
شهید ایرانپور نفت امیدیه بازدید کردند .
دکتر فرهاد ابول نژادیان ابتدا از بخش اورژانس و بخشهای
مرتبط با بیماری کوید  19بازدید و سپس با حضور در دفتر EOC
این مرکز روند مدیریت و فرماندهی بحران کوید  19را بررسی کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز روند مدیریت و برنامه ریزی
بحران کوید  19را در بیمارستان نفت امیدیه عالی توصیف و ابراز
امیدواری کرد تا دیگر بیمارستانهای استان خوزستان نیز از
تجربیات استفاده نمایند.
وی به پروسه بیماریابی مرتبط با بحران اخیر اشاره کرد و گفت:
چنانچه در شهری تعداد بیماران شناسایی شده بیشتر شد ،این
امر نشان دهنده وجود نقطه ضعف و کمکاری مسئولین نیست،
بلکه نشان دهنده قدرت در ارائه سریع خدمات در شناسایی
مبتالیان به کرونا ویروس است..
دکتر ابول نژادیان که پیش از ورود به بیمارستان نفت از
بیمارستان امام رضا (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
جندی شاپور اهواز بازدید کرده بود از روند مدیریت بیماری اخیر

در شهرستان امیدیه ابراز رضایت کرد و اظهار داشت :همکاران
بنده در شهرستان امیدیه زحمت و تالش خود را انجام داده اند
و اورژانس خاکستری در هر دو بیمارستان برای پذیرش بیماران
کرونایی آماده شده است ،اتاق معاینه جدا تعبیه شده و از این
نظر هیچ مشکلی وجود ندارد ،بیمارستان کامال تمیز و مرتب بود و
پزشکان در بیمارستان حضور داشتند.
وی با اشاره به تعداد بیماران کرونایی در شهرستان امیدیه
گفت :در شهرستان امیدیه  ۱۵بیمار وجود دارد که از این تعداد
هفت بیمار از دو خانواده هستند و اقدامات الزم حمایتی و
قرنطینه در خصوص خانوادههای مبتالیان انجام شده است،
پوشش حفاظتی کاملی در امیدیه وجود داشته و مشکلی از این
جهت دیده نمیشود .دکتر ابول نژادیان همچنین به طرح
خوداظهاری وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت :در طرح غربالگری
و خوداظهاری مردم از طریق سامانه  salamat.gov.irشهرستان
امیدیه بصورت کامل پوشش داده شده و تقریبا  ۱۰۰درصد
جمعیت این شهرستان مورد غربالگری قرار گرفته اند.
در این دیدار دکتر خدری رئیس بهداشت و درمان ،دکتر احمدی
رئیس بیمارستان و دکتر طاهری رئیس طب صنعتی و بهداشت،
دکتر ابول نژادیان را همراهی کردند.
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تشکیل تیم �مایت روانی برای کاهش آسیبهای روانی

رییس بخش روانپزشکی بیمارستان نفت تهران بر
حمایتهای روانی از خانواده نفت همراه با اقدامات درمانی
وپزشکی در دوره کرونا و پسا کرونا تاکید کرد.
به گزارش ،پایگاههای اطالع رسانی بهداشت ودرمان
صنعت نفت تهران ،دکتر ژاله گلستانی متخصص اعصاب و
روان افزود :کرونا مسئله همه ماست ،موضوعی نابسامان،
منحصر به فرد و ناشناخته که افراد زیادی اعم از شاغلین
بخشهای درمانی و مردم عادی را درگیر تبعات خود کرده
است.
سرعت انتقال ویروس و نوع اقدامات الزم برای
پیشگیری مانند قرنطینه موجب شد بار فشار روانی و
تنش در سطح جامعه باال رود.
وی توضیح داد :از ابتدای شیوع کرونا برآن شدیم که
اقدامات مناسب در این زمینه را هرچه سریع تر همگام
با کمیته بحران شروع کنیم  .از این رو با هدف کمک به
حفظ و بازیابی سالمت روان خانواده نفت ،تیم حمایت
روانی بیمارستان نفت تهران برای مراجعین و عموم افراد
تحت پوشش ،فعالیت خود را شروع کرد.
دکتر گلستانی افزود :تیمیمتشکل از دو روانپزشک
و چهار روانشناس به سرپرستی اینجانب ،به عنوان
اعضای اصلی شروع به فعالیت کرد و سایر روانپزشکان و
روانشناسان بیمارستان نفت تهران هم به عنوان اعضای
پشتیبان تیم اعالم آمادگی کردند و پروتکلهای تالیف
شده در موردحمایتهای روانی از  10اسفند اجرایی شد.
با توجه به اهمیت سالمت روان کادر درمانی خط اول
مواجه با کرونا وآسیب پذیری این گروه به علت شرایط
ویژه همه گیری ،ابتدا وضعیت بخشهای بیمارستانی
درگیر کرونا بررسی شد و سپس برنامه ریزی جهت ورود
روانپزشکان تیم به این بخشها انجام شد.در ادامه
جلسات مشاوره گروهی در بخشهای ایزوله کرونایی
صورت گرفت.
همچنین در مورد مهارت های مقابله با استرس و تاب

آوری آموزشهایی به پرسنل خط اول مقابله با کرونا داده
شد و مشاورههای فردی برای پرسنل و بیماران بستری
در بخشهای ایزوله برحسب درخواست انجام شد و این
خدمات همچنان ادامه دارد.
گام بعدی پروتکل ،همکاری روانشناسان با مرکز کال
سنتر بود .در طی این مدت روانشناسان عضوتیم از ۲9
اسفند ماه یک روز درمیان دوشادوش پزشکان مستقر در
مرکز کال سنتر حاضر بودند وبه موارد ارجاعی از همکاران
پزشک با ارایه مشاوره تلفنی و راهکارهای درمانی،
رسیدگی کردند.
همچنین افراد نیازمند مشاوره روانپزشکی را روانشناسان
کال سنتر به روانپزشک ارجاع و وضعیت آنان تلفنی
پیگیری میشود.
وی گفت :بعد از سپری شدن بحران اپیدمیکرونا نیز
حمایتهای روانی از افراد ضروری است  .به دلیل تبعات
بیماری مانند مسایل اقتصادی ومرگ و بیماری عزیزان
واثرات آن الزم است در این مورد اقدامات پیشگیرانه
صورت گیرد و هر فردی حتی سالم ،الزم است مهارتهای
مقابله با بحران وروشهای کنار آمدن با استرس را فرا
بگیرد وبه محض احساس عالیم ناخوشایند روانی به
دنبال اخذ راهنمایی از متخصصین باشد.
از مهمترین توصیهها برای حفظ سالمت روان افراد
در دوران بحران این است که اطالعاتی درست از منابع
علمیمعتبر کسب کنیم تا بتوانیم اقدامات مراقبتی مناسب
را انجام دهیم.
همچنین به دلیل کاهش روابط فیزیکی واحساس
فزاینده انزوا الزم است روابط با خانواده ودوستان از طریق
مجازی حفظ شود.پرداختن زیاد از حد به اخبار بد در
رسانهها میتواند نگرانیها را بیشتر کند.
نکته دیگر اینکه انتخاب سبک زندگی سالم با تغذیه
مناسب و تحرک کافی وخواب خوب در دوران قرنطینه
مفید است.
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راه اندازی سامانه
غربالگری ،پایش
و پیگیری بیماری
کوید 19

