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ترخیص مصدومین حادثه چشمه خوش
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فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوریت در اق ـ ـ ـ ـ ــدامات و خـ ـ ـ ـ ـ ــدمات

خوشبختانه امروز  16تیرماه هر سه نفر بعد از دریافت خدمات
تخصصی و انجام تمامیآزمایشــات با حال عمومیمناســب
ترخیص شدند.
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به گزارش پایگاه اطالعرسانی سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت ،در پی بروز حادثه انفجار و آتشسوزی خط لوله
انتقال نفت چشمهخوش به اهواز در روز سه شنبه  15تیرماه
امسال دکتر سیدمهدیهاشمیمدیرعامل سازمان بعد از دستور
مقام عالی وزارت جهت رسیدگی به وضع حال افراد زخمیبه
فوریت ،طی تماس تلفنی با رییس بهداشت و درمان صنعت
نفت اهواز پیگیر نحوه خدمترسانی و اقدامات جهت بهبود
حال مصدومین شد.
دکتر دهقان ضمن عرض تسلیت در پی درگذشت سه تن از
کارکنان صنعت نفت در این حادثه گفت :این حادثه ساعت
 ۱۶و  ۳۰دقیقه (سهشنبه ۱۵ ،تیرماه) و حین انجام عملیات
تعمیرات اساسی خط لوله انتقال نفت چشمهخوش به اهواز در
 ۴۰کیلومتری شهرستان شوشتر روی داد.
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز ادامه داد :در این
حادثه ،متاسفانه سه نفر از کارکنان جان خود را از دست دادند
که دو نفر از همکاران شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب و یک

نفر از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بودند.
دکتر دهقان تصریح کرد :بالفاصله بعد از بروز حادثه ضمن
هماهنگی با مدیریت شبکه بهداشت و درمان شوش ،دو
دستگاه آمبوالنس به همراه اکیپ پزشکی به منطقه و
بیمارستان نظام مافی شوش اعزام شدند.
وی افزود :چهار مصدوم این حادثه هم بالفاصله به
بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شدند ،یک نفر بصورت
سرپایی مداوا و ترخیص و سه نفر دیگر به بیمارستان صنعت
نفت اهواز اعزام شدند.
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز گفت :خوشبختانه
امروز  16تیرماه هر سه نفر بعد از دریافت خدمات تخصصی
و انجام تمامیآزمایشات با حال عمومی مناسب ترخیص
شدند.
دکتر بهرام دهقان با اشاره به نقش مهم سالمت کارکنان
بهویژه در مناطق عملیاتی گفت :توجه و اهتمام به سالمت
نیروی انسانی و خانوادههای آنان وظیفه ذاتی و اصلی سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت است ،ارتقای کیفیت خدمات
درمانی و بهداشتی کارکنان در مناطق عملیاتی جزو اولویتها
و برنامههای مهم سازمان بهشمار میرود و امیدواریم دیگر
شاهد بروز اینگونه حوادث در سطح صنعت نفت نباشیم.
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اجــــــــرا و استقــــــــرار نسخهنویسی
و نسخــــــــــهپیچی الکتــــــــرونیک در ســـــــازمان

یابد.

با ارتقاء زیر ساختهای نرمافزاری ،فرصتی فراهم شد تا
نسخهنویسی و نسخه پیچی الکترونیک در سازمان استقرار
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به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت ،دکتر طاهره جعفری مدیر برنامهریزی این مجموع
با اشاره به استقرار نسخهنویسی و نسخه پیچی الکترونیک در
سازمان گفت :سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در راستای
اجرای بند(الف) ماده ( )۷۴قانون برنامه ششم توسعه،بند (ج)
تبصره  ۱۷بودجه  ۱۴۰۰و استقرار سامانههای پرونده الکترونیکی
سالمت ،خود را موظف به استقرار نسخهنویسی و نسخه پیچی
الکترونیک میداند.
وی افزود :در دوره پاندمیکرونا ،بهرهگیری از خدمات
الکترونیکی و حذف کاغذ در مراقبتهای سالمت ،امکان
دسترسی و مدیریت اطالعات از راه دور اهمیت بیشتری یافت.

دکتر جعفری با اشاره به دیدگاه مدیر عامل سازمان در حمایت
از استقرار خدمات الکترونیک گفت :فرصتی فراهم شد با
ارتقای زیر ساختهای نرمافزاری ،این مجموعه در کنار سایر
سازمانهای بیمهای با رعایت تمامیقوانین باالدستی صنعت
نفت درخصوص محرمانگی اطالعات ،از مزایای این طرح
بهرهمند شود.
مدیر برنامهریزی سازمان تصریح کرد :حذف دفترچههای
کاغذی و استفاده از سامانه نسخه الکترونیک زمینهساز تحول
اساسی در خدمات درمانی و ایجاد پرونده الکترونیک سالمت
است.
وی با اشاره به آثار مثبت اجرای این طرح ضمن پیشگیری
از هدر رفت بسیاری از هزینههای غیرضروری و افزایش سطح
رضایت مشتریان گفت :سایر مزایای این سرویس :کاهش خطا
در نسخهنویسی و نسخه پیچی ،دسترسی به اطالعات سالمت
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 در صورت مراجعه بیمار به
پزشک طرف قرارداد ،چنانچه
امکان استفاده از سامانههای
الکترونیک به هر دلیل
(قطع اینترنت ،قطع سامانه
نسخهنویسی و )...میسر نباشد،
دکتر طاهره
پزشک پس از احراز هویت بیمار
جعفری مدیر
برنامهریزی :در
با استفاده ازکارت پرسنلی  /کارت
کرونا،
دوره پاندمی
ملی /شناسنامه /دفترچه درمانی
بهرهگیری
و استعالم برخورداری وی از
از خدمات
استحقاق درمان (پوشش بیمه
الکترونیکی و
حذف کاغذ در
درمان) ،نسبت به معاینه و تجویز
مراقبتهای
در سرنسخه مخصوص مطب/
سالمت ،امکان
مرکز درمانی اقدام مینماید.
دسترسی و
 تمامیخدمات تشخیصی و
مدیریت اطالعات
درمانی تجویز شده توسط پزشک
از راه دور اهمیت
بیشتری یافت.
به صورت نسخه الکترونیک
دکتر جعفری با
و یا کاغذی به استناد کدهای
اشاره به دیدگاه
مدیر عامل سازمان شناسایی واحد مانند کد فردی در
پرونده سالمت شخصی وی ثبت
در حمایت از
استقرار خدمات
میشود.
گفت:
الکترونیک
 استحقاق سنجی در مراجعات
فرصتی فراهم
اورژانسی در حین فرایند درمان
شد با ارتقاء زیر
انجام میشود.
ساختهای
نرمافزاری ،این
 تقویت و حمایت از این
مجموعه در کنار
زیرساخت نیاز به همکاری تمامی
سایر سازمانهای
ذینفعان دارد تا زمینه مناسبی
بیمه ای با رعایت
برای اهداف یاد شده و در نهایت
تمامیقوانین
نظام مراقبتهای سالمت ادغام
باالدستی صنعت
نفت در خصوص
یافته استقرار یابد.
محرمانگی
دکتر جعفری با تاکید بر اهتمام
اطالعات ،از
همکاران در سازمان در ثبت
مزایای این طرح
الکترونیکی خدمات در هنگام
بهره مند شود.
مدیر برنامهریزی
مراجعه جمعیت تحت پوشش
سازمان تصریح
خاطر نشان کرد :با استقرار این
کرد :حذف
طرح اعضای تیم سالمت از
دفترچههای
مزایای صدور نسخ الکترونیک
کاغذی و استفاده
از سامانه نسخه
بهرهمند میشوند ،همچنین
الکترونیک
ی کادر فنی واحد فناوری
تمام 
زمینهساز تحول
اطالعات و ارتباطات سازمان
اساسی در خدمات
آمادگی خود را برای رفع مشکالت
درمانی و ایجاد
پرونده الکترونیک احتمالی و پاسخ گویی به نیاز
سالمت است.
مشتریان داشته باشند.
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در هنگام صدور نسخ درمانی
مانند اطالعات پایه سالمت،
سوابق بیماری ،نتایج آزمایش یا
گرافیهای بیمار ،سوابق دارویی
و ،...مدیریت هدفمند سالمتی
بیمار جهت پیشگیری از خدمات
غیرضرور و یا overtreatment
است.
دکتر جعفری بیان کرد :سازمان
بهداشت و درمان در مسیر
پیادهسازی کامل الکترونیکی
خدمات سالمت و توسعه
زیرساختهای فناوری موجود
بهزودی از پروژههای تکمیلی
مانند امکان رسیدگی الکترونیک
به اسناد ،امکان دسترسی از راه
دور به اطالعات سالمت و مشاهده
نتایج خدمات سالمت توسط
جمعیت شاغلین و خانوادههای
ایشان را بهرهبرداری و به اطالع
جمعیت تحت پوشش خواهد
رساند.
مدیر برنامهریزی سازمان با
اشاره به رفع هرگونه ابهامیدر
خصوص اجرای این طرح گفت:
این سازمان امکان پذیرش و
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
را برای جمعیت تحت پوشش در

