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بولتن پیام سالمت «خبرنامه الکترونیکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت»
که تا کنون  56شماره از آن بهصورت 2هفتهنامه در جهت آشنایی با خدمات و
شرح وظایف سازمان با پوششدهی اخبار بصورت گفتگو ،مصاحبه،گزارش
تصویری و خبری،مقاله تهیه و در اختیار کارکنان صنعت نفت قرار گرفته است؛
خوشبختانه توانسته گامیمثبت در ارتباط با کارکنان شریف صنعت نفت بردارد
امید است که با دریافت نقطه نظرات شما عزیزان گامهای موثری در جهت بهبود
کمیو کیفی این خبرنامه فوق برداشته شود.

ح کرت
عظیم ملت اریان رد راهپیمایى
تصح
 22بهمن رد یح اشتبااهت دوست و
دشمن و فرونشاندن غباراهى فتنه و شبهه ،تأثیر
بسیارى داشته است
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مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت:

 260مرکز بهداشتی و درمانی نفت

آماده ارائه خدمت به کارکنان است
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از فعالیت  260مرکز بهداشتی و درمانی برای ارائه
خدمات به شاغالن ،بازنشستگان و خانوادههای آنها در سراسر کشور خبر داد.

دکتر حبیباهلل سمیع در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطالعرسانی
شرکت ملی نفت ایران ،ضمن گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر
به فعالیتهای موثر این سازمان در طول سالهای گذشته اشاره
کرد و گفت :فعالیتهای بهداشت و درمان در نفت قدمتی به
اندازه تاریخچه صنعت نفت دارد که از مسجدسلیمان آغاز شد و
به شهرهایی مانند آبادان و گچساران رسید.
دکتر سمیع افزود :با گسترش فعالیتهای صنعت نفت پس از
انقالب ،ماموریتهای سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
نیز گسترش پیدا کرد؛ بر این اساس میتوان گفت  90درصد
خدمات در حوزه بهداشت و درمان نفت مربوط به سالهای
پس از انقالب است .وی با اشاره به تاسیس سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت در سال  1377به عنوان یک شرکت مستقل
زیر نظر شرکت نفت و ایجاد مراکز ارائه دهنده خدماتی در سراسر
کشور ،گفت :این سازمان با  1500مرکز ،قرارداد امضا کرده است
که از این تعداد  330مرکز ،بیمارستانهای دولتی و خصوصی
است که آماده ارائه خدمات به همکاران شاغل ،بازنشسته و
خانوادههای آنهاست .دکتر سمیع ادامه داد :سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت هم اکنون  9بیمارستان ملکی در سطح کشور
دارد 2 .بیمارستان فوق تخصصی در تهران و اهواز7 ،بیمارستان
تخصصی در امیدیه ،گچساران ،آبادان ،ماهشهر ،بوشهر و
خارگ و یک دی کلینیک تخصصی در شیراز 24 ،پلیکلینیک،
69مرکز بهداشتی درمانی خانواده 89 ،مرکز طب صنعتی و
79مرکز پزشکیاری در سطح کشور فعال هستند که خدمات ارائه
میدهند .در مجموع حدود  260مرکز در سطح کشور خدمات
بهداشتی و درمانی ارائه میدهند.

ارجحیت پیشگیری بر درمان؛ سر لوحه اولویتهای
بهداشتی و درمانی
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با تاکید بر
اینکه این سازمان خود را متولی سالمت خانواده صنعت نفت
میداند نه متولی درمان ،اظهار کرد :بر همین اساس تاکید
ویژهای بر حوزه پیشگیری داریم؛ مراکز بهداشتی درمانی

خانواده  17بسته خدمتی را ارائه میدهند و معاینات دورهای
که طب صنعتی انجام میدهد در حوزه پیشگیری فعال هستند.
همچنین در سالهای اخیر در حوزه دندانپزشکی نیز برنامه
پیشگیری در حال اجرایی شدن است.
به گفته دکتر سمیع ،سیاست سازمان بهداشت و درمان با توجه
به ابالغیه وزیر نفت ،تمرکز فعالیت در مناطق عملیاتی است و در
سایر شهرهای بزرگ اولویت خرید خدمت است.