خبر کوتاه
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
اقدام به راه اندازی سامانه خوداظهاری
به ضرورت پایش ،غربالگری و پیشگیری از
شیوع بیماری کووید  19در محیطهای کاری
و نیز پیگیری افراد نیازمند قرنطینه در منزل
یا محل کار ،کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت این سامانه به
منظور ضرورت پایش ،غربالگری و پیشگیری از
شیوع بیماری کووید  19در محیطهای کاری
و نیز پیگیری افراد نیازمند قرنطینه در منزل
یا محل کار ،در جهت خوداظهاری راه اندازی
شده است  .دسترسی به سامانه از طریق وب
سایت سازمان به آدرس https://www.piho.

 ir/fa/coronaجهت استفاده کارکنان رسمی،
قرارداد مدت معین،مدت موقت شاغل و
بازنشسته و تحت تکفل ایشان فراهم میباشد.
نحوه ورود به سامانه از طریق شماره پرسنلی و
کد ملی شاغل امکان پذیر است.

خبر کوتاه

نجات کارگر
ساختمانی از
مرگ حتمیدر
سقوط از ارتفاع
سه متری

با ح�ور به موقع و اقدامات اولیه کادر
درمانی کلینیک ح�رت ولیعصر (ع) کارگر
ساختمانی از مرگ حتمینجات پیدا کرد.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان
صنعت نفت استان مرکزی و لرستان :با حضور
به موقع و اقدامات اولیه کادر درمانی کلینیک
حضرت ولیعصر (ع) کارگر ساختمانی که بر

اثر سقوط از ارتفاع سه متری از ناحیه سر و
گردن دچار مصدومیت شدید شده بود از مرگ
حتمینجات پیدا کرد و با اسکورت پرستاری به
بیمارستان ولیعصر (ع) اراک اعزام گردید.
الزم به ذکر است با پیگیریهای صورت
گرفته فرد حادثه دیده در بخش مراقبتهای
ویژه بستری و حال عمومیوی رو به بهبود
است.
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برای مقابله با
کرونا؛بیمارستان
جدید نفت
گچساران به
عنوان مرکز
پشتیبانیتجهیز
میشود

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران گفت :بیمارستان شهدای صنعت
نفت گچساران به عنوان مرکز پشتیبانی
بیمارستانی برای مبارزه با بیماری کرونا
تجهیز میشود.
دکترمحمد محمدی در گفتگو با خبرنگار
پایگاه روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت
نفت گچساران اظهار داشت :بخشهای از
بیمارستان جدید و در حال ساخت شهدای

صنعت نفت گچساران به عنوان مرکز پشتیبانی
تجهیز خواهد شد و برای مواقع بحران و ازدحام
بیماران از آنها استفاده میشود.
وی افزود :کار تجهیز و آماده سازی این مرکز
درمانی از روز گذشته آغاز شده است.
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران از همکاری شرکت بهره برداری نفت
و گاز گچساران و بسیج جهت آماده سازی این
مرکز تقدیر کرد.
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خبر کوتاه
بانوان شاغل در بهداشت و درمان صنعت
نفت گچساران برای پیشگیری از ویروس
کرونا به تهیه و دوخت لباس مخصوص
حفاظت در مقابل کرونا و ماسک 6الیه برای
استفاده کادر درمانی مراکز درمانی خود
پرداختند.

تولید لباس ایزوله
آنتی باکتریال
برای کادر مقابله
با کرونا در
بهداشت و درمان
صنعت نفت
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران
گچساران در گفتگو با خبرنگار پایگاه روابط
عمومیاین مرکز گفت :یکی از اصلیترین
مشکالت برای مقابله با ویروس کرونا کمبود
تجهیزات و وسایل بهداشتی است که برای
رفع این مساله کارگاه تولید لباس مخصوص
حفاظت در مقابل کرونا و ماسک در بیمارستان
بعثت صنعت نفت راهاندازی شده است.
دکتر محمد محمدی اظهار داشت :از
اولین ساعات اخطار شیوع کرونا در کشور،
مراکز درمانی بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران نیز همچون سایر مراکز اقداماتی با
هدف کنترل و جلوگیری از اشاعه این ویروس
انجام داده است.
وی افزود :کارگاه تولیدی لباس یکپارچه
ایزوله ضد نفوذ چند بار مصرف آنتی باکتریال
مناسب (نانویی) و ماسک 6الیه در بیمارستان
بعثت صنعت نفت با همت بانوان شاغل در
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بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران و
تعدادی بانوی داوطلب به طور خودجوش
و رایگان راه اندازی شده که این امر نشان از
حضور پررنگ بانوان در عرصه مقابله با ویروس
منحوس کرونا دارد.
دکتر محمدی با اعالم اینکه این کارگاه در
بیمارستان بعثت صنعت نفت مستقر است
افزود :روزانه  200عدد ماسک و  15لباس
یکپارچه ایزوله ضد نفوذ چند بار مصرف آنتی
باکتریال مناسب (نانویی) مخصوص کادر
مقابله با کرونا در این کارگاه تولید ،پس از
اتوکالو  ( Autoclaveاستریل کردن ) میان کادر
درمانی مراکز درمانی بهداشت و درمان صنعت
نفت گچساران توزیع میشود.
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران تالش بانوان همکار در شرایط کنونی
را جهاد برای نجات جان انسانها و معامله
با خداوند دانست و گفت :این اقدام در نزد
خداوند بسیار با ارزش است.
علی خوان پایه فرماندار ،دکتر سهراب صیدی
رئیس بهداشت و درمان شهرستان گچساران
و هئیت همراه از کارگاه تولید لباس ایزوله
آنتی باکتریال بازدید کردند  .این کارگاه در دو
شیفت مشغول به فعالیت میباشد.