مراکز ملکی خود با رعایت موارد
زیر فراهم کرده است:
 برای احراز هویت و استحقاق
سنجی الزم است افراد در زمان
مراجعه به پذیرش یکی از مدارک
کارت ملی  /کارت پرسنلی و برای
افراد زیر  ۱۸سال شناسنامه همراه
داشته باشند.
 بیمه شدگان دیگر الزامیبرای
همراه داشتن دفترچه بیمه ندارند
ولی منعی برای ارائه دفترچه
وجود ندارد.
 اطالعات تمامی جمعیت
تحتپوشش و عکس ایشان
در نرمافزارهای موجود در مراکز
درمانی و مدت اعتبار آن تغذیه
شده و متصدی پذیرش بر اساس
این اطالعات استحقاق سنجی را
انجام خواهد داد.
 تمامی پزشکان این سازمان
با استفاده از نرمافزارهای موجود
به سوابق مراجعهکننده دسترسی
دارند و میتوانند پس از انجام
معاینه نسبت به ثبت خدمات
پزشکی (اعم از انجام ویزیت،
تجویز دارو و سایر خدمات
تشخیصی و درمانی )...در سامانه
نسخه الکترونیک اقدام نمایند.
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پاسخ به سواالت
نمایندگان گروههای
قراردادی و پیمانکاری
ماهشهر
مدیر منابع انسانی ســازمان با نمایندگان گروههای
قراردادی و پیمانکاری منطقه ماهشهر در راستای سفر
مدیرعامل سازمان به این منطقه و به منظور رفع دغدغه و چالشها
نشستی بصورت ویدیو کنفرانس برگزار کرد.
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به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت ،امیر قائم پناه مدیر منابع انسانی با اشاره به سفر
مدیرعامل به منطقه ماهشهر و برگزاری نشست با کارکنان
و طرح سواالت وابهامات گفت :هدف از برگزاری این جلسه
با توجه به دستور دکترهاشمیرفع سواالت و ابهامات کارکنان
منطقه ماهشهر است .وی افزود :با توجه به رعایت پروتکلهای
بهداشتی و شیوع مجدد بیماری کووید  19امکان سفر به منطقه
میسر نبود به همین دلیل با همکاری روابط عمومیسازمان این
جلسه بهصورت ویدیو کنفرانس برنامهریزی شد تا پاسخگو
سواالت نمایندگان گروههای قراردادی ،پیمانکاری و رسمی
کارکنان باشیم .مدیر منابع انسانی به دستهبندی سواالت ارسال
شده اشاره کرد و گفت :با توجه به تعداد سواالت زیاد در خصوص
رسیدگی به وضع معیشتی کارکنان پیمانکار باید عرض کنم که
از سال  97کارگروههای مختلفی در سطح مدیران منابع انسانی
چهار شرکت اصلی برای رسیدگی به وضع مشیعتی کارکنان
پیمانکار آغاز بکار کرد که ماحصل آن تهیه شناسنامه ایی از
وضعیت فردی،شغلی و حقوق و مزایا کارکنان در سامانه ساپنا
شد .قائمپناه ادامه داد :با پیگیری معاونت توسعه سرمایه نیروی
انسانی وزارت نفت و مدیران توسعه منابع انسانی  4شرکت اصلی
با واحد روابط کار وزرات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کتابچه طرح
طبقه بندی مشاغل گروههای شغلی ،مدرک تحصیلی،سطح
مقطع و سوابق طبقه بندی و به تصویب دو وزیر مربوطه رسید
و در دستور کار شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت قرار گرفت.
وی گفت :از اردیبهشت ماه سال  99با دستور مدیر منابع
انسانی شرکت ملی نفت ایران طرح طبقهبندی مشاغل در دستور
کار سازمان بهداشت و درمان قرار گرفت ،البته با اجرای این طرح
مشکالتی برای پرداختیها برای کارکنان حوزه درمان و پشتیبانی

به وجود آمد با برگزاری جلسه با نماینده مدیرعامل شرکت ملی
نفت ایران در تالش هستیم تا این موضوع رفع شود و البته با
پرداخت طرح تطبیق در سال  99سعی کردیم کاهش حقوق و
مزایا را پوشش دهیم.
در ادامه جلسه سواالتی در خصوص فوق العاده مناطق
جنگ زده ،طرح جذب نیرو ،استفاده نیروهای پیمانکاری و
خانوادههای آنان از خدمات درمانی مراکز بهداشت و درمان و
استفاده از خدمات رفاهی مطرح شد که مدیر منابع انسانی به
تک تک آنان پاسخ داد و گفت :در خصوص جذب کارکنان با
توجه به وضعیت بیماری کووید  19فقط مجوز جذب تعدادی
نیرو پرستاری در منطقه برای ارائه خدمات بود و اجازه افزایش
سقف نیست ،در خصوص پرداخت فوق العاده به کارکنان شاغل
مناطق جنگی تا کنون در فرمول پرداختیها دیده نشده و این
موضوع بعنوان پیشنهاد مطرح میشود.
قائم پناه بیان کرد :با توجه به برگزاری مناقصه در سطح
شرکت ملی نفت ایران برای بیمه تکمیلی کارکنان پیمانکاری،
بیمه البرز برنده اعالم شد و تفاهم نامه ایی با سازمان امضا
کرد ،در همین خصوص مدیریت بهداشت و درمان صنعت
نفت ماهشهر با امضا تفاهم نامه ایی با بیمه البرز میتواند امکان
استفاده از خدمات بیمارستان سرپایی و بستری را برای کارکنان
پیمانکار فراهم آورد ،همچنین در خصوص استفاده از خدمات
رفاهی خارج از حیطه سازمان و در اختیار واحد خدمات رفاهی
شرکت ملی نفت ایران میباشد .وی در پاسخ به سوال استفاده
از استعالجی کارکنان قراردادی گفت :این موضوع خارج از حیطه
سازمان بوده و در بندهای قانون کار به آن اشاره شده است و
البته در این مدت بیش از  50نامه برای رسیدگی به این موضوع
توسط منابع انسانی تهیه شده و بازهم پیگیریها ادامه دارد.
گفتنی است در این جلسه مدیر منابع انسانی ،رییس تدوین
مقررات ،ریس امور اداری ،رییس امور پیمانها ،رییس روابط
عمومیسازمان و کارشناسان این حوزه حضور داشتند و به
سواالت مربوطه پاسخ دادند.
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استـــــــــــانداردســــــازی نیروی انسانی در دستور کار
حوزه پشتیانی و درمان
تهیه شناسنامه مشاغل درمانی و غیردرمانی پس از استاندارد
سازی نیروی انسانی در مناطق اجرایی میشود.
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به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت ،امیر قائمپناه مدیر منابع انسانی در پاسخ به سواالت و
پیگیریها درخصوص تبدیل وضعیت کارکنان مدت موقت
در سازمان گفت :مدارک ایثارگری نزدیک به  160نفر مشمول
تبدیل وضعیت اخذ شد ،با توجه به مکاتبات انجام و فرصت
یکماه به مناطق،مدارک افراد حائز که شامل (فرزند شهید،،فرزند
جانباز و رزمنده و جانباز) میباشد جمع آوری و در جهت صحت
سنجی در اختیار امور ایثارگران شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته
است.
وی با اشاره به اینکه فرصت برای افراد حائز شرایط هنوز
هست،افزود 50 :درصد مدارک صحت سنجی شده و  50درصد