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت گفت :این
سازمان تالش کرده تا همزمان با آغاز اجرای هر پروژه گازی
در عسلویه ،یک درمانگاه راهاندازی و نیاز مناطق عملیاتی به
خدمات بهداشتی درمانی را مرتفع کند.
دکتر سمیع یکی از افتخارات دولتهای یازدهم و دوازدهم
را توسعه گازرسانی خواند و افزود :به دلیل ایجاد ایستگاههای
تقویت فشار گاز ،شرکت ملی گاز تقاضای مراکز پزشکیاری برای
کارکنان داشت؛ پس از بررسی مشخص شد  84تا  90مرکز قابلیت
استقرار پزشکیار دارد که پزشکیار مستقر شد و در مرا کز کوچکتر
برای افراد مستقر در هر شیفت آموزش کمکهای اولیه و امداد
و نجات را داشتیم.
به گفته مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت،
توسعه خدمات این سازمان در مراکز عملیاتی که قرار است در
حاکمیت دولت باقی بماند ،اولویت دارد.
l www.pi ho.i r l
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راهاندازی اتوبوس آمبوالنس سازمان بهداشت و
درمان در عسلویه
دکتر سمیع از راهاندازی اتوبوس آمبوالنس سازمان بهداشت
و درمان نفت در عسلویه خبر داد و گفت :این اتوبوس به طور
عادی آمادگی انتقال  12مصدوم به صورت همزمان را دارد که
با توجه به نیاز سازمان ،ظرفیت  6نفر ،به عالوه یک یونیت
سوختگی در آن ایجاد شد.
وی با اشاره به تجهیز کلینیک آزادی ،گفت :این مرکز ،خدمات
سرپایی تخصصی ارائه میدهد که برای خانوادههای ساکن
غرب تهران بسیار مناسب است و در نتیجه مراجعه حضوری به
بیمارستان نفت تهران در مرکز شهر کاهش مییابد و فقط برای
خدمات بستری به بیمارستان نفت مراجعه میشود.
وی با اشاره به اینکه بیمارستان نفت به دالیل متعدد دیگر
پاسخگوی نیاز کارکنان و خانوادههای آنها نیست ،افزود :ساخت
بیمارستان میرداماد همچنان اولویت سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت است و البته مشکلی در مورد سند آن وجود دارد که
به زودی حل میشود و پس از آن عملیات اجرایی آغاز خواهد
شد؛ مشاور پروژه نیز مشخص شده است و آمادگی شروع اجرای
پروژه را داریم.

بهداشت و درمان صنعت نفت ،سازمان الگو
به گفته دکتر سمیع در بحث پیشگیری ،پزشکی خانواده و طب

بومیسازی سند تغذیه وزارت بهداشت
به گفته دکتر سمیع ،سند ملی تغذیه وزارت بهداشت برای نفت
بومیسازی شده است و این سند متناسب با شرایط نفت تدوین و
به شرکتها ابالغ شده است .این برنامه به هیئت مدیره شرکتها
اعالم شده تا آن را به امور کارکنان و واحد خدمات اعالم کنند که
بر اساس آن برنامه غذایی رستورانها تنظیم میشود.
وی افزود :همچنین با همکاری امور ورزش وزارت نفت برای
کارکنان شناسنامه سالمت طراحی شده که بر اساس معاینات
دورهای ،ورزشهایی طراحی و پیشنهاد میشود؛ این ورزشها
متناسب با شرایط جسمیکارکنان است و برای ورزش نیز نسخه
میدهیم که این برنامه با شرایط افراد نیز متفاوت است.
دکتر سمیع با اشاره به اینکه در حوزه منابع انسانی سعی و تالش
ما این است همه همکاران سازمان تکریم شوند؛ اظهار کرد:
تکریم همکاران یعنی تکریم بیماران و مراجعان و ارائه خدمات
مناسبتر به مراجعان و جلب رضایت آنها.
وی با بیان اینکه برای همکاران مدت موقت پوشش بیمه
تکمیلی با همکاری بیمه دانا ایجاد شده است ،افزود :در این
زمینه جلساتی با حضور معاون عملیات غیرصنعتی شرکت نفت
برگزار شد .بیمه دانا نیز موظف شده با بیمارستانهای نفت
قرارداد منعقد کند تا با اخذ  20درصد فرانشیز در آینده نزدیک
امکان ارائه خدمات برای کارکنان و خانوادههای آنها فراهم شود.

برنامه پیشگیری از سرطان در دستور کار بهداشت و
صنعتی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به عنوان یک
الگوی کشوری در وزارت بهداشت مطرح است و اقدامهای این درمان نفت