ادامه فعالیت
کلینیکتخصصی
ریه در ایام نوروز

کلینیک تخصصی ریه در مجتمع تخصصی
سالمت خانواده شهدای نفت در تعطیالت
نوروز فعال میباشد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و
درمان صنعت نفت اهواز ،کلینیک تخصصی
ریه و بیماریهای تنفسی ،در مجتمع
تخصصی سالمت خانواده شهدای نفت در ایام
نوروز نیز فعال میباشد.این کلینیک با حضور
متخصصین داخلی از یکم تا پانزدهم فروردین

 ،99از ساعت  17الی  22فعال بوده است.
در کلینیک ریه ،بیماران تنفسی و تبدار پس
از انجام تریاژ اولیه توسط متخصص داخلی
ویزیت شده و در صورت نیاز آزمایشات الزم و
خدمات رادیولوژی برای ایشان انجام میشود.
در این کلینیک خدمات به صورت سرپایی
ارائه میشود و در صورت نیاز بیماران به
خدمات تخصصی َتر مانند انجام سی تی اسکن
و  ...بیماران به بیمارستان بزرگ نفت ارجاع
میشوند.
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خبر کوتاه
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت
شمال شرق گفت :کارکنان بخش درمانی و
تیم  EOCدر تمام مراکز منطقه شمال شرق
در ایام تعطیالت سال نو در آماده باش
کامل هستند.

آماده باش کامل
گروههای درمانی
و تیم  EOCدر
تمام مراکز منطقه
شمال شرق در
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و
ایام تعطیالت سال
درمان صنعت نفت شمال شرق ،دکتر پرهام
نو
صالحی با تاکید بر جدیت انسجام همکاران در
امر پیشگیری و پیگیری درمان گفت :در مراکز
درمانی صنعت نفت شمال شرق ،هیچ بیماری
در رابطه با کرونا نشده است ،پیگیری بیماران
مشکوک ،محتمل و مبتال به کرونا توسط واحد
سالمت کار هر روز انجام و فرمهای مربوطه
تکمیل و روزانه به ستاد سازمان ارسال میشود.
وی اظهار داشت :بیماران قرنطینه در منزل
نیز هر روز توسط پرستاران خانواده پیگیری
تلفنی شده و فرمهای الزم تکمیل میشود.
این مقام مسوول درباره فعالیت منطقه شمال
شرق از ابتدای شیوع کرونا تاکنون گفت:
تشکیل جلسات متعدد روزانه در مراکز درمانی،
برگزاری جلسههای مشترک با  HSEادارات

تابعه ،تریاژ بیماران تنفسی در ابتدای ورودی
و تفکیک بیماران تنفسی ،جداسازی محیط
ویزیت بیماران تنفسی وعادی ،هماهنگی با
دانشگاه علوم پزشکی برای ارجاع بیماران،
پخش پیامهایی درباره کرونا از سیستمهای
صوتی و تصویری درمانگاه و آموزش چهره به
چهره بیماران غیرتنفسی در رابطه با بیماری
کرونا از جمله اقدامات انجام شده در این مدت
بوده است.
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت
شمالشرق کشور خاطر نشان کرد :از دیگر
فعالیتهای انجام شده میتوان به گندزدایی
تمام درمانگاه طبق استانداردهای موجود،
ترمیم سطوح سالن درمانگاه مشهد برای
گندزدایی بهتر ،توزیع لوازم پیشگیری بین
همکاران ،تفکیک ورودی کارمندان و بیماران،
کاهش نیروهای مازاد و ترخیص بیمارانهای
ریسک در سطح بهداری و مناطق شرکتهای
نفتی ،تعطیلی کلینیکهای تخصصی
غیرضروری و حضور پزشک متخصص داخلی
همه روزه ،تعطیلی واحد دندانپزشکی و استفاده
از نیروهای آن در امور آموزش اشاره کرد.

خبر کوتاه
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ارائه خدمات
دندانپزشکی در
شرایط ویژه

دکتر دقایقی از ارائه خدمات دندانپزشکی
در مراکز سازمان با استفاده از کنترل کامل
حفاظت فردی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت ،رییس
دندانپزشکی سازمان با اعالم این خبر گفت :با
توجه به اجرای دستورالعملهای پیشگیری از
بیماری کووید  19بخش دندانپزشکی سازمان
در مناطق مختلف با یک یونیت در هر مرکز و
با استفاده از کنترل کامل حفاظت فردی برای
بیماران و پرسنل بخش (استفاده از گان،شیلد
و ماسک  ) N95ارائه خدمات میکنند.وی
افزود :پرستاران دندانپزشکی رسمیو غیر

رسمیو دندانپزشکان رسمیطبق برنامه مرکز
عملیات اضطراری سازمان  EOCروزانه در
جهت پیشگیری از بیماری کرونا در دیگر مرا کز
غیر از دندانپزشکی با نظر رییس  EOCهر
منطقه فعالیت دارند.
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رییس واحد بهداشت محیط سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت تهران ،از
فعالیتهای چند جانبه کارشناسان این
واحد در خصوص آموزش ،نمونه گیر ی،
نظارت برای کنترل شیوع کرونا در بهداشت
ودرمان صنعت نفت تهران خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و درمان
صنعت نفت تهران ،مصطفی جوزدانی با بیان
این مطلب افزود :از آغاز انتشار ویروس کرونا
کارشناسان بهداشت محیط از مراکز سالمت کار
و مراکز بهداشتی و درمانی شامل مراکز سالمت
کار ایرانشهر  -غدیر  -گاز ری  -انبار نفت ری-
مرکزی ومراکز بهداشتی ودرمانی امام حسین
 فجر  -پاسداران  -آزادی  -قدس بازدیدداشتند و ثبت و پیگیری بیماریهای واگیر
بخصوص کرونا ویروس و ارسال نمونه بیماران
وتهیه محیطهای ترانسپورت به صورت مستمر
و ارتباط دائم با مرکز بهداشت شرق و دانشگاه
علوم پزشکی را پیگیر شدند .وی تاکید کرد:
بازدید از بخشهای بیمارستان بهصورت
روزانه با رویکرد مبارزه با کرونا ،نظارت بر نحوه
گندزدایی در بخشها و قسمتهای مختلف
بیمارستان نفت به صورت روزانه انجام شده
است و همچنان ادامه خواهد یافت.
جوزدانی با اشاره به تهیه دستورالعملهای
گندزدایی و ضد عفونی گفت :این دستورالعملها
شامل گندزدایی اماکن عمومیدر ادارات در
شرایط اضطرار ،راهنمای شستشوی دست و
بهداشت فردی در شرایط اضطرار ،آداب تنفس
و استفاده از ماسک ،گندزدایی خودروهای
عمومی(سرویسهای ایاب و ذهاب) در شرایط
اضطرار ،گندزدایی خودروهای سواری در
شرایط اضطرار ،گندزدایی محیطهای صنعتی
و کارگاهی در شرایط اضطرار ،تهیه ،طبخ و
توزیع مواد غذایی در شرایط اضطرار و گندزدایی
آمبوالنسها در شرایط اضطرار است.
همچنین برگزاری جلسه آموزشی جهت
شرکتهای تابعه درخصوص کرونا ویروس
و ارائه دستورالعملهای تهیه شده در سالن
جلسات بیمارستان با حضور مسئولین خدمات