دیگر هم در مسیر صحت سنجی میباشد و ما در مرحله اعالم
سمت هستیم.
مدیر منابع انسانی سازمان تصریح کرد :با توجه به دستور مقام
عالی وزارت ،سازمان بهداشت و درمان همانند دیگر شرکتها
سمتهای پایه  10تا  15که بالتصدی و شاغل نداشت را حذف
شد اما جای نگرانی برای نیروهای مدت موقت در حال تبدیل
وضعیت نیست.
قائمپناه اظهار کرد :آن دسته افرادی که سمت سازمانی
ندارند ،باتوجه به مکاتبات و مجوزها سمت قائم به فرد برایشان
در محل جغرافیایی خدمت ایجاد میشود و کار بصورت گروهی
در حال انجام است.
وی ادامه داد :ابالغیه جدیدی از سوی وزارت نفت به مدیران
عامل شرکتها ارسال شده است که نیروهای پیمانکار ایثارگر هم
میتوانند با ارائه مدارک و صحتسنجی مشمول تبدیل وضعیت
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شوند.
مدیرمنابع انسانی بیان کرد :طبق
مکاتبات به مناطق و تعیین مدت زمان
مشخص ،افراد حائز شرایط باید مدارک
خود را تحویل دهند تا بعد از صحت
سنجی فرآیند تبدیل وضعیت آنان اجرایی
شود.
قائمپناه درخصوص افرادی که
متقاضی کار در قراردادهای حجمی و
پیمانی در سازمان هستند ،گفت :سامانه
متقاضی کار با همکاری روابط عمومیو
انفورماتیک ستاد طراحی و آماده شده تا
بعد از تایید مدیرعامل ،مدیریت منابع
انسانی و سالمت در سرویس وب بارگذاری
شود.
وی اظهار کرد :همکاران متقاضی در
حوزه پیراپزشکی میتوانند با مراجعه به
سامانه درخواست خود را با توجه به منطقه
سکونت و خدمت ثبت نمایند ،فایل بانک
اطالعاتی در اختیار منابع انسانی و مناطق
قرار میگیرد تا در صورت لزوم برای جذب،
اقدامات الزم صورت گیرد.
مدیر منابع انسانی ادامه داد :براساس
نظر مدیرعامل کار سنجی و استاندارد
سازی نیرو در دستور کار حوزه پشتیانی
و درمان قرار گرفت و تا زمانی که آنالیز و
شناسنامه استانداردسازی نیرو برای هر

منطقه انجام نشود ،جذب نیرو انسانی در
قالب پیمانکاری متوقف است.
وی افزود :کمیته منابع انسانی با
رویکرد جدید در سازمان تشکیل شد و
احکام مربوطه نیز صادر شده است ،این
کمیته شامل مدیرعامل سازمان بعنوان
رییس کمیته ،مدیرمنابع انسانی عضو و
دبیر کمیته ،سرپرست مدیریت عملیات،
سرپرست مدیریت درمان ،سرپرست
مدیریت بهداشت و  HSEو مدیریت
برنامهریزی سازمان میباشد.
مدیر منابع انسانی گفت  :درخواستهایی
که در سامانه برای حوزه پشتیبانی ثبت
شود به منابع انسانی و درخواستهای
درمان به مدیریت عملیات ارجاع خواهد
شد و براساس شناسنامه طراحی و تصویب
شده نیاز سنجی انجام و بعد از تصویب در
کمیتهها به مناطق ابالغ خواهد شد.
قائم پناه بیان کرد :جذب بصورت
پیمانکاری در سقف پیمانهای مصوب
سال  93و  94که از سوی مقام عالی
وزرات ابالغ شده خواهد بود ،در جهت
جذب و انتخاب فرد اصلح با شایستگی
و توانمندی باال در حوزه درمان برای
خدمترسانی به کارکنان صنعت نفت ،از
طریق بررسی سطح علمیو عملی انجام
میگیرد.

قائم پناه
درخصوص افرادی
که متقاضی کار در
قراردادهای حجمیو
پیمانی در سازمان
هستند ،گفت:
سامانه متقاضی کار
با همکاری روابط
عمومیو انفورماتیک
ستاد طراحی و آماده
شده تا بعد از تایید
مدیرعامل ،مدیریت
منابع انسانی و
سالمت در سرویس
وب بارگذاری
شود.
وی اظهار کرد:
همکاران متقاضی
در حوزه پیراپزشکی
میتوانند با مراجعه
به سامانه درخواست
خود را با توجه به
منطقه سکونت و
خدمت ثبت نمایند،
فایل بانک اطالعاتی
در اختیار منابع انسانی
و مناطق قرار میگیرد
تا در صورت لزوم
برای جذب ،اقدامات
الزم صورت گیرد.
قائم پناه بیان
کرد :جذب بصورت
پیمانکاری در سقف
پیمانهای مصوب
سال  93و  94که
از سوی مقام عالی
وزرات ابالغ شده
خواهد بود ،در جهت
جذب و انتخاب فرد
اصلح با شایستگی و
توانمندی باال در حوزه
درمان برای خدمت
رسانی به کارکنان
صنعت نفت ،از طریق
بررسی سطح علمیو
عملی انجام میگیرد.
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آمـ ـ ـ ـ ــادگی بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان
در مقابله با م ـ ـ ــوج جـ ــدید ک ـ ـ ـ ــرونا

رییس بهداشت ودرمان گفت :با شیوع مجدد و گسترش موج
پنجم در کشور ،تجهیزات و نیازهای دارویی مورد نیاز در منطقه
بررسی و تمهیدات الزم اتخاذ شد.
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به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان صنعت
نفت آبادان ،دکتر نصراله حسونی بحرینی در گفتگو با
روابط عمومیاین مرکز ،از اعالم آمادگی منطقه و بیمارستان
نفت آبادان ،جهت مقابله با موج احتمالی بیماری کرونا،
خبر داد و گفت :تمام امکانات و تجهیزات و نیازهای
دارویی مورد نیاز در دسترس و در شورای مدیریت
بحران منطقه وضعیت موجود ،مورد بررسی قرار گرفته
است.
وی با تاکید بر نظارت بر تهویه و فشار منفی در بخشهای
داخلی و  ICUبرای جلوگیری از انتشار بیشتر بیماری
افزود :دستور برگزاری جلسه اضطراری در خصوص بررسی
وضعیت تهویه در بیمارستان توسط کارگروه تخصصی
متشکل از  ،HSEتجهیزات پزشکی ،خدمات عمومیو
کنترل عفونت با سرپرستی رییس سالمت کار و  ،HSEداده

شد و نتایج و گزارش مربوطه در جهت بهبود سیستمهای
تهویه بیمارستانی و آمادگی جهت اپیدمیکووید  19ارائه
میشود.
رییس بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان ادامه داد:
اقدامات و پیگیریهای انجام شده در زمینه راهاندازی
دستگاه اکسیژن ساز سنترال ،نصب و راهاندازی مخزن
اکسیژن مایع و توسعه سیستم توزیع گازهای طبی بصورت
سنترال در بخشهای بستری نیز بهصورت جدی در حال
انجام است.
دکتر بحرینی اظهار داشت :در حال حاضر  270کپسول
اکسیژن پرتابل در حال بهرهبرداری است.
وی از همه شاغلین مناطق عملیاتی و خانوادههای
تحت پوشش خواست که با توجه به سرعت انتشار سویه
دلتا کرونا ویروس ،ضمن رعایت پروتکلهای بهداشتی،
همچنان با زدن ماسک و حفظ فاصله اجتماعی ،در کنترل
بیشتر موج بیماری با تیمهای بهداشتی و کارکنان درمانی
همکاری نمایند.
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تــــــــــزریق بیش از  6000دوز وا کسن کووید  19در بهداشت و
درمان صنعت نفــــــت اهــــواز

پس از گذشت چهار روز از آغاز مجدد واکسیناسیون گروه
سنی  50تا  65سال در استان خوزستان ،بیش از 6000
دوز واکسن در بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز تزریق شده است.

l w w w. pih o .irl

به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
اهواز ،واکسیناسیون بازنشستگان صنعت نفت در بهداشت
و درمان صنعت نفت اهواز با فراخوان بازنشستگان باالی ٦٠
سال مجددا از سر گرفته شد.
از روز پنجشنبه  24تیر امسال با هماهنگیهای انجام شده
با ریاست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و مساعدت
مرکز بهداشت شرق اهواز ،واکسیناسیون بازنشستگان باالی
 ٦٠سال صنعت نفت آغاز شد و واکسیناسیون گروه سنی 50
تا  65سال که با ابالغ وزارت بهداشت از روز پنجشنبه 24
تیر  ١٤٠٠در استان خوزستان آغاز شده بود ،در روزهای شنبه و
یکشنبه  26و  27تیر ماه نیز با فراخوان شاغلین  57تا  59ساله
صنعت نفت توسط بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز ادامه

یافت.
تاکنون بیش از  6000دوز واکسن به این گروه سنی تزریق شده
است که از این تعداد بیش از نیمیاز مراجعین بازنشستگان و
شاغلین صنعت نفت بوده اند.
گفتنی است واکسیناسیون در مجموعه فرهنگی ورزشی امام
رضا (ع) واقع در شهرک نفت در فضایی آرام ،منظم و بدون
معطلی و با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی در حال انجام
است.
در این مرکز عالوه بر حضور  ٨نفر پرستار و ماما مجرب و با
سابقه جهت تزریق واکسن ٣ ،نفر پزشک نیز در سالن اصلی
و سالن انتظار مستقر بوده تا بتوانند به تمام سواالت پزشکی و
درمانی مراجعین پاسخ داده و راهنماییهای الزم قبل و پس از
تزریق را نیز ارائه نمایند.
اسکورت طبی و آمبوالنس مجهز نیز در این مرکز استقرار یافته
است.واکسنهایی که تاکنون تزریق شده از نوع سینوفارم و
کوو ایران برکت بوده است.