سازمان از حالت شعاری به یک الگوی عملی مناسب تبدیل شده
است.
دکتر سمیع گفت :اگر اقدامهای مناسبی برای ترویج سبک
زندگی درست انجام شود میتوان تا حد زیادی از بیماریهای
خطرناک پیشگیری کرد.
در این مسیر برای خانوادهها پرونده پزشکی ایجاد و
بیماریهای غیر واگیردار شناسایی شده است؛ برای مثال
مبتالیان به دیابت شناسایی شده اند و پرونده پزشکی خانواده
تشکیل ،آزمایشها انجام و درمانهای الزم برای کنترل ارائه شده
است.
برنامه ای طراحی شده که مراجعههای بعدی و دورهای را نیز
شامل میشود؛ درصد باالیی از مبتالیان به دیابت کنترل شده اند
و این شرایط مطلوبی نسبت به آمار کشوری دارد.
وی با اشاره به انجام معاینات دورهای شاغالن بهطور
منظم توسط تیم طب صنعتی و ارائه گزارش کامل و مستمر
به هیئتمدیره چهار شرکت اصلی ،افزود :در این گزارشها
آمار بیماریهای کارکنان اعالم و برنامهها و درخواستهای
بهداشت و درمان برای تامین سالمت کارکنان تشریح
میشود.
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دکتر سمیع با اشاره به اینکه از خدمات مجرب ترین کادر
تخصصی که عمدتا اعضای هیات علمیدانشگاهها هستند در
بیمارستانهای نفت استفاده میشود ،افزود :در آینده نزدیک
برنامه پیشگیری از سرطان در دستور کار این سازمان قرار دارد.
وی افزود :با توجه به شرایط موجود کشور و شرایط تحریم یکی
از دغدغههای سازمان بهداشت و درمان نفت ،تداوم خدمات
بهداشتی و درمانی است .اولویت ما این است بتوانیم شرایط
را مدیریت کنیم و اجازه ندهیم خدمات بهداشت و درمان از
تحریمها متاثر شوند و نیازهای درمانی مراجعین تامین شود.
دکتر سمیع با بیان اینکه در طول  4سال گذشته در دورهای که
تحریم وجود نداشت برای بیمارستان تهران و اهواز تجهیزات
مدرن و تخصصی خریداری شد که جز اقدامهای کلیدی و مهم
این سازمان است ،اظهار کرد :بیمارستان جدید آغاجاری که در
سال  96به بهرهبرداری رسید یکی از مدرن ترین بیمارستانهای
منطقه است که تجهیز شده است و خدمات خوبی را در آن منطقه
به خانواده صنعت نفت و مردم بومیمنطقه ارائه میدهد.
به گفته وی توافقی با صندوقهای بازنشستگی نفت نیز منعقد
شده است تا معاینات دورهای را برای بازنشستگان آغاز کنیم که
ارائه این خدمات از مناطق نفتخیز جنوب آغاز خواهد شد.
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دکتر سمیع  :توسعه  90درصدی
خدمات بهداشت ودرمان صنعت نفت
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با اشاره به پیشرفت  90درصدی ارایه خدمات بهداشت ودرمان صنعت
نفت ،اعالم کرد :پس از پیروزی انقالب اسالمی ،هم زمان با پیشرفت صنعت نفت کشور خدمات رسانی به کارکنان نفت هم
توسعه چشمگیری یافته است.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت ودرمان صنعت نفت
تهران ،دکترحبیباهلل سمیع در مراسم جشن انقالب و تقدیر از
ایثارگران و خانواده شهدای بهداشت ودرمان در بیمارستان نفت
تهران ،گفت :با توجه به نقش مردم در پیروزی و پیشبرد اهداف
انقالب ،خدمات رسانی به آنها وظیفهای است که همواره برآن
تاکید میشود.
وی افزود :با توجه به شرایط موجود کشور و شرایط تحریم یکی
از دغدغههای سازمان بهداشت و درمان نفت ،تداوم خدمات
بهداشتی و درمانی است.
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اظها ر
داشت :اولویت ما این است بتوانیم شرایط را مدیریت کنیم و
اجازه ندهیم خدمات بهداشت و درمان از تحریمها متاثر شوند و
نیازهای درمانی مراجعین تامین شود.
دکتر سمیع تصریح کرد :سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت با  9بیمارستان ملکی در سطح تهران و اهواز ،امیدیه،
گچساران ،آبادان ،ماهشهر ،بوشهر ،خارگ و مسجدسلیمان و

یک دیکلینیک تخصصی در شیراز 24 ،پلیکلینیک 69 ،مرکز
بهداشتی درمانی خانواده 89 ،مرکز طب صنعتی و  79مرکز
پزشکیاری در سطح کشور خدمات ارائه میدهد .در مجموع
حدود  260مرکز در سطح کشور خدمات بهداشتی و درمانی ارائه
میدهند .وی بیمارستان تهران و اهواز و آغاجاری را از مدرن
ترین بیمارستانهای کشور عنوان کرد که دارای تجهیزات مدرن
و تخصصی هستند و ادامه داد :بیمارستان جدید آغاجاری که در
سال  96به بهرهبرداری رسید یکی از مدرن ترین بیمارستانهای
منطقه است که تجهیز شده است و خدمات خوبی را در آن منطقه
به خانواده صنعت نفت و مردم بومیمنطقه ارائه میدهد.
در ادامه این مراسم که به همت بسیج بهداشت و درمان
صنعت نفت تهران برگزار شده بود ازآقایان جمشید مرادی رزمنده
دفاع مقدس و امیر طات برادر شهید طات و از خانمها فاطمه
درمیشون نژاد ،مریم سالی و مهدیه میرنامنیها و تعدادی از
دیگرکارکنان ایثارگرو خانوادههای شهدای بهداشت ودرمان
صنعت نفت تهران،تقدیر به عمل آمد .
l www.pi ho.i r l
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دکتر محمودی  :بیمارستان صنعت نفت هیچ دارویی را از لیست خود
خارج نکرده