و  HSEشرکتهای تحت پوشش ،شرکت در
جلسه کمیته سالمت شرکت ملی مهندسی و
ساختمان نفت و ارائه دستورالعملها و آموزش
درخصوص کرونا ویروس و مشاوره و آموزش
تلفنی و اینترنتی به تعدادی از شرکتهای
تحت پوشش در خصوص نحوه گندزدایی در
ادارات و چگونگی تهیه محلولهای گندزدایی
از دیگر اقدامات انجام شده در واحد بهداشت
محیط است.
به گفته جوزدانی ،کنترل و نظارت مستمر
بر بخش تغذیه بیمارستان و مواد پروتئینی
ورودی بخش تغذیه بیمارستان ،حضور و
آنکالی کارشناسان بهداشت تا ساعت 19
هر روزجهت پیگیری مسائل مربوط به کرونا
ویروس ،کنترل و نظارت مستمر مدیریت
پسماندها و عملکرد اتاقک امحاء ی زبالههای
عفونی ،صدور کارت بهداشت برای مراجعین
شرکتهای تحت پوشش از دیگر فعالیتهای
واحد بهداشت و محیط است.
رییس واحد بهداشت محیطسازمان بهداشت
و درمان صنعت نفت تهران تاکید کرد :در
ایامی که درگیر مبارزه با ویروس کرونا هستیم،
فعالیتهای معمول نیز بدون تعطیلی انجام
میشود که از آن جمله ،پیگیری فعالیتهای
روتین آزمایشگاه آب ،پیگیری فعالیتهای
مبارزه با حشرات و جوندگان ،جمعآوری و
تهیه آمار فعالیتهای واحد به صورت هفتگی،
شرکت مستمر در جلسات مدیریت بحران
بهداشت و درمان صنعت نفت تهران ،پیگیری
مصوبات مربوط به واحد بهداشت عمومیو
محیط ،پیگیری به روز رسانی دستورالعملها و
مصوبات از طریق ارتباط با مرکز بهداشت شرق
تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
است.
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فعالیتهای چند
جانبه کارشناسان
بهداشت محیط
در مقابله با کرونا
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نقش آفرینی
تله مدیسین در
مواجهه با بیماری
کرونا ویروس

کالسهای آموزشی و تبادل اطالعات بین
ستاد شهر مهاجران و شش مرکز پزشکیاری
در مراکز انتقال نفت لرستان از طریق تله
مدیسین انجام شد.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان
صنعت نفت استان مرکزی و لرستان :به منظور
تبادل اطالعات و هماهنگی بیشتر و بروز رسانی
و ابالغ دستورالعملهای ارسالی از سازمان
تیمیمتشکل از دکتر داوودی متخصص
طب کار و خانم باقری کارشناس بهداشت با
حضور در درمانگاه حضرت ولیعصر(ع) شهر

مهاجران از طریق سیستم پزشکی از راه دور(تله
مدیسین)با شش مرکز پزشکیاری درمرا کز
انتقال نفت لرستان ارتباط و به صورت ویدئو
کنفرانس با پرستاران شاغل در مراکز صنعتی در
مورد اقدامات صورت گرفته بحث و تبادل نظر
صورت گرفت.
دکتر داوودی در این ارتباط تصویری ضمن
آموزش پرستاران در مواجهه با بیماران مشکوک
به کرونا ،دستور العملها و پروتکلهای ابالغی
سازمان اشاره و توصیههای تخصصی در
خصوص رعایت نکات بهداشتی در تامین
سالمت کارکنان را بیان کردند.
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دوره آموزشی
نحوه ضدعفونی
آمبوالنس جهت
پیشگیری از
بیماری کووید 19
درمرکز هدایت
اورژانس شهید
تندگویان

دوره آموزشی نحوه ضدعفونی آمبوالنس
جهت پیشگیری از بیماری کووید  19با هدف
حفظ سالمت و ارتقای سطح آگاهی عوامل
دخیل در مرکز هدایت اورژانس،رعایت
اصول بهداشتی و الزامات ضدعفونی و
ابالغ دستورالعمل ستاد کرونا دراستان
به بیمارستانها برای پرسنل مرکز هدایت
اورژانس  115توسط دکترباقری رئیس
بیمارستان توحید جم تشریح شد.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان
صنعت نفت بوشهر ،دکتر باقری با اشاره به
این نکته که هنوز درمانی برای ویروس کرونا
کشف نشده ،راههای انتقال این ویروس،
توصیهها و الزامات نحوه شستشو وضدعفونی

آمبوالنس،محیط،موازین بهداشتی،تجهیزات
حفاظت فردی ،سطوح تجهیزات موجود
در آمبوالنس و ...را به همراه دستورالعمل
ضدعفونی به زبان ساده وکاربردی جهت
پرسنل این مرکز آموزش دادند.
حسین آزادی تکنسین فوریتهای پزشکی
مرکز هدایت اورژانس در گفتگو با روابط
عمومیگفت :هر روز آمبوالنس و تجهیزات
ضدعفونی میشوند؛یک دستگاه آمبوالنس
مخصوص بیماران مشکوک برای ترانسفر به
مرکزسی تی اسکن در نظر گرفته شده است .
وی با تاکید مسائل ایمنی و پیشگیری
افزود:پرسنل مرکز هدایت اورژانس شهید
تندگویان در آماده باش کامل هستند و جای
نگرانی از بابت گروه فوریتهای پزشکی برای
خدمات به همشهریان عزیز وجود ندارد.
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مدیریت بحران مربوط به شیوع بیماری سواالت مردم ،ارتباط شبانه روزی با دانشگاه
راه اندازی مرکز کوید  19و تبادل اطالعات شبانه روزی با علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،ستاد رها و
فرماندهیعملیات جمعیت تحت پوشش و ستاد سازمان از شبکه بهداشت و درمان امیدیه از اهم وظایف
این مرکز میباشد.
فوریتی در منطقه جمله وظایف این مرکز میباشد.
یکی دیگر از وظایف  EOCمنطقه آغاجاری
آغاجاری
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت تماس روزانه با بیماران مبتال به کوید  19و
و درمان صنعت نفت آغاجاری به منظور همچنین بیماران مشکوک به کرونا و رصد
پیشگیری از شیوع ویروس کوید  19و مدیریت بیماری آنها از نظر بهبود یا وخیم شدن وضعیت
بحران ناشی از آن و از ابتدای بروز مورد مثبت این بیماران میباشد.
کرونا در ایران ،مرکز فرماندهی عملیات فوریتی آمارگیری از درمانگاههای خانواده و عملیاتی
( )EOCدر این بهداشت و درمان به صورت در هر شیفت ،ارسال روزانه آمار بیماران مبتال
 24ساعته فعال و راه اندازی شد.این مرکز و مشکوک به ستاد سازمان و شبکه بهداشت
دارای یک خط تلفن شهری ،یک خط تلفن و درمان شهرستان امیدیه از دیگر وظایف این
همراه اول ،یک خط تلفن ایرانسل ،یک خط مرکز فرماندهی میباشد.
تلفن داخلی و یک خط فکس میباشد که رصد مرخصیهای استعالجی کارکنان صنعت
به صورت شبانه روزی در حال ارتباط با مرکز نفت ،نظارت بر غربالگری مراجعین در مرا کز
 EOCستاد سازمان ،مراکز معین و همچنین درمانی و شرکتهای نفت و گاز منطقه ،نظارت
مراکز مدیریت بحران شرکتهای صنعت نفت بر صدور گواهی سالمت برای کارکنان اقماری
منطقه میباشد.همچنین نقشههای مناطق که از استراحت به سرکار برمیگردند و جلوگیری
خطر ،تلویزیون ،رادیو ،رایانه و خط برید جهت از ورود افراد مشکوک تنفسی به محل کار از
مکاتبات اداری در این دفتر مستقر میباشد .دیگر وظایف این مرکز میباشد.
پیگیری امور بیماران تنفسی ،پاسخگویی به