خبرنامه الکترونیکی ســازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تیرماه 1400

11

بازدیــــــــد سرپرست عملیات سازمان از بهداشت ودرمان
صنعت نفت آبادان
دکتر سید محمدرضا موالی زاده سرپرست عملیات سازمان چهارشنبه  23تیر ماه جاری از بیمارستانهای نفت آبادان بازدید کرد.
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به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان ،سرپرست عملیات سازمان در گفتگو با واحد روابط
عمومی هدف از این بازدید را دیدار با مسئولین منطقه و بررسی نیازهای تجهیزاتی بیمارستان نفت آبادان برای بهبود
سطح کیفیت خدمات اعالم کرد.
ایشان از تعدادی از بخشهای بیمارستان فعلی نفت آبادان بازدید و وضعیت موجود و نیازهای تجهیزاتی بیمارستان
نفت آبادان را از نزدیک مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و با کارکنان و مسئولین واحدها نیز گفتگو کرد.
دکتر سیدمحمدرضا موالی زاده سپس از بیمارستان در حال ساخت نفت آبادان بازدید و ضمن گفتگو با مهندس پروژه
طرح ،پیشرفت فیزیکی و چگونگی ادامه ساخت طرح را مورد بررسی قرار داد.پس از آن به درمانگاه طب صنعتی در
پاالیشگاه رفت و با حضور در جلسه نیازها و مشکالت طب صنعتی پاالیشگاه را نیز از دکتر شهرام داوودی معاونت طب
صنعتی جویا شد.
دکتر نصراله حسونی بحرینی رییس بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان گزارشی از وضعیت بهداشت و درمان صنعت
نفت آبادان ،شرایط منطقه و خدمات ،انتظارات و مشکالت که برطرف شدن آن به ارتقا سطح کیفیت ارائه خدمات و باال
رفتن رضایتمندی کمک شایانی میکند را ارائه کرد.
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انجـ ـ ـ ــام وا کسیناسی ـ ـ ـ ــون کارکنان عملیاتی
پاالیشگاه آبادان
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واکسیناسیون کارکنان و خانوادههای آنان در بیمارستان نفت
آبادان اجرایی شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی روابط عمومیبهداشت ودرمان
صنعت نفت آبادان -دکتر نصراله حسونی بحرینی رییس این
مرکز با حضور در پایگاه واکسیناسیون طب صنعتی از روند انجام
واکسیناسیون کارکنان واحدهای عملیاتی پاالیشگاه بازدید
کرد و گفت :همانگونه که واکسیناسیون جمعیت بازنشسته
تحت پوشش انجام شد ،تصمیم بر آن شد که برای مراقبت
بیشتر از شاغلین منطقه عملیاتی و خانوادههای تحت پوشش
و لزوم نظارت و کنترل وضعیت سالمتی و بهداشتی آنان،
واکسیناسیون این گروه از جمعیت تحت پوشش آغاز شود.
وی افزود :پس از رایزنی و هماهنگیهای بهعمل آمده ،موفق
شدیم ضمن کسب موافقتهای الزم از دانشگاه علوم پزشکی
آبادان ،از امروز بر اساس پروتکلهای وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی واکسیناسیون جمعیت تحت پوشش را با تزریق

واکسن برای کارکنان شریف واحدهای عملیاتی پاالیشگاه در
درمانگاه صنعتی آغاز کنیم.
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان تصریح کرد:
بر اساس هماهنگی انجام شده روزانه  200دوز واکسن از مرکز
بهداشت با هماهنگی معاونت بهداشتی ،دریافت و به کارکنان
و خانوادههای  50سال به باالی تحت پوشش تزریق میشود.
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با تالش کادر درمان بیمارســتان نفت گچساران؛
جلوگیری از قطع عضو بیمار دیابتی

کارشناس زخم بیمارســتان نفت گچساران گفت :با تالش و
اقدامات ترمیمیکادر درمــان بخش جراحی مردان این مرکز
درمانی از قطع عضو بیمار دیابتی جلوگیری شد.
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جهانگیر نگهبان در گفتگو با خبرنگار پایگاه روابط
عمومی بهداشت و درمان صنعت گچساران گفت :با
استفاده از روشهای درمانی نوین فضل اهلل رحمانی بیمار
دیابتی مبتال به استئومیلیت ( )Osteomyelitisیا عفونت
استخوان ،درمان و از قطع عضو آنان جلوگیری شد.
وی استفاده از پانسمانهای نوین و روشهایی نظیر
الروتراپی ،وکیوم تراپی و آنتی بیوتیک تراپی را از جمله
اقدامات درمانی انجام شده برای این بیمار عنوان کرد.
کارشناس زخم بیمارستان نفت گچساران با بیان اینکه
این بیمار حدود یک سال از بیماری استئومیلیت رنج

میبرد ،عنوان کرد :روشهای عنوان شده در درمان
زخمهای این بیمار مبتال به دیابت موثر بوده است و دیگر
نیازی به قطع عضو این بیمار نیست.
نگهبان تصریح کرد :بیمار در نیمه دوم خردادماه جراحی
دبریدمان ( )Debridementشده و هماکنون در بخش
جراحی مردان بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران
جهت اقدامات درمانی تکمیلی بستری است.
این بیمار  ۵۳ساله شاغل در امور ورزش شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز گچساران که یک دهه از بیماری دیابت نوع ۲
رنج میبرد از تالشهای مجموعه بهداشت و درمان صنعت
نفت گچساران باالخص کادر درمانی بخش جراحی مردان
بیمارستان نفت تقدیر و تشکر نمود.
وی عنوان کرد :سالمتی خود را مرهون تالش و زحمات
شبانه روزی کادر درمانی میداند.
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مســـــــنترین فرد ت�ت پوشش بهداشت و درمان
صنعت نفت گچساران  11۴ساله است
مسئول تیم پزشک خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران گفت :مسن ترین فرد تحت پوشش بهداشت و درمان صنعت
نفت گچساران یک مرد  114ساله است.

دکتر عباس بزرگی به مناسبت بیستم تیرماه مصادف با یازدهم ژوئیه روز جهانی جمعیت و تنظیم خانواده در گفتگو با
خبرنگار پایگاه روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران گفت :در حال حاضر جمعیت تحت پوشش این
منطقه  12هزار و  1۰9نفر است که از این تعداد شش هزار و  ۷2۷نفر معادل  ۶۴درصد زن و همچنین  ۶۴درصد معادل هفت
هزار و  ۸۰۰نفر باالی  ۳۰سال سن دارند.
 ۴۷در�� ����� ��� ���� در رده ��� �� ۳۰_۵۹ل ا��
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مسئول تیم پزشک خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران با بیان اینکه اکنون پنج هزار و  ۶۴۰نفر از جمعیت
تحتپوشش در رده سنی  ۳۰ _ 59قرار دارند گفت :این رقم  ۴۷درصد جمعیت تحت پوشش را شامل میشود.
وی ادامه داد :هم اینک  ۶۶۷نفر از جمعیت تحت پوشش در رده سنی  ۰ _ 5سال ،یکهزار و  ۶۸۰نفر در رده سنی ۶_1۷
سال ،یکهزار و  9۶2نفر در رده سنی  1۸_29سال ،پنج هزار و  ۶۴۰نفر معادل  ۴۷درصد در رده سنی  ۳۰_59سال و دو هزار
و  1۶۰نفر در رده سنی  ۶۰سال به باال قرار دارند.
دکتر بزرگی افزود :مسنترین فرد تحت پوشش بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران یک مرد  11۴ساله است.
مسئول تیم پزشک خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران کارکنان شاغل و جمعیت تحت پوشش را  ۸هزار و
 ۳۳۸نفر و کارکنان بازنشسته و جمعیت تحت پوشش را  ۳هزار و  ۷۸۶نفر اعالم کرد.
دکتر بزرگی توضیح داد :جمعیت تحت پوشش بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران در سال جاری از  12هزار و 12۴
نفر به  12هزار و  1۰9نفر کاهش یافته است.
وی یادآور شد :در زمان حاضر  1۰۰درصد خانوادههای صنعت نفت گچساران زیرپوشش برنامه پزشک خانواده قرار دارند.
گفتنی است روز جهانی جمعیت هر سال با یک شعار در کشورهای مختلف برگزار میشود .شعار روز جهانی جمعیت در سال
 2۰21تاریخ ،اهمیت و موضوع آن را بدانید ( )Theme, history and significance :2۰21 World Population Dayاعالم
شده است.
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عق ـ ــد ق ـ ـ ـ ــرارداد و هم ـ ـ ـ ــکاری بــا بزرگتـــــــرین
مرکز س ـ ـ ـ ــوختگی جنوب کشور