رییس امور دارویی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت:
بیمارستانهای صنعت نفت متعهد به ارائه داروها طبق لیست
فارماکوپه هستند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت؛ دکتر حمیدرضا محمودی رییس امور دارویی
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ضمن تکذیب خبر
منتشر شده مبنی بر اینکه بیمارستانهای صنعت نفت همه
داروها را از لیست بیمه خارج کرده ،گفت  :منظور از لیست بیمه
در خبر ،لیست فارماکوپه نفت یا داروهای مورد تعهد سازمان
هست که خبر کامال غلط و اشتباه هست و بیمارستان صنعت
نفت هیچ دارویی را از لیست خود خارج نکرده.

وی افزود :در مورد انتی بیوتیکهای ایرانی نیز هرگز این
اتفاق نیفتاده و کلیه انتی بیوتیکها بهخصوص ایرانی تحت
پوشش ارائه خدمات بهداشتی درمانی سازمان میباشد.
رییس امور دارویی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
تصریح کرد :لیست جامع دارویی سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت بهمنظور خدمات فراگیر و با کیفیت ساماندهی
شده است .دکتر محمودی با اشاره به اینکه داروهای گیاهی
از دیر باز جزو لیست دارویی نفت نبوده ادامه داد :در جلسه
بازنگری فارماکوپه دارویی که اردیبهشت ماه سال آینده برگزار
میشود ،چند داروی معتبر گیاهی در جلسه فارماکوپه مطرح و
در صورت تایید به لیست افزوده خواهند شد.

دکتر محمدی  :بیش از  94درصد مرا کز درمانی بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران پس از انقالب ایجاد شد

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران گفت:تعداد
مراکز درمانی بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران پیش از
انقالب یک مرکز بود که با تالشهای صورت گرفته در دوران
انقالب به 18مرکز افزایش یافته است.
دکتر محمدمحمدی در گفتوگو با پایگاه روابط عمومی
بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران با بیان اینکه پیش
از انقالب هیچ بیمارستانی در حوزه صنعت نفت در این
شهرستان وجود نداشت اظهار داشت:اکنون یک بیمارستان
 64تختخوابی به کارکنان و خانوادههای صنعت نفت خدمات
ارائه میدهد.
وی ادامه داد :اکنون کادر درمانی بهداشت و درمان صنعت
گچساران در دورترین نقاط عملیاتی صنعت نفت و گاز
گچساران برای ارائه خدمات درمانی به کارکنان حضور دارند.
وی یادآور شد :محدوده فعالیت بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران همگام با شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران در
استانهای خوزستان،کهگیلویه و بویراحمد،بوشهر و فارس
است.
دکتر محمدی یکی از مهم ترین دستاوردهای انقالب اسالمی
در بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران را پیشرفت
چشمگیر در حوزه سالمت دانست و افزود :خود اتکایی و
خودکفایی در ارائه خدمات سالمت پس از پیروزی انقالب
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اسالمیبسیار بارز بوده است.
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران اظهار
داشت:پیش از انقالب اکثریت کارکنان و خانوادههای صنعت
نفت گچساران برای دریافت خدمات سالمت مجبور به اعزام
به شهرستانهای مجاور مناطق نفت خیز جنوب بودند.
دکترمحمدی با بیان اینکه تنها چهار پزشک عمومی قبل
از پیروزی انقالب به کارکنان و خانوادههای صنعت نفت
گچساران خدمات ارائه میداد گفت :هماکنون 27پزشک
متخصص27،پزشکعمومیو  10دندانپزشک(رسمیو پرکیس)
در حال خدماتدهی به بیماران هستند.
وی اظهار داشت :یک بیمارستان9،درمانگاه عملیاتی،دو
درمانگاه شهری ،یک کلینیک تخصصی،یک پلیکلینیک
دندانپزشکی3،داروخانه،یک مرکز طب کار و سالمت و یک
کلینیک مشاوره روانپزشکی بعد از پیروزی انقالب در بهداشت
و درمان صنعت نفت گچساران ایجاد شده است.
دکتر محمدی افزود :اکنون تجهیزات پزشکی تشخیصی
پیشرفته نیز در بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران فعال
است در حالی که قبل از انقالب در این زمینه هیچ خدماتی
ارائه نمیشد.
گفتنی است در حال حاضر بیش از 13هزار نفر از خدمات
بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران استفاده میکنند.
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پروژه بیمارستان نفت آبادان