بهداشت و درمان صنعت نفت غرب کشور
برای مقابله با کرونا اقدامات پیشگیرانه
مهمیرا به صورت روزانه در پلی کلینیک 12
فروردین اجرایی کرد.

اقداماتپیشگیرانه
بهداشت و درمان
صنعت نفت غرب
کشور برای مقابله
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و
با کرونا
درمان صنعت نفت غرب کشور:همکاران
شاغل در پلی کلینیک  12فروردین برای
جلوگیری از انتشار ویروس کرونا به صورت
مداوم و روزانه به برگزاری کمیته سالمت با
موضوع کرونا ویروس ،برگزاری جلسه فوری
با پزشکان در مورد راهکارهای پیشگیری
از انتقال ویروس،گندزدایی مداوم و روزانه
محلهای پر تردد پلی کلینیک  12فروردین ،
لغو تمامیکالسهای آموزشی ،حذف سیستم

انگشت زنی برای تردد همکاران ،خرید تعدادی
دستگاه تب سنج و برنامه ریزی برای اندازه
گیری دمای بدن همکاران به صورت روزانه
به منظور تشخیص به موقع افرادی که ممکن
است تب داشته باشند و ارائه مطالب اموزشی
در قالب پمفلت ،بنر پرداختند .همچنین تهیه
پوشش حفاظت فردی کارکنان ،ماسک،
ضدعفونی کننده ی دست و دستکش برای
همکاران پلی کلینیک ،انجام معاینات پزشکی
روزانه جمعیت طبی تحت پوشش به منظور
تشخیص زودتر بیماری ،آموزش کارکنان
خدمات برای انجام ضدعفونی مکانهای
داخلی پلی کلینیک و پیگیری وضعیت درمانی
افراد مشکوک به کرونا توسط تیم پزشکی
خانواده از دیگر اقدامات کارکنان این مرکز بود.
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به منظور قدردانی از زحمات ،حمایت روانی،
به روزرسانی اطالعات و اصالح باورهای غلط
استمرار حضور
تیم حمایت روانی کارکنان در مورد  ،19_COVIDتیمیمتشکل
از واحدهای  ،EOCروابط عمومی ،آموزش،
دربخشهای
بهداشت روان و سوپروایزر کنترل عفونت
مختلف بهداشت
تشکیل شد.

و درمان اهواز

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و
درمان صنعت نفت اهواز ،این تیم در روز
دوشنبه  26اسفند از مجتمعهای تخصصی
سالمت خانواده شهدای نفت و کارون بازدید

کرده و به آموزش و مرور جدیدترین پروتکلهای
وزارت بهداشت در زمینه راهکارهای پیشگیری
از انتقال ویروس کرونا و نحوه صحیح استفاده
از وسایل حفاظت فردی ویژه ی کادر درمان
و غیر درمان پرداختند.در این دیدارها دکتر
سمیه اشرفی ،روانپزشک بیمارستان بزرگ
نفت ،به ارائه راهکارهایی در جهت کاهش بار
روانی منفی بیماری کرونا و حمایتهای الزم
در کنترل استرس این بیماری و راههای شاد
زیستن در محیط کار و زندگی با بیماری کرونا
پرداخت.

خبر کوتاه
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان
از روند ارائه خدمات به بیماران مشکوک به
بازدید دکتر
بحرینی از بیماران کرونا در بخش اورژانس  2این مرکز که جهت
این امر تجهیز وراه اندازی شد بازدید کرد.
تنفسی تحت نظر
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مشکوک به کرونا

به گزارش پایگاه اطالع رسانی روابط
عمومیبهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان،
دکتر نصراله حسونی بحرینی رییس این مرکز
از بخشهای درمانی بیمارستان امام خمینی
ره که در آن به بیماران با مشکالت تنفسی و
مشکوک به کرونا ،خدمات درمانی ارائه میشد،
بازدید و از نزدیک روند درمان بیماران را مورد
بررسی قرارداد .وی همچنین روند تجهیز و
امکانات ایجاد شده در بخش داخلی که جهت
تولید فشار منفی مورد نیاز در جلوگیری از انتشار
بیماری مورد نیاز بوده را مورد بررسی و بازدید

قرارداد.
وی از راه اندازی درمانگاه مرکزی نیز به عنوان
بخش  2اورژانس بیمارستان امام خمینی ره
در ایام گسترش بیماری کرونا در منطقه برای
ارائه خدمات بهتر به جمعیت تحت پوشش و
مراجعین با عالیم بیماری خبر داد و گفت :از
مدت زمان انتشار بیماری در منطقه تاکنون
به تمام مراجعین به این مرکز درمانی در هر
دو بخش اورژانس و همچنین بخشهای
بستری داخلی ICU،و حتی ،CCUدر حد توان
و با امکانات موجود خدمات رسانی الزم ،توسط
کادر پزشکی و پرستاری زحمتکش این مرکز
صورت گرفته است و کادر درمانی با همه قوا و
فداکاری به درمان و مراقبت از همشهریان خود
پرداخته اند.