طی بازدید رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ
ابعاد مختلف عقد قرارداد و همکاری دو جانبه در ایجاد ساختار
نظام مند انتقال بیماران ســوختگی حوادث صنعتی منطقه پارس جنوبی به
بیمارستان سوختگی امیرالمومنین (ع) شیراز در قالب برنامهریزی عملیاتی
کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

لحاظ ساختاری تعریف و تعیین گردد.
دکتر گران پی تصریح کرد :با توجه به بعد مسافت
قابل توجه مرکز سوختگی شهید چرومیاستان بوشهر از
منطقه پارس جنوبی ،انتقال بیماران سوختگی به این
مرکز با چالشهایی مواجه است که متاسفانه عمال نتایج
قابل قبول و مطلوبی حاصل نمیگردد .لذا عقد قرار داد
با مرکز سوختگی امیرالمومنین(ع) شیراز بعنوان بزرگترین
مرکز سوختگی جنوب کشور امکان بهرهمندی مصدومین
سوانح سوختگی بزرگترین قطب انرژی اقتصادی کشور
از پیشرفته ترین خدمات پزشکی و درمانی را فراهم
میآورد.
در ادامه این بازدید؛ طی نشستی که با حضور رئیس
بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ ،رئیس
بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و رئیس مرکز
سوختگی امیرالمومنین(ع) صورت گرفت؛ ابعاد مختلف
عقد قرارداد و همکاری دو جانبه در ایجاد ساختار نظام
مند انتقال بیماران سوختگی حوادث صنعتی منطقه پارس
جنوبی به بیمارستان سوختگی امیرالمومنین (ع) شیراز در
قالب برنامهریزی عملیاتی کوتاه مدت ،میان مدت و بلند
مدت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
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به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت
بوشهر؛ دراین بازدید دکتر سعید گرانپی ،با اشاره به اهمیت
موضوع رسیدگی به آسیب دیدگان سوختگی حاصل از
سوانح در صنعت نفت ،در استفاده از زمان طالیی درمان
بیماران سوختگی است افزود؛ جهت این مهم ،نیازمند
ایجاد زیر ساختها و فراهم نمودن بسترهای هستیم.
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ گفت:
آتش سوزی ،بخش قابل توجهی از حوادث بالقوه در مراکز
صنعتی حوزه انرژی نفت ،گاز و پتروشیمیمحسوب میگردد
که اعزام به موقع به مراکز پیشرفته تخصصی سوختگی
میتواند اهمیت موثری در نجات مصدومین ،داشته باشد.
وی افزود :زنجیره گسترده مراکز صنعتی انرژی در منطقه
پارس جنوبی ایجاب میکند ،مرکز پیشرفتهای در زمینه
درمان سوختگیهای صنعتی ناشی از حوادث ،بهعنوان
پشتیبان ارائه خدمات در این حوزه درمان تخصصی به
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ݢ ݢعقد تفـ ـ ــاهم نامه آموزشی و پژوهشی بین مجموعه
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر
تفاهم نامه آموزشی و پژوهشی در زمینه پتانسیلهای موجود طرفین
با حضور ،رئیس آموزش و پژوهش بهداشت و درمان صنعت نفت
بوشهر ،معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مسئول ارتباط
با صنعت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،
تنظیم شد.
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به گزارش روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت
بوشهر؛ دکترسید رامین سعادتیان با قدردانی از اعالم همکاری
مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،زمینههای گوناگون
همکاری ،پتانسیلهای سازمان بهداشت و درمان و همچنین
نیازهای آموزشی و پژوهشی را بیان و استفاده از توانمندی
درونسازمانی و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر را از اولویتهای
واحد آموزش و پژوهش عنوان کرد و بر همکاری علمی و اجرایی
در برنامههای پژوهشی بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر
با حضور اساتید و سیستم نرمافزاری و سخت افزاری علوم
پزشکی ،تاکید کرد.
در ادامه دکتر غالم رضا خمیسی پور معاون تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بر ارتباط مفید و موثر دانشگاه
بوشهر و صنعت به ویژه بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر
اذعان کرد و پتانسیلهای مستعد و همکاری فی ما بین را

نام بردند و آمادگی مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
با بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر در زمینههای فنی،
تخصصی ،آموزشی و پژوهشی را اعالم کرد.
دکترمنصور ضیایی ،در جلسه دوم به تشریح محورهای
همکاری با توجه به نیازهای آموزشی و پژوهشی ،تعیین
تیمهای مختلف با همکاری اساتید ،پرداخت و با مشخص
شدن سرگروههای آموزشی برای برنامههای مورد نیاز بهداشت
و درمان صنعت نفت استان بوشهر و خارگ ،از طرف معاون
آموزشی ،تحقیقات و فناوری ،و ارتباط با صنعت ،گفت موارد
مطرح شده از تیرماه اجرایی میگردند.
در آخر رئیس آموزش و پژوهش بهداشت و درمان صنعت نفت
بوشهر ،ضمن ابراز امیدواری نسبت به توسعه ارتباط علمیبا
مراکز علمیاستان ،عنوان کرد :از آنجا که برای اولین بار در
چنین سطحی ،با استفاده از نیروهای درون سازمانی نفت و
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،قرارداد و تفاهم نامه آموزشی و
پژوهشی اجرایی میگردد امیدواریم که با توسعه همکاریها،
شاهد تعالی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت منطقه و
نهایتا خدمت بهتر به مردم شریف منطقه باشیم.
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مشاور حقوقی مدیرعام� من�وب شد
دکتر سید مهدیهاشمیمدیر عامل سازمان در حکمیابوطالب کوشا را بعنوان مشاور حقوقی مدیرعامل منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی در حکم ایشان آمده است :نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم بعنوان
مشاور حقوقی مدیرعامل منصوب میگردید.امید است با استعانت از الطاف الیزال الهی در انجام امور محوله موفق و موید
باشید.

برگزاری کارگروه هماهنگی استقرار
سامانه سینا با حضور متخ��ان
در بهداشت و درمان صنعت نفت
شمال شرق

کارگروه هماهنگی استقرار سامانه سینا با تمرکز به
بخشهای آزمایشگاه و رادیولوژی با حضور دکتر
سرافرازیان سرپرست نظام سالمت خانواده سازمان و

بیمارستان امام خمینی (ره) صنعت نفت مسجدسلیمان
در ارزیابی بیمارستانهای کشور ،درجه یک اعتبار بخشی
را کسب کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت
نفت مسجدسلیمان ،متعاقب ارزیابی اعتباربخشی

بیمارستانهای کشور براساس استانداردهای نوین
اعتباربخشی توسط وزارت بهداشت _ درمان و آموزش
پزشکی ،بیمارستان امام خمینی(ره) نفت مسجدسلیمان با
حمایت همه جانبه دکتر عزیزی دوست ،رئیس بهداشت و
درمان این منطقه ،و اجرای دقیق این استانداردها ،موفق
به اخذ رتبه درجه یک اعتباربخشی شد.
دکتر عزیزی دوست ،ضمن تقدیر و ارج نهادن به تالش
تیمیکلیه کارکنان بیمارستان در کسب این افتخار ،خواستار
تداوم فعالیتها جهت اجرایی شدن استانداردها در کلیه
سطوح شدند.
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اخ� درجه یک اعتباربخشی بیمارستان نفت
مسجدسلیمان از وزارت بهداشت_ درمان و
آموزش پزشکی