گامیمهم در خدمات رسانی در منطقه است

مدیر مهندســی و ساختمان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با اشاره به اهمیت پروژه
بیمارستان صنعت نفت آبادان از بهرهبرداری آن تا پایان سال  98خبرداد.
مهندس بهنام سمیع مدیر مهندسی و ساختمان سازمان
در حاشیه بازدید از پروژه در حال ساخت بیمارستان صنعت
نفت آبادان در پاسخ به پرسش خبرنگار روابطعمومی
درخصوص اهمیت این پروژه گفت :با توجه به قدمت
بیمارستان فعلی که جز مکانهایی به شماره میروند که در
طرح موزههای صنعت نفت قرار دارد ،بیمارستان جدید با
زیر بنا  28هزار متر مربع در  4طبقه در حال احداث است.
وی افزود :مهمترین سیاست ما تاکید بر سالمت کارکنان
است و با توجه به در دسترس بودن بیمارستان برای
کارکنان ،محل جغرافیایی ساختمان جدید با پاالیشگاه
آبادان مجاروت دارد.
مهندس سمیع تصریح کرد :پروژه بیمارستان تخصصی و
فوق تخصصی  150تخت خوابی بیمارستان صنعت نفت
آبادان در چهار طبقه شامل بخشهای درمانی ،تشخیصی
و ستادی است.
مدیر مهندسی و ساختمان سازمان بهداشت و درمان

صنعت نفت ادامه داد  :این پروژه با بخشهای مختلف
درمانی از جمله دندانپزشکی ،اورژانس ،کلینیکهای
داخلی (قلب ،گوارش ،اطفال ،داخلی ،گوش حلق و بینی،
ارتوپدی ،آندوسکوپی و رادیولوژی و سیتیاسکن و،)...
کلینیک جراحی (چشم،مغز و اعصاب ،ارتوپدی ،اورولوژی
و ،)...بخش زایمان ،آزمایشگاه ،داروخانه و بخش اداری
به بهرهبرداری میرسد.
مهندس سمیع بیان کرد  :این پروژه نزدیک به  80درصد
پیشرفت فیزیکی داشته ،طی مکاتباتی که با مدیریت
برنامه ریزی شرکت ملی نفت انجام شده با افزایش اعتبار
آن موافقت شده و امیدواریم بتوانیم در دهه فجر سال
آینده از آن بهرهبرداری کنیم.
وی همچنین گفت :این بیمارستان دارای قسمتهای
مختلف از جمله سالن آموزش و آمفی تتاتر است و پارکینگ
پروژه بیمارستان صنعت نفت آبادان قابل استفاده برای
عموم خواهد بود.
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دکتر غریب  :بهبـــود درمان ســرطان
با رادیولوژی اینترونشن
رییس بخش آنکولوژی بیمارســتان نفت تهران اعالم کرد  :با انجام رادیولوژی اینترونشن ،نحوه
درمان سرطان بهبود وکیفیت زندگی وطول عمربیمارافزایش مییابد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و درمان نفت تهران،
دکتر بهروز غریب با اعالم اینکه بخش رادیولوژی اینترونشن
در رادیولوژی بیمارستان نفت راهاندازی شده است گفت:
سوزاندن ضایعات کبدی ،مارکرگذاری ضایعات پستان قبل از
جراحی و ...از جمله اقداماتی است که از این طریق ،درمان
سرطان را تسهیل میکند.
وی بابیان اینکه بیماریابی و پیشگیری ،دو محوری است
که درکلینیک آنکولوژی بیمارستان نفت تهران دنبال میشود،
گفت :هدایت بیماران به سمت شناخت درست از لزوم انجام
تستهای پیشگیری سرطان اهمیت دارد .
وی توضیح داد :امروزه با حساسیتهایی که ایجاد شده،
افراد به دلیل ترس از سرطان،درخواستهای متعددی برای
آزمایش خون دارند که دربسیاری ازموارد غیر ضروری است،
اما درمقابل تست سرطان روده برای افراد باالی  50سال از
تستهای ضروری است و مانند تست سرطان پستان ازاهمیت
باالیی برخورداراست ،هنوزمطابق بااستانداردها انجام
نمیشود.