خبر کوتاه

کنترل و تب
سنجی پرسنل
بهداشت و
درمان نفت
مسجدسلیمان

کارکنان بهداشت و درمان نفت مسجد
سلیمان در جهت پیشگیری از کرونا تب سنجی
میشوند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و
درمان صنعت نفت مسجدسلیمان ،جهت
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ،با حضور

مهندس جهانگیری ،کارشناس بهداشت حرفه
ای ،پایش اندازه گیری تب پرسنل(تب سنج
لیزری) و اندازه گیری اکسیژن خون(دستگاه
پالس اکسی متر) این مرکز درمانی در هنگام
ورود به محل کار ،انجام و وسایل حفاظت
فردی شامل ماسک و دستکش نیز به کلیه
همکاران ارائه شد.
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خبر کوتاه

سنجش سالمت
کارکنانعملیاتی
قبل از اعزام به
دکلها
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دکتر رضا شفیع زاده :سنجش سالمت
کارکنان عملیاتی با هدف قطع زنجیره ی
کرونا بی وقفه ادامه دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و
درمان اهواز ،از پیش از آغاز سال نو و با استقرار
واحد طب صنعتی در مراکز سالمت کار کارون
و پیراحفاری ،سنجش سالمت کارکنانی که
بصورت اقماری و یا ماموریتی به واحدهای
عملیاتی اعزام میشدند آغاز شد،دکتررضا
شفیع زاده ،رئیس طب صنعتی در این زمینه
گفت :در این طرح کارکنان عملیاتی فقط در
صورت دریافت مجوز از سوی واحد سالمت
کار میتوانند وارد سایتهای عملیاتی شوند و در
صورت عدم احراز مجوز به مراکز درمانی و یا
مراقبت در منزل راهنمایی میشوند .
وی افزود :این روند غربالگری با هدف قطع
زنجیره ی کرونا و صیانت از سالمتی همکاران
واحدهای عملیاتی از زمان شیوع بیماری

تاکنون بی وقفه ادامه دارد و انشاهلل تا از بین
رفتن این بیماری نیز ادامه خواهد داشت.

رییس بهداشت ودرمان صنعت نفت
آبادان و سایر مدیران در این دیدار از تالشها
و زحمات همکاران بویژه در مواجهه و کنترل
بیماری کرونا قدردانی کرد.

بازدید رییس
بهداشت و
درمان صنعت
نفت آبادان
به گزارش واحد اطالعرسانی روابط
از واحدهای
عمومیبهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان
مختلفبیمارستان  -دکتر نصراله حسونی بحرینی بهمراه سایر
امام خمینی ره
مدیران مرکز از تمامیواحدهای درمانی و
پاراکلینیکی بیمارستان امام خمینی ره بازدید
کرد و از اقدامات و تمامیتالشهای انجام شده
توسط کارکنان این مجموعه جهت مقابله و
کنترل بیماری کرونا در منطقه و در جمعیت
تحت پوشش ،قدردانی کرد .وی گفت :این
وظیفه انسانی ،حرفه ای و وجدانی همه ماست

که همه هم و غم خود را بر این موضوع فوکوس
کرده و تا مهار اپیدمیبه تالشهای خود ادامه
دهیم.
رییس بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان
همچنین بهمراه سایر مدیران مرکز در هنگام
بازدید از بخش اورژانس بیماریهای تنفسی و
کرونا ،در طرح غربالگری کنترل تب نیز شرکت
کرده و پایش شدند.
دکتر نصراله حسونی بحرینی در ادامه ضمن
آرزوی سالمتی برای همه عزیزان خدمات رسان
در امر بهداشت ودرمان بویژه نیروهای خط
مقدم مبارزه بر علیه بیماری یعنی پزشکان و
پرستاران ،اظهار امیدواری کرد که تالشهای
جامعه جهانی بزودی به ثمر بنشیند و این
بیماری کنترل و در نهایت ریشه کن گردد.
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خبر کوتاه
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بازدید رئیس
بهداشت و درمان
از اورژانس و
بخشهای بستری
بیمارستان بزرگ
نفت

خبر کوتاه
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز ،دکتر بهرام دهقان رئیس
بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز در بازدید از بخش اورژانس از پزشکان ،پرستاران ،پرسنل
خدمات ،پذیرش و  ..تقدیر و تشکر کرد و گفت :زحمات شما همکاران عزیز قابل تقدیر است.
وی سپس از بخش  ( CCU 2 ICUقدیم ) بازدید و از روند تجهیز و آماده سازی این بخش
جهت بستری بیماران کرونایی بازدید کرد.رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز همچنین
از مسیرهای ورودی به بیمارستان که جهت بیماران تنفسی و غیر تنفسی کامال جداسازی شده
بازدید کرد.

خبر کوتاه
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استمرار خدمات
بهداشت خانواده
به مادران باردار

مراقبتهای مادران باردار و واکسیناسیون
در أیام نوروز نیز در مراکز بهداشت خانواده
ادامه دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و
درمان اهواز ،ارائه خدمات به مادران باردار
و انجام واکسیناسیون با رعایت همه ی
دستورالعملهای پیشگیرانه همچنان ادامه
دارد.
دکتر مدرس موسوی رئیس امور هماهنگی
درمان و سالمت گفت :با شروع بحران کرونا
ویروس و با توجه به محدودیتهای ایجاد
شده و توصیه به عدم تجمع افراد در مکانهای
عمومی ،کالسهای آموزشی حضوری مادران
باردار کنسل شده و مراکز بهداشت خانواده ارائه
خدمات به مادران باردار و واکسیناسیون را بر
طبق دستورالعملهای جدید سازمان بهداشت
و درمان ادامه داد.
دکتر مدرس موسوی گفت :به عالوه
کارشناسان بهداشت خانواده با همکاری

کارشناسان بخش زنان و زایمان ،گروههای
مجازی را جهت مادران باردار تشکیل داده
و آموزشهای الزم در خصوص روشهای
پیشگیری از شیوع کرونا ویروس و آموزشهای
حین بارداری (که تا قبل از این بحران به شکل
حضوری انجام میشد) را به شکل مجازی
ارائه نمودند.
وی اظهار کرد :مادران باردار به طور مستمر
با دو کارشناس بهداشت خانواده و کارشناس
بخش زنان و زایمان در تماس بوده اند.
مدرس موسوی بیان کرد :مادران باردار
پرخطر نیز به شکل ویژه تحت نظر بوده و
ارتباط مستمر با کارشناسان مربوطه داشته اند.
وی افزود :در أیام تعطیالت رسمینوروز ٩٩
نیز مرکز تخصصی سالمت خانواده کارون به
صورت آنکال پاسخگوی موارد اورژانس مامایی
و واکسیناسیون بوده است .در روزهای کاری
أیام نوروز نیز  ٤مرکز بهداشت خانواده کارون،
کوی ملت،امام رضا و لشکر به صورت فعال و
در دو شیفت کاری خدمات را ارائه مینمایند.
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خبر کوتاه

انجام پالس
اکسیمتری برای
مسافران فرودگاه
جزیره خارگ

مترون بیمارستان صنعت نفت جزیره خارگ
از انجام پالس اکسیمتری در فرودگاه شهدای
جزیره خارگ توسط کارکنان بیمارستان صنعت
نفت خارک عالوه بر تب سنجی خبر داد.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان
صنعت نفت بوشهر ،رضا عزیزی مترون
بیمارستان جزیره خارگ گفت :از روز سوم
فروردین و طبق اعالم ستاد مشترک پیشگیری
و مقابله با کووید ۱۹-در صنعت نفت ،سازمان
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بهداشت ودرمان صنعت نفت با استقرار
دستگاه پالس اکسیمتری سیار در فرودگاه
شهدای جزیره خارک درصد اشباع اکسیژن
خون مسافرین در بدو ورود به سالن فرودگاه
مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی افزود :کارشناسان پرستاری و بهداشت
بیمارستان صنعت نفت خارگ از اوایل اسفند
ماه تب سنجی و مصاحبه از مسافرین را شروع
کرده بودند و هم اکنون ادامه دارد.