نمایندگان واحدهای پزشک خانواده ،داروخانه و آزمایشگاه
و کارشناسان ارشد سامانه سینا در سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت شمال شرق برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
شمال شرق ،در این جلسه که با هدف برنامهریزی و سرعت
بخشیدن به عملیاتی کردن سامانه سینا برگزار شد ،مسئوالن
منطقه شمال شرق اقدامات انجام شده در زمینه استقرار
سامانه سینا در این منطقه را تشریح کردند و در نشستهای
متعدد با کارشناسان سامانه و مسئوالن ستادی به بحث و
تبادل نظر پرداختند.
در این جلسات ،ضمن آموزش قسمتهای مختلف سامانه،
نسبت به ایجاد تغییرات الزم در بخشهای آزمایشگاه و
داروخانه نظرات مدنظر سازمان منتقل و بر اساس آن مقرر شد
تا کارشناسان سامانه نسبت به ایجاد تغییرات ابالغی اقدام
الزم را به عمل آورند.
این جلسات پس از سه روز کار فشرده با تبیین درخواستهای
سازمانی به کارشناسان سامانه ،با تصویب پیگیریهای الزم
به پایان رسید.
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استقرار یک نفر پزشکیار با تجهیزات و آمبوالنس در منطقه سرخون
���زی ا������ :فعال تا انعقاد قرارداد با اورژانس شهرکرد یک نفر پزشکیار در مکان اجرای پروژه عملیات تعوی� خطوط لوله نفت
 ۳۰اینچی منطقه سرخون استقرار پیدا کرده و تا پایان عملیات نیز حضور خواهد داشت.
به گزارش واحد روابط عمومی ،یک نفر پزشکیار در مکان اجرای پروژه عملیات تعوی� خطوط لوله نفت ۳۰اینچی مارون -
اصفهان در منطقه سرخون استقرار پیدا کرد .در همین رابطه دکتر محمد نیازی اصفهانی رئیس سالمت کار و  HSEبهداشت و
درمان صنعت نفت اصفهان توضیح داد :به دنبال درخواست مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات از مدیرعامل سازمان و
دستور سرپرست بهداشت و  HSEسازمان متبوع مبنی بر پیگیری موضوع ،ستاد طب صنعتی و بهداشت ضمن استقرار پزشکیار در
منطقه عملیاتی فوق الذکر ،کارگروهی نیز در ستاد طب صنعتی و بهداشت اصفهان تشکیل و تصمیماتی اخذ گردید.
رئیس سالمت کار و HSEادامه داد :با رئیس خدمات اورژانس استان چهار محال و بختیاری ارتباط برقرار شد و ایشان قول
مساعدت جهت برپایی پایگاه امدادی با تمامیتجهیزات ،آمبوالنس تیپ  Bو دو نفر نیروی پرستاری امدادی را مشروط به عقد
قرارداد دادند .ایشان افزود بعد از این ارتباط بالفاصله پیش نویس قرارداد تنظیم و جهت اخد موافقت به ستاد سازمان ارسال شد.
دکتر نیازی اصفهانی از حضور در کمیته سالمت شرکت خطوط لوله و مخابرات اصفهان همراه با کارشناسان این ستاد به منظور
فعال تا انعقاد قرارداد فوق الذکر با اورژانس
بررسی مشکالت و ارائه راهکارهای موجود خبر داد و اضافه کرد :علیرغم کمبود پرستار ً
شهر کرد ،از هفته قبل یک نفر پزشکیار با تجهیزات و آمبوالنس در مکان اجرای پروژه عملیات تعوی� خطوط لوله نفت  ۳۰اینچی
خط مارون -اصفهان در منطقه سرخون استقرار پیدا کرده و تا پایان عملیات نیز حضور خواهد داشت.
شایان ذکر است آذر ماه سال گذشته خط لوله انتقال نفت مارون -اصفهان در منطقه سرخون از توابع شهرستان اردل و استان
چهار محال و بختیاری بر اثر رانش زمین دچار شکستگی شده بود که برای جلوگیری از تکرار حادثه ،عملیات تعوی� چند کیلومتر
از این خط در اردیبهشت ماه سال جاری آغاز و ادامه دارد.

تکمی�روندبهسازیبـ ـ ـ ــرق
درمان�اه قدس
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سیستم برق رسانی برق درمانگاه قدس با پیگیریهای
شبانهروزی مدیران مرکز وستاد و جذب اعتبار  9۳۰میلیون
ریالی از منابع مالی سازمان بهسازی کامل شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی روابط عمومیبهداشت
ودرمان صنعت نفت آبادان -علیرضا دورقی رییس خدمات
پشتیبانی مرکز در گفتوگو با واحد روابط عمومی گفت:
سیستم برق رسانی این بهداشتی درمانی قدس ،که بعلت
نوسانات برق مرتبا دچار قطعی و ایجاد صدمه به کابلها و
تجهیزات میشد ،با پیگیریهای شبانه روزی و رایزنیهای
رییس بهداشت ودرمان ،همکاران برق بیمارستان ،و
مساعتهای بیدری� مهندس بهنام سمیع رییس مهندسی
ساختمان سازمان ،با اعتباری معادل 9۳۰میلیون ریال به

بهرهبرداری رسید .در این پروژه مجوز افزایش برق دیماند
درمانگاه قدس از سازمان برق منطقه جنوب گرفته شد و
تابلوهای برق در مسیر انتقال از ترانس تا درمانگاه نصب
و مورد بهرهبرداری قرار گرفت .با این اقدام مشکل قطعی
برق در تابستان گرم بطور کامل برطرف شد .این امرموجب
افزایش رضایتمندی مراجعین به این مرکز درمانی را که
عمدتا جمعیت بازنشسته را تشکیل میدهد ،بهمراه داشته
است.
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حریق در قسمت اداری
آزمایشگاه PCRبیمارستان صنایع
پتروشیمیماهشهر
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حریق اتاق اداری آزمایشگاه  PCRبیمارستان صنایع
پتروشیمی ماهشهر در کوتاهترین زمان مهار شد .به گزارش
پایگاه اطالعرسانی بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر،
با رویت دود در اتاق اداری آزمایشگاه و اعالم آن ،تیم آتش
نشانی راس ساعت  ٠٧:۴٠صبح چهارشنبه  ٢٣تیرماه در اسر �
وقت در محل حاضر شد و با توجه به وسعت کم حادثه ،حریق
سریعا مهار و دود موجود در محل تخلیه شد .خوشبختانه این
اتفاق خسارت جزئی داشته و بهجز یک دستگاه کیس و پرینتر
به سایر قسمتهای آزمایشگاه خسارتی وارد نگردید .گفتنی
است این حادثه بعلت نوسان احتمالی پریز برق سیستم
کامپیوتر اتفاق افتاده است.در پایان از حضور به موقع تیم آتش
نشانی عملیات غیرصنعتی قدردانی میگردد.

بازدید معاونت بهداشتی درمانی و تیم  HSEمنطقه هرمزگان
از اسکله نفت شهید رجای�
معاونت بهداشتی درمانی صنعت نفت منطقه هرمزگان با حضور در اسکله نفت شهید رجایی ،وضعیت نیروهای عملیاتی این
اسکله را بررسی کرد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان ،معاونت بهداشتی درمانی
صنعت نفت منطقه هرمزگان به همراه کارشناسان واحد  HSEاین منطقه از اسکله نفت شهید رجایی بازدید کردند و در در ادامه
این بازدید،نشستی مشترک با اعضای  HSEشرکت پخش فرآوردههای نفتی هرمزگان برگزار و در آن به بررسی وضعیت نیروهای
عملیاتی در اسکله نفتی که با اتباع خارجی ارتباط دارند و نحوه حفاظت آنها در برابر ویروس جهش یافته ،پرداخته شد.
براساس گزارش دریافتی از واحد روابط عمومی منطقه هرمزگان ،در این جلسه ،مدیر شرکت پخش منطقه هرمزگان و اعضای
تیم  HSEاین شرکت نیز ،حضور داشتند.

برگزاری شورای عالی پزشکی منطقه شمال
شورای عالی پزشکی صنعت نفت ویژه بیماران منطقه شمال
شرق به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
شمال شرق ،دکتر هرمز حسنزاده گفت :این سومین جلسه در طول
یکسال اخیر به صورت ویدئو کنفرانس است که به صورت همزمان
در تهران و مشهد با حضور مسئوالن برگزار میشود.
رئیس طب کار بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق افزود:
در این جلسه  1۸پرونده پزشکی با حضور بیماران مورد بررسی و
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شرق به صورت ویدئو کنفرانس

تبادل نظر قرار گرفت و متناسب با هر پرونده رأی شورای
عالی صادر شد.
وی خاطرنشان کرد :برگزاری جلسات اخیر شورای عالی
پزشکی به صورت ویدئو کنفرانس ،ضمن صرفهجویی
و کاهش مخاطرات مربوط به اعزام بیماران به تهران،
موجب شده که زمان بیشتر و مناسبتری در اختیار بیماران
منطقه شمال شرق قرار گیرد تا بتوانند بیماری و مشکالت
خود را در این شورا مطرح کنند .در این جلسه ،دکتر
مهدیهاشمیمدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت و اعضای شورای عالی پزشکی سازمان و دکتر وحید
مالکی ،دکتر غالمرضا پیرونذیری ،دکتر هرمز حسن زاده و
مریم دادرس از منطقه شمال شرق حضور داشتند.
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بهسازی و راهاندازی آسانسور
حم� بیمار در بهداشت ودرمان
صنعت نفت آبادان
رییس خدمات پشتیبانی مرکز گفت جهت اتمام و
راهاندازی این پروژه اعتبار ی معادل ۳میلیارد ریال از منابع
عمرانی سازمان هزینه شده است.
علیرضا دورقی رییس خدمات پشتیبانی مرکز در گفتگو با
روابط عمومی ،خبر بهسازی کامل و راهاندازی آسانسور حمل
بیمار را اعالم کرد .وی گفت :با توجه به قدمت سازههای
بیمارستان ،میبایست اقدامات مربوط به استاندارد سازی
چاهک و اتاقک آسانسور حمل بیمار ،بروزرسانی میشد تا
حمل و جابجایی بیماران ،ایمن تر صورت گیرد.
لذا با رایزنی و اخذ رهنمودهای الزم از مهندس بهنام سمیع