دکترغریب یاد آورشد  :وجود افراد باالی  60سال که سرطان
روده دارند نشان ازآن دارد که به دالیل مختلف ،ازجمله عدم
حساسیت وهمکاری مراجعین برای این موضوع ،تست الزم
برای این سرطان( کولونوسکوپی) به موقع انجام نشده است.
دکتر غریب با اشاره به نقش آزمایشات ،معاینات دورهایی،
پرونده شرح حال بیمار،آ گاهی مراجعین در پیشگیری از
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سرطان گفت :در حال حاضر تستهای سرطان سینه ،روده،
دهانه رحم و سرطان پروستات “ ”PSAدر بیمارستان نفت
انجام میشود.
رییس بخش آنکولوژی بیمارستان نفت تهران گفت :بخش
شیمیدرمانی سرپایی بیمارستان نفت تهران ،دارای  14تخت
است و از شنبه تا چهارشنبه در این بخش شیمیدرمانی انجام
میشود تا درمان بیماران با تاخیر مواجه نشود و از بستریهای
غیر ضروری جلوگیری شود و پروتکل درمانی عقب نیفتد.
دکترغریب با اعالم اینکه بیمارستان نفت تهران بخش
نمونه کشور در زمینه آنکولوژی است ،یادآور شد :در سیستم
درمانی این بیمارستان،برای رعایت سیتم ایمنی بیمار و
پرسنل و تزریق صحیح داروها ،نیاز دارویی افراد از طریق
سیستم بخشها از داروخانه درخواست میشود و دارو به
دست بیماران داده نمیشود تا هم سردرگم نشوند و هم
زنجیره نگهداری سرد دارو رعایت شود تا از خطر فاسد شدن و
شکستن این داروها جلوگیری شود.
وی ادامه داد  :بخش بستری آنکولوژی  9تخت دارد که
بازسازی شده و امکانات خوبی دارد که با ایجاد بخش
حمایتی درکنار این بخش ،شرایط برای بیماران بهتر میشود.
وی تاکید کرد :در کنار بخش آنکولوژی باید بخش حمایتی
و عوارض شیمیدرمانی نیز ایجاد شود تا بیماران تحت درمان
در بخشهای عفونی قرار نگیرند و نتیجه بهتری در درمان
ایجاد شود.
دکترغریب ،شرکت درکنگرهها در مجامع پزشکی وجلسات
توموربرد و استفاده وآشنایی از تکنولوژی جدید ،ارتباط با مرا کز
دانشگاهی و معتبر علمی و آموزشی پرستاران و کالسهای
مربوطه به سیستم پرستاری را از برنامههای آموزشی بخش
آنکولوژی در بیمارستان نفت تهران عنوان کرد :به طور موازی
با آموزش و بررسی گروه هدف شرکت نفت( خانوادهها ،اعم
از تغذیه ،مشکالت اعصاب و روان ،کاهش استرسها برای
پیشگیری و درمان سرطان پیگیری میشود.
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جراحی رایگان تا ریشه کنی
شکاف لـب و کـام در ایران ادامه دارد
متخصص بیهوشی و عضو موسسه مرهم گفت :جراحیهای رایگان موسسه ملی مرهم تا ریشه کنی شکاف لب و کام در
کشور ادامه دارد تا هیچ بیمار نیازمندی به دلیل ناتوانی مالی از این بیماری رنج نبرد.

دکتر فرهاد کالنتری یکی از اعضای موسسه مرهم و رئیس
بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز و ماهشهر روز دوشنبه در
گفتوگو با خبرنگار ایرنا افزود :این موسسه به دستور دکتر کالنتر
هرمزی رئیس موسسه مرهم هیچ مبلغی حتی فارنشیز برای
انجام جراحیها از بیماران نیازمند دریافت نمیکند.
وی رایگان بودن جراحیهای این موسسه را یکی از شروط آن
دانست و گفت :ابزار و امکانات موردنیاز پزشکان برای جراحی
پالستیک در مناطق محروم در برخی موارد توسط موسسه مرهم
تهیه و در اختیار آنها قرار میگیرد تا جراحیها بدون مشکل انجام
شوند .این پزشک متخصص بیهوشی افزود :بیهوشی کودکان
با بیهوشی بزرگساالن متفاوت است و باید افراد دارای تجربه
کافی ،در این حوزه ورود کنند به همین منظور سه نفر از همکاران
باتجربه در زمینه بیهوشی با موسسه مرهم همکاری دارند.
دکتر کالنتری به دیگر پزشکان توصیه کرد بیماران نیازمند
را دریابند و در ماه چند روز را به ویزیت و درمان این بیماران
اختصاص دهند.
وی با بیان اینکه تعداد پزشکان نیکوکار در سطح کشور بسیار
زیاد است و همکاریهای خوبی با گروههای بسیجی و جهادی
دارند ،افزود :الزم است این پزشکان مانند موسسه مرهم به شکل
تخصصی تر به موضوع درمان و جراحیهای رایگان بیماران
نیازمند ورود کنند تا نیاز به این نوع جراحیهای پالستیک
برطرف شود.
این عضو موسسه ملی مرهم گفت :امید است با حرکت جهادی

پزشکان در سراسر کشور ،دسترسی به خدمات درمانی در مناطق
محروم تسهیل شود تا فردی مجبور نباشد برای درمان اقدام به
فروش اموال خود کند.
این پزشک نیکوکار افزود :کارهای زیادی در تمام حوزههای
پزشکی از پیشگیری تا درمان وجود دارد که پزشکان نیکوکار
میتوانند مطابق با رشتههای تخصصی خود ورود کنند.