خبر کوتاه
سامانه مشاوره تلفنی بیماری کووید  19به منظور پاسخگویی به سواالت خانواده صنعت
نفت منطقه شمال شرق از نخستین روزهای سال جدید راه اندازی شده است.

مشاوره تلفنی
بیماری کووید
خانواده صنعت نفت میتوانند برای مشاوره با پزشکان بهداشت و درمان صنعت نفت شمال
 19توسط پرشکان
شرق پیرامون بیماری کرونا همه روزه از ساعت  9لغایت  13با شماره تلفن  05132128400تماس
بهداشت و درمان
حاصل کنند.
صنعت نفت شمال
این مسیر ارتباطی به منظور دسترسی راحت تر خانواده صنعت نفت منطقه شمال شرق عالوه بر
شرق
خط تلفن ملی  4030و سامانه  1519سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت فعال است.

خبر کوتاه

روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت
استان مرکزی و لرستان :دکتر مشتری دوست
رییس مرکز سالمت ازراه دور (تله مدیسین)
سازمان طی تماس تلفنی با اراک و گفتگو
با با دکتر معصومیرییس بهداشت و درمان
صنعت نفت استان مرکزی و لرستان و مدیر
درمانگاه حضرت ولیعصر(ع) مهاجران ضمن
تشکر از اقدامات صورت گرفته در مراکز درمانی

خانواده و صنایع نفت منطقه ،استفاده سیستم
پزشکی از راه دور در پیشگیری از شیوع بیماری
کرونا و همچنین درمان را بسیار ارزشمند و
علمیدانستند ،وی در ادامه خواستار توجه
بیشتر و جدی تر به نقش آفرینی تله مدیسین و
بکارگیری بهینه از امکانات موجود شدند.

lw ww.p ih o.i rl

تقدیر دکتر
مشتری دوست از
مرکز سالمت از
راه دور مرکزی و
لرستان

دکتر مشتری دوست رییس مرکز سالمت
ازراه دورسازمان(تله مدیسین) طی تماس
تلفنی با اراک و گفتگو با با دکتر معصومیاز
اقدامات صورت گرفته مرکز سالمت از راه دور
این منطقه تقدیر کردند.
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مانور بزرگ
مبارزه با کرونا
در شهر مهاجران
برگزار شد

خبر کوتاه
به همت و مشارکت بهداشت و درمان
صنعت نفت استان مرکزی و لرستان،
شهرداری و شورای شهر،بسیج و سپاه و
نیروی انتظامیشهرستان ،پاالیشگاه امام
خمینی(ره)و پتروشیمیشازند پنجمین مانور
بزرگ مبارزه با بیماری کرونا با شعار «کرونا را
شکست میدهیم»" برگزار شد.
روابط عمومیبهداشت ودرمان صنعت نفت
استان مرکزی و لرستان :در ابتدای مراسم
دکتر رجائیان شهردار شهر مهاجران از همدلی
و مشارکت مسئولین ادارات و شرکتها تقدیر و
تشکر کرد.حجت السالم نیکزاد امام جمعه شهر
مهاجران نیز در ادامه ضمن تشکر از بهداشت
و درمان صنعت نفت به عنوان بازوی اصلی
بهداشت و درمان در شهر مهاجران ،از مسئولین
ادارات و ارگانها خواست با تالش جهادی زمینه

رابرای عبور از این بحران فراهم نمایند.
سپس واحدهای شرکت کننده در این مراسم
با حضور در رژه موتوری در سطح شهر حرکت
و طبق برنامه تمام مناطق و محلههای شهر
مهاجران و معابر منازل سازمانی را با یک
دستگاه مه پاش یونیماگ،سه دستگاه ماشین
آب پاش و دو دستگاه آمبوالنس و هشت ا کیپ
پیاده ضد عفونی و گندزدایی نمودند.

خبر کوتاه
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راه اندازی مراکز
ارئه خدمات
روانشناختیتلفنی
در بهداشت و
درمان اهواز

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و
درمان اهواز ،در راستای قطع زنجیره انتقال
ویروس کرونا و کاهش حضور افراد در مراکز
درمانی و همچنین در جهت حفظ و ارتقاء
سالمت روان جمعیت تحت پوشش ،این
بهداشت و درمان اقدام به راه اندازی مراکز
ارائه خدمات روانشناختی تلفنی نموده است.
در این مراکز روانپزشکان و روانشناسان
آماده پاسخگویی و ارائه خدمات مشاوره ای
روانشناختی تلفنی هستند.مراکز ارائه خدمات

روانشناختی تلفنی از تاریخ  ١٦/٠١/٩٩فعالیت
خود را آغاز نموده اند.مرکز مشاوره روانپزشکی با
حضور روانپزشکان بیمارستان بزرگ نفت اهواز
در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  ١١الی
 ١٣از طریق تلفن  ٣٤٤٥٠٧٠٤آماده پاسخگویی
و مشاوره تلفنی میباشد.مرکز مشاوره
روانشناسی نیز با حضور روانشناسان بهداشت
و درمان و از طریق دو خط ارتباطی ٦٤٧٦٢
و  ٣٤٤٤٩٩٣٤در روزهای شنبه تا چهارشنبه
از ساعت  ٨الی  ١٤آماده پاسخگویی میباشد.