برگزاری جلسه پیش رزمایش پدافند
غیرعام� بهداشت و درمان
صنعت نفت شمال�رب
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جلسه پیش رزمایش پدافند غیر عامل با موضوع نشستی گاز و
آتش سوزی در ایستگاه تقویت فشار گاز برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
شمالغرب کشور ،جلسه ای با حضور اعضای کمیته پدافند غیر
عامل و نمایندگان  HSEشرکت گاز منطقه هشت عملیات انتقال
گاز با موضوع »بررسی رزمایش تابآوری شرکت در صورت قطعی
و نشستی گاز و آتش سوزی در ایستگاه تقویت فشار گاز « برگزار
شد.
ابتدا دکتر حسینعلی زاده ضمن خیر مقدم گوئی به حاضرین،
آموزش را نقش اساسی برای واکنش و عکس العمل درست
و بهینه در زمان وقوع حوادث بیان نمود و به نقش این
مقوله بهخصوص آموزش اجتماعی از دوران مدارس تاکید
نمود.
ایشان با توجه به حضور پزشکیاران بهداشت و درمان صنعت

مدیر فنی و مهندسی ساختمان سازمان و جذب اعتبارات
مالی الزم موفق به اجرای این طرح شدیم.
رییس خدمات پشتیبانی گفت با بهسازی و بازسازی این
سازه ،عالوه بر استاندارد شدن،مشکل اساسی جابجایی بیمار
برطرف شده که این امر ارتقا سطح ایمنی جابجایی بیماران
و رضایتمندی مراجعین را بهمراه داشته است .همچنین با
اتمام این پروژه یکی از شاخصهای اعتباربخشی بیمارستان
نیز محقق شده است.

نفت شمالغرب کشور در ایستگاههای تقویت فشار گاز ،تعامل
بیشتر این دو واحد را خوستار شدند.
سپس دکتر مقدم توضیحاتی در مورد رزمایش با موضوع
»نشست و آتش سوزی یا صاعقه در ایستگاه تقویت فشار
گاز منطقه هشت« بیان نمود و هدف اصلی از جلسه پیش
رزمایش فعلی و انجام رزمایش بعدی را حفظ پایداری
تولید ،جلوگیری از اختالل در ارائه خدمات و سنجش
توانمندیهای نیروهای پشتیبانی جهت شناسائی نقاط
قابل بهبود بیان نمود.
مهندس عبدالهی مسئول پدافند غیر عامل شرکت گاز
منطقه هشت عملیات انتقال ،توضیحات جامعی در مورد
شرایط ایستگاههای دارای پزشکیار ،تعامل همکاران با
پزشکیاران مستقر در واحدها بیان نمود و با اشاره به اینکه
متاسفانه در اک�ر ایستگاهها مسئول ایمنی یا آتش نشانی
مستقر نمیباشد آموزش به اک�ر کارکنان ایستگاهها داده
شده تا در زمان بروز حادثه با همکاری پزشکیار و با در نظر
گرفتن ( زمان طالئی )  Golden timeبرای تشخیص و درمان
بیماران مصدوم ،نقش  ( 115اورژانسهای جادهای) و
هاللاحمر را نیز بسیار مهم دانست.
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تقدیر مدیرعام� شرکت انتقال گاز ایران
از کادر درمان بخش کرونا
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با حضور در بیمارستان نفت
تهران ،از کادر درمان بخش کرونا این بیمارستان تقدیر کرد.
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به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت
نفت تهران ،جمشیدی دانا در جلسه ای که با حضور
رییس بیمارستان نفت تهران و جمعی از مدیران و روسا
در این بیمارستان برگزار شده بود ،با دکتر مرجان همتیان
متخصص عفونی بخش کرونا دیدار کرد و تالشهای وی و
همکارانش را ارج نهاد.

تفاهمنامه همکاری میان بهداشت و درمان نفت تهران و سازمان
ن�ام پزشکی
در نشست مشترک رؤسای بهداشت و درمان صنعت نفت تهران و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمیایران ،تفاهمنامه
همکاری علمیو پژوهشی میان طرفین به امضاء رسید.
روز یکشنبه  1۳تیرماه نشست مشترکی بین دکتر کاظمیآشتیانی رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت تهران و دکتر
سلیمیمعاون آموزشی نظام پزشکی برگزار شد .در این نشست تفاهمنامهای دو ساله بین این دو نهاد به امضا رسید تا امکانات،
قابلیتها و سرمایههای علمی ،انسانی و اعتباری تحت پوشش خود را در جهت ایجاد زمینههای همکاری آموزشی به منظور
شناسایی نیازها و ظرفیتهای همکاران در حوزه آموزش و ارتقای مهارتی دو طرف به کار گیرند و در این راستا با اجرای
سمینارها ،کارگاهها و دورههای مختلف آموزشی ،پژوهشی و یا مهارتی همکاری نمایند و از امکانات علمی ،اطالعاتی ،انسانی،
مادی و ابزاری مشترک ،برای تحقق اهداف استفاده نمایند.

جلسه هماهنگی پزشکان و
پرستاران درخ�وص
نرمافزار سینا
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دکتر حسینعلی زاده گفت ؛ اقدامات سالمت محور هدف
اصلی بهداشت و درمان صنعت نفت میباشد
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت
نفت شمالغرب کشور ،جلسه هماهنگی در مورد نرمافزار سینا
با حضور مسئولین و پزشکان و پرستاران پزشکی خانواده در
سالن آموزش پلی کلینیک مرکزی برگزار شد.
در این جلسه دکتر حسینعلی زاده ضمن خیر مقدم گوئی
به حاضرین توضیحات جامعی در مورد نرمافزار سینا بیان
کرد و اجرای صحیح برنامه این نرمافزار را جزو اقدامات
اساسی دانست و گفت :درخصوص نرمافزار سینا با ستاد
سازمان هماهنگی بعمل آمده و آموزشهای الزم جهت

استفاده همکاران از این نرمافزار را مهم بیان کرد و گفت:
تمامیپرستاران باید مراقب سالمت مراجعین باشند.
سپس وی با اشاره به زحمات همکاران پرستار در پزشکی
خانواده مستقر در پلی کلینیک و پرستاران طب کار مستقر
در مراکز سالمت کار شرکتهای تابعه (پاالیشگاه ،پتروشیمی
و گاز ) گفت :افتخار این بهداشت و درمان خدمات پزشک
خانواده و سالمت کار است که این دو واحد ،دو بال پرواز ما
در جهت انجام بهینه خدمات درمانی به مراجعین محترم
است و اقدامات سالمت محور مهم میباشد.
در ادامه دکتر احضار ،در خصوص مسائل و مشکالت
نرمافزار مطالبی بیان کرد و گفت :تعداد مراقب سالمت کم
بوده و فرمهای مختلف در نرمافزار سینا باید تکمیل گردد که
با توجه به ثبت اطالعات مربوطه زمان بر میباشد.
در ادامه دکتر عرفانی گفت :جهت استفاده بهتر از نرمافزار
سینا ،پیشنهادمیشود ؛ دکتر شیرزاد (پزشک اورژانس)،
فیروزان (کارشناس ارشد مامائی) ،معصومی (پرستار) و
رحیمی (کارمند پذیرش) در واحد تریاژ به تیم مراقبین
سالمت اضافه گردند.
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دیدار مدیر منابع انسانی پاالیشگاه گاز بیدبلند با رئیس خدمات پشتیبانی
منطقه آغاجاری
رضا نوروزی :همکاری و تعامل متقابل سرلوحه کار بنده
برای ارائه خدمات مطلوب به کارکنان شریف صنعت نفت
است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت
نفت آغاجاری مهندس غالمحسین ضرغامیمدیر منابع
انسانی،سید عبدالرسول نعمتی رئیس روابط عمومیو مهران
داستان رئیس امور مالی پاالیشگاه گاز بید بلند با رئیس جدید
خدمات پشتیبانی دیدار و انتصاب وی را تبریک گفتند.
مدیر منابع انسانی پاالیشگاه گاز بیدبلند ضمن ابراز
خوشحالی از انتصاب رضا نوروزی با توجه به سابقه درخشان
خدمت وی در حیطه درمان و همچنین ریاست روابط
عمومیگفت :امیدواریم نتیجه شناخت شما از کارکنان
صنعت گاز منجر به بهبود کیفیت سالمت در این حوزه شود
و بخصوص سطح خدمات سالمت در درمانگاه میانکوه
افزایش یابد.
وی در ادامه به بررسی مسائل درمانی و درخواستها و
پیشنهادات کارکنان و خانوادههای آنان در حوزه سالمت
پرداخت.
سپس رئیس خدمات پشتیبانی بهداشت و درمان ضمن
تشکر از حضور مسئوالن و معاونان پاالیشگاه گاز بیدبلند گفت:
در زمان تصدی روابط عمومیچه در جلسات حضوری و چه
در بازدیدهای میدانی با مسائل و مشکالت کارکنان شریف