ایران یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا در پزشکی است
این پزشک متخصص بیهوشی با بیان اینکه ایران از نظر
پیشرفتهای علمیدر زمره پیشرفته ترین کشورهای دنیا است،
گفت :ممکن است از نظر تکنولوژی پزشکی کمبودهایی وجود
داشته باشد ولی در علم پزشکی هیچ کمبودی در کشور نیست.
وی با تقدیر از تالش دانشمندان علوم پزشکی ایران که با
ماندن در کشور به مردم خدمت میکنند ،افزود :این پزشکان با
دیگر پزشکان مطرح دنیا نیز در ارتباط هستند و از تجربیات آنها
استفاده میکنند .موسسه ملی مرهم در سال  1387با هفت نفر
پزشک کار خود را آغاز کرد و اکنون بیش از  200نفر عضو دارد؛ این
پزشکان نه تنها از این موسسه بلکه از هیچ جای دیگری حقوق
دریافت نمیکنند.
در بیست و چهارمین سفر این موسسه به مناطق محروم ،رکورد
جراحی خیریه شکاف لب و کام جهان با انجام  125عمل در 2روز،
در بیمارستان بزرگ دزفول شکسته شد.
l www.pi ho.i r l
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افتتــاح درمانگاه عملیاتی شهدای تأسیسات
مجتمع رگ سفید 1در آغــاجاری

درمانگاه عملیاتی شهدای تاسیسات مجتمع رگ سفید یک بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمیبا حضور مهندس ابراهیم پیرامون مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز
آغاجاری ،دکتر ناصر مظفری رئیس بهداشت و درمان ،دکتر عیسی طاهری رئیس مرکز سالمت کار و
تعدادی از مدیران و مسئوالن صنعت نفت منطقه افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
مهندس ابراهیم پیرامون مدیرعامل شرکت نفت منطقه
آغاجاری طی سخنانی ضمن گرامیداشت چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمیاز راهاندازی درمانگاه در این مجتمع
خصوصا همکاران
ابراز خوشحالی کرد و گفت :سالمت کارکنان
ً
عملیاتی شاغل در تأسیسات از اولویتهای مهم شرکت نفت
میباشد و افتتاح این مرکز گام مهمیدر ارائه خدمات درمانی
مناسب به کارکنان عملیاتی در مجتمع رگ سفید  ١خواهد بود.
وی با اشاره به شرایط فیزیکی خاص مناطق عملیاتی ظهار
داشت :با توجه به شرایط دشوار کاری در تاسیسات هم به
لحاظ ماهیت عملیاتی و صنعتی و هم به لحاظ بعد مسافت و
لزوم توجه و اهمیت بیش از پیش به سالمت کارکنان واحدهای
عملیاتی ،فراهم نمودن محلی جهت درمانگاه از سال قبل در
دستور کار قرار گرفت و در گرامیداشت چهلمین بهار انقالب
اسالمیاین ساختمان به عنوان درمانگاه به بهرهبرداری
رسید.
دکتر ناصر مظفری رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت
آغاجاری از پیگیرهای مستمر مدیران و مسئوالن شرکت نفت
آغاجاری قدیر و تشکر کرد و گفت :احداث درمانگاه در این
مجتمع مهم و غنی ضرروت داشت و خدا را شاکریم با تعامل
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بسیار خوب بین ما و مدیران صنعت نفت به بهرهبرداری
رسید.
وی با تاکید بر رسالت سازمان در ارائه خدمات درمانی در
مناطق عملیاتی گفت :در تمامی زمینههای کاری اولویت را
به مناطق عملیاتی دادیم تا انگیزه همکاران عملیاتی افزایش
یابد.
دکتر مظفری فضای درمانگاه را از نظر تنوع محل و ابعاد
ایجاد شده برای پذیرش همکاران مطلوب توصیف کرد .
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری حضور تیم
کامل پزشکی را در ابتدای کار یک فرصت خوب ذکر کرد و بیان
داشت :خوشحالیم که در سالگرد پیروزی انقالب اسالمیشاهد
خدمتی جدید به کارکنان شریف صنعت نفت هستیم و
امیدواریم بتوانیم در بقیه مجتمعهای پرجمعیت و حساس
نیز مشابه این درمانگاه را افتتاح کنیم.
مجتمع رگ سفید  1در  50کیلومتری شهرستان امیدیه
حدفاصل استانهای خوزستان و بوشهر میباشد و یکی از
میدانهای بزرگ نفت و گاز منطقه میباشد که در حال حاضر
فقط نفت آن استخراج میشود و میدان گازی آن به عنوان
یک ذخیره بزرگ در آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
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فعال بودن درمانگاه در  ۹۰درصد مناطق عملیاتی
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران
رئیس مرکز ســامت کار بهداشت و درمان صنعت نفت گچســاران گفت:هم اکنون۹درمانگاه عملیاتی در مناطق زیر
پوشش بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران فعالیت دارند.