خبرنامه الکترونیکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

خبرنامه فروردین ماه 1399

خبر کوتاه

ردپای کرونا
ویروس در
چهلمین و
دومین شماره
مجله طب کار و
محیطزیست

به همت واحد آموزش و پژوهش بهداشت
و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان،
چهلمین و دومین شماره مجله طب کار و
محیطزیست چاپ شد.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان
صنعت نفت فارس و هرمزگان ،بنا به گزارش
دریافتی از واحد آموزش و پژوهش این
مرکز؛ تمام مقاالت این شماره در سیستم
فهرستنگاری  ،MEDLINEمعتبرترین
سیستم فهرستنگاری مجالت پزشکی دنیا و
 )ISI) Web of Scienceنمایه میشود.
مقاالت این نشریه به طور کامل و رایگان
هماکنون در سایت مجله www.theijoem.
 comقابل دسترسی میباشد .در این شماره
میخوانیم:
سرمقاله «پاندمیکروناویروس :نمایش
نباید ادامه پیدا کند» ،دکتر ّفر خ حبیبزاده و
همکاران ،ایران
مقاله مروری «بیماری کروناویروس نوین:
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یک بررسی اجمالی» ،دکتر پرهام حبیبزاده و
همکاران ,ایران
مقاله پژوهشی «سطح خونی فلزات ،بی
ثباتی ژنتیک و نشانگرهای کلیوی در کارگران
زبالههای الکترونیکی شاغل در تایلند» ،دکتر
نیتزل و همکاران ،آمریکا
مقاله پژوهشی «تظاهرات زودرس کلیوی
در مسمومیت سابکلینیکال با سیلیس در
کارگران صنعت سفالگری» ،دکتر حسین مراد و
همکاان ,مصر
مقاله پژوهشی «خوابآلودگی بیش از حد در
روز و ایمنی کارگران :مقایسه رویکردهای فعال
و واکنشی» ،دکتر غریبی و همکاران ,ایران
دیدگاه «آمادگی برای کروناویروس نوین و
درسهایی که از آن گرفته شد» ،دکتر گادی و
همکاران ،کانادا
گزارش کوتاه «غلظت فلزات سنگین در
فاضالب یکی از بزرگترین دانشکدههای
دندانپزشکی ایران» ،دکتر قاسمی و همکاران,
ایران.

مشاوره تلفنی در مرکز سالمت روان بدلیل
شیوع بیماری کرونا در بهداشت و درمان
صنعت نفت شمالغرب کشور اجرایی شد.

راه اندازی
مشاوره تلفنی
تلفنی در بهداشت
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و
و درمان صنعت
درمان صنعت نفت شمالغرب کشور ،با توجه
نفت شمالغرب
به شیوع گسترده کووید  19و مدیریت حضور
کشور
غیر ضروری مراجعین بمنظور شکستن زنجیره
انتقال کرونا ویروس و نیز ارائه خدمات بهینه
و با کیفیت به پرسنل و خانواده شریف صنعت
نفت شمالغرب کشور ،مرکز سالمت روان جامعه
نگر اقدام به راه اندازی مشاوره تلفنی با حضور
کارشناسان روانشناسی بهداشت و درمان
صنعت نفت شمالغرب کشور کرد.
این طرح که از دوازده اسفند  98شروع شده

است ،در دو شیفت صبح و عصر ،عالوه بر
رویکرد تحت پوشش قرار دادن مراجعین قبلی،
افرادی که در نتیجه استرس ناشی از شیوع
کرونا دچار افسردگی ،وسواس فکری و یا سایر
مشکالت روحی روانی شده اند شناسائی و با
مشاوره تلفنی راهنماییهای الزم ارائه میشود.
کارکنان و خانواده شریف صنعت نفت
شمالغرب کشور میتوانند از روز شنبه تا
چهارشنبه در دو شیفت صبح و عصر با
شماره تلفن  31151188اقدام به اخذ نوبت و
هماهنگی و شماره تلفن  31151175از خدمات
مشاوره روانشناسی مرکز سالمت روان جامعه
نگر توسط متخصصان روانشناسی این مرکز
استفاده نمایند.

lw ww.p ih o.i rl

خبر کوتاه
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خبر کوتاه
تب سنجی و میزان اکسیژن خون و ضربان قلب به منظور غربالگری ویروس کووید  19برای
کارکنان پاالیشگاه گاز شهیدهاشمینژاد و نفت و گاز شرق انجام شد.

غربالگری ویروس
کووید 19
کارکنان پاالیشگاه
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق ،غربالگری کارکنان روز
شهیدهاشمینژاد
کار و نوبت کار پاالیشگاه گاز شهیدهاشمینژاد و نفت گاز و شرق با هماهنگی واحد  HSEو حراست
و نفت گاز شرق
انجام شد .این غربالگری بر حسب نیاز و وضعیت منطقه صورت میگیرد.
در سرخس

خبر کوتاه
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اجرای
دستورالعمل تریاژ
بیماران مشکوک
به کووید  19در
مرکز سالمت کار
پاالیشگاه تبریز

مرکز سالمت کار پاالیشگاه تبریز اقدام به راه
اندازی واحد تریاژ بیماران مشکوک به کرونا
ویروس کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و
درمان صنعت نفت شمالغرب کشور ،بمنظور
حفظ سالمتی و مراقبت از کارکنان شاغل
در مرکز سالمت کار پاالیشگاه تبریز و اجرای
دستورالعمل تریاژ و نیز اقدام سریع و به موقع
جهت انجام تریاژ بیماران مشکوک به کووید
 ،19واحد تریاژ در این مرکز سالمت راه اندازی
شد و اقدامات زیر در این مهم اجرایی گردید.
درب ورودی اصلی مرکز سالمت کار تا اطالع
ثانوی بسته شده و تردد و پذیرش بیماران
و مراجعین از درب اورژانس انجام خواهد
پذیرفت.
کلیه مراجعین ابتدا در محوطه جلوی
داروخانه توسط پرستار اورژانس ،تریاژ شده
و سپس موارد مشکو به بیماری کرونا پس از
تحویل یکعدد ماسک به بیمار ،جهت ویزیت
پزشک از مسیر محوطه اورژانس به اتاق
پزشک راهنمایی خواهند شد.
در محوطه جلوی داروخانه ،ورودی بهسالن اصلی مرکز توسط پوشش نایلونی مسدود
شده و ورودی به محوطه طب صنعتی هم با
پوشش درب نایلونی منیتک ( با قابلیت باز و
بسته شدن ) محدود خواهد شد.
کلیه بیماران مشکوک به بیماری کرونا ،پس
از تریاژ فقط در اتاق ویزیت پزشک معاینه

خواهند شد.
مطابق دستورالعمل مربوطه ،دور تا دور
میزهای پذیرش اورژانس و تریاژ و ویزیت
پزشکان با پوششهای نایلونی و شفاف
محافظت شده و در جهت رعایت اصول
بهداشتی و مراقبتی با همکاری شرکت پاالیش
نفت تبریز اقدامات الزم اجرائی گردد.
وسایل و تجهیزات محافظتی و مراقبتی
موردنیاز پرسنل بهداشتی و درمانی مرکز از قبیل
گان ،کاله ،ماسک ،دستکش ،شیلد صورت،
محلولهای ضد عفونی دست و سطوح و ...
به میزان کافی و الزم تهیه و جهت استفاده در
مواقع مورد لزوم در دسترس قرار گیرد.
در محوطه مرکز پیامها و توصیههای
بهداشتی و مراقبتی و سایر موارد آموزشی مربتط
با بیماری کرونا برای مراجعین و کارکنان مرکز
تهیه و نصب شود.