شرکت ملی گاز و خانوادههای آنان تا حدود زیادی آشنایی
دارم و تالش خواهیم کرد تا روند رو به رشدی را ایجاد کنیم.
رضا نوروزی خدمت به کارکنان صنعت نفت را افتخار
دانست و اظهار داشت :فلسفه کاری بهداشت و درمان صنعت
نفت ارائه خدمات سالمت شایسته به کارکنان و خانوادههای
آنان میباشد و در این زمینه میتوانیم با همکاری و تعامل
بیشتر و استفاده از ظرفیتهای موجود ،خدمات شایانی ارائه
نمود .در این جلسه نعمتی رئیس روابط عمومیپاالیشگاه گاز
بیدبلند نیز به طرح خواستههای کارکنان پرداخت.
در این جلسه حسین قنواتی رئیس امنر قراردادها ،شهال
پارسی رئیس امور مالی و جعفر زیدانی رئیس امور درمان غیر
مستقیم خالصه ای از تغیبرات بخشنامهها و مسائل مرتبط را
برای نمایندگان پاالیشگاه توضیح دادند.

نخستین شورای پزشکی منطقه شمال شرق به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد
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رئیس سالمت کار بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق گفت :برای نخستین بار ،شورای پزشکی بهداشت و درمان
صنعت نفت شمال شرق ،اقدام به بررسی وضعیت بیماران از طریق سیستم ویدئوکنفرانس کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق ،دکتر هرمز حسن زاده افزود :به دلیل وسعت
جغرافیایی منطقه شمال شرق در گسترهی  6استان و در راستای صرفهجویی در اعزام بیماران و در نظر گرفتن شرایط و
محدودیتهای همه گیری بیماری کووید  19تصمیم گرفته شده ،بررسی پروندههای بیماران ساکن در شهرستانها حتی
المقدور از طریق ویدئو کنفرانس یا تله مدیسین انجام پذیرد.
وی اظهار داشت :از این رو در جلسه اخیر شورای پزشکی ،وضعیت چند بیمار ساکن در شاهرود به صورت ویدئو کنفرانس مورد
ارزیابی قرار گرفت و تصمیم متناسب با شرایط این بیماران اتخاذ شد.
به گفته این مقام مسئول ،با عنایت به موفقیت آمیز بودن این روش ،جلسات مشابه در سایر مناطق تحت پوشش شمال
شرق نیز از طریق ویدئو کنفرانس یا تله مدیسین برگزار میشود.
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استفاده از �رفیتها و امکانات آموزش و
پژوهش بهداشت و درمان صنعت نفت
بوشهر و خارگ و مرکز شهید بهشتی به نفع
گیرندگان خدمت
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر؛
این دیدار با حضور دکتر سید رامین سعادتیان رئیس آموزش و
پژوهش بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ و حمزه
نژادیان حیدری رئیس مرکز آموزش شهید بهشتی و با معرفی و
تشریح پتانسیلها و فعالیتهای مراکز ،زمینههای همکاری دو
طرفه بررسی شد.
در ادامه ،توافق شد تا ظرفیتها و امکانات مرکز آموزش شهید
بهشتی به منظور برگزاری وبینارها و آزمونهای آنالین بهداشت
و درمان در اختیار واحد آموزش و پژوهش بهداشت و درمان قرار
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گیرد و همچنین بهداشت و درمان نیز در برگزاری کالسهای
آموزش  ،HSEبهداشت عمومیو آموزشهای حوزه سالمت
جهت گیرندگان خدمات با مرکز آموزش شهید بهشتی
همکاری نماید.در این دیدار مینا روشنی پور کارشناس
آموزش و پژوهش بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر نیز
حضور داشتند.

جلسه پیش رزمایش پدافند
غیرعام� با مو�وع نشستی گاز
و آتش سوزی در ایستگاه تقویت
فشار گاز برگزار شد
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به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت
نفت شمالغرب کشور ،جلسه ای با حضور اعضای کمیته
پدافند غیر عامل و نمایندگان  HSEشرکت گاز منطقه
هشت عملیات انتقال گاز با موضوع »بررسی رزمایش تاب
آوری شرکت در صورت قطعی و نشستی گاز و آتش سوزی در
ایستگاه تقویت فشار گاز « برگزار شد.
ابتدا دکتر حسینعلی زاده ضمن خیر مقدم گوئی به
حاضرین ،آموزش را نقش اساسی برای واکنش و عکس
العمل درست و بهینه در زمان وقوع حوادث بیان نمود و
به نقش این مقوله بخصوص آموزش اجتماعی از دوران
مدارس تاکید کرد.
ایشان با توجه به حضور پزشکیاران بهداشت و درمان
صنعت نفت شمالغرب کشور در ایستگاههای تقویت فشار
گاز ،تعامل بیشتر این دو واحد را خوستار شدند.
سپس دکتر مقدم توضیحاتی در مورد رزمایش با موضوع
»نشست و آتشسوزی یا صاعقه در ایستگاه تقویت فشار

گاز منطقه هشت« بیان نمود و هدف اصلی از جلسه پیش
رزمایش فعلی و انجام رزمایش بعدی را حفظ پایداری
تولید ،جلوگیری از اختالل در ارائه خدمات و سنجش
توانمندیهای نیروهای پشتیبانی جهت شناسائی نقاط
قابل بهبود بیان کرد.
مهندس عبدالهی مسئول پدافند غیرعامل شرکت
گاز منطقه هشت عملیات انتقال ،توضیحات جامعی
در مورد شرایط ایستگاههای دارای پزشکیار ،تعامل
همکاران با پزشکیاران مستقر در واحدها بیان نمود و
با اشاره به اینکه متاسفانه در اک�ر ایستگاهها مسئول
ایمنی یا آتش نشانی مستقر نمیباشد آموزش به اک�ر
کارکنان ایستگاهها داده شده تا در زمان بروز حادثه
با همکاری پزشکیار و با در نظر گرفتن (زمان طالئی)
 Golden timeبرای تشخیص و درمان بیماران مصدوم،
نقش ( 115اورژانسهای جادهای ) و هالل احمر را نیز بسیار
مهم دانست.
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ثبت اطالعات بیماران دیابتی دریافت کننده قلم انسولین در سامانه
مدیریت بیماریهای نادر
قنواتی :اولین بهداشت ودرمان در سطح سازمان و اولین در بین سازمانهای بیمه گر استان اصفهان بودیم که اطالعات
درخواستی سازمان غذا و دارو را در سامانه بیماران نادر ثبت کردیم.
شیدا قنواتی سوپر وایزر آموزشی امور پرستاری طی گفتگویی با واحد روابط عمومیگفت :معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان اول خرداد سال جاری طی مکاتبه ای اعالم کرد بمنظور ساماندهی فرآیند توزیع انسولین قلمیو ارتقای سطح دسترسی
صرفا به بیمارانی قلم انسولین تحویل داده میشود که در سامانه مدیریت بیماریهای نادر مربوط
بیماران دیابتی از این پس ً
به معاونت غذا و دارو ثبت نام کنند.
نامبرده اضافه کرد :با توجه به این اعالم و وجود تفاهم نامه فی مابین سازمان و وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی،
نسبت به ثبت اطالعات بیماران دیابتی مصرف کننده قلم انسولین در سامانه مذکور اقدام گردید
این پرستار مسئول با اعالم اینکه با ثبت این اطالعات ،انسولین مورد نیاز به صورت عادالنه در دسترس بیماران قرار میگیرد
و حقی از آنها تضییع نخواهد شد ،افزود اسامیبیماران تحت پوشش مراکز درمانی را با همکاری کارکنان انفورماتیک از نرمافزار
سخن و کسانی که پرونده الکترونیک نداشتند مانند ساکنین شهرستانها با همکاری شورای پزشکی و امور دارویی استخراج و
در سامانه مذکور درج گردید.
قنواتی از درج اطالعات حدود 1000بیمار دیابتی خبر داد و از پرستاران خانواده پنج مرکز سالمت خانواده که این ثبت اطالعات
را انجام دادند تشکر و قدردانی نمود.
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