دکتر تراب احمدی در گفتگو با پایگاه روابط عمومیبهداشت
و درمان صنعت نفت گچساران اظهار داشت:شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز گچساران در۱۰منطقه عملیاتی فعالیت دارد که
۹۰درصد این مناطق مجهز به درمانگاه است .وی ادامه داد:این
درمانگاهها در مناطق عملیاتی دشت گز ،پازنان ،رگ سفید،
سیاهمکان ،گوره ،بیبیحکیمه ،۲بیبیحکیمه ،۱بینک و
نرگسی خدماترسانی میکنند.
وی مجموع تختهای پیش بیمارستانی این درمانگاهها را
۲۷تخت عنوان کرد و افزود 9 :آمبوالنس تیپ  Bدر درمانگاههای
عملیاتی بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران خدمات رسانی
میکنند.
رئیس مرکز سالمت کار بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران
افزود :همسو با ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به خانواده
بزرگ درمانگاههای عملیاتی به کارکنان مناطق عملیاتی شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز گچساران خدمات ارائه میدهند.
به گفته وی یکهزار و ۶۶۴نفر تحت پوشش درمانگاههای
عملیاتی بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران قرار دارند.
دکتر احمدی بیان کرد :درمانگاه عملیاتی پازنان که در
۶۷کیلومتری گچساران قرار دارد اکنون قدیمیترین درمانگاه
مناطق عملیاتی بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران به
شمار میرود.
رئیس مرکز سالمت کار بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران
نزدیکترین درمانگاه عملیاتی بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران را درمانگاه دشت گز در فاصله ۱۵کیلومتری و دورترین
آن را درمانگاه نرگسی در  ۲۵۰کیلومتری گچساران اعالم کرد.
وی بیان کرد  :خدمات امدادی و پزشکی در درمانگاههای
دشت گز،سیاهمکان و بیبیحکیمه  ۱توسط پزشک و در سایر
درمانگاههای عملیاتی توسط پزشکیار ارائه میشود.
رئیس مرکز سالمت کار بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران تصریح کرد:پزشک و پزشکیار به صورت شبانهروزی در
درمانگاههای عملیاتی حضور دارند.
دکتر احمدی خاطر نشان کرد :این واحدهای درمانی مجهز به

داروخانه،انبار دارویی ،اتاق بستری موقت،اتاق اورژانس و احیا،
اتاق استراحتگاه پزشکان ،سیستمهای سرمایشی و گرمایشی و
سایر امکانات هستند.
رئیس مرکز سالمت کار بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران در ادامه با بیان اینکه در این درمانگاهها خدمات
امدادی و پزشکی به کارکنان عملیاتی شرکت بهرهبرداری نفت و
گاز گچساران ارائه میشود ،اظهار داشت :اولویت اصلی بهداشت
و درمان صنعت نفت گچساران ارائه خدمات مناسب و شایسته
به کارکنان مناطق عملیاتی و خانوادههای صنعت نفت است.

وی ابراز کرد :بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران در
مناطق عملیاتی صنعت نفت حضور مستقیم دارد تا از کارکنانی
که برای رشد و تعالی اقتصاد کشور تالش میکنند پشتیبانی کند.
رئیس مرکز سالمت کار بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران
در ادامه با اشاره به اینکه در حال پیگیری احداث درمانگاه در
منطقه عملیاتی دشت بلوط که در  ۲۶کیلومتری گچساران قرار
دارد میباشیم،افزود :ساخت درمانگاه در دشت بلوط از نیازهای
مهم کارکنان این منطقه عملیاتی بوده و از اهمیت بسیار باالیی
برخوردار است .دکتر احمدی تصریح کرد :در منطقه عملیاتی
دشت بلوط۴۵۰نفر مشغول به فعالیت هستند.
l www.pi ho.i r l
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رشد۶درصدی معاینات کارکنان صنعت نفت گچساران
رئیس مرکز سالمت کار بهداشتو درمان صنعت نفت گچساران
در ادامه از رشد  ۶درصدی معاینات کارکنان صنعت نفت
گچساران خبر داد.
دکتر احمدی بیان کرد :از ابتدای سال 97تا پایان دیماه
3هزار و ۴۳۰نفر از نیروهای شرکت بهرهبرداری نفت و گاز
گچساران جهت انجام معاینات به مرکز سالمت کار بهداشت و
درمان صنعت نفت گچساران مراجعه نمودهاند که نسبت به
مدت مشابه سال گذشته افزایش۶درصدی را نشان میدهد.
وی افزود :سال گذشته ۳هزار و ۸۸۰نفر از نیروهای شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز گچساران جهت انجام معاینات به مرکز
سالمت کار بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران مراجعه
نمودهاند.
دکتراحمدی جمعیت تحت پوشش مرکز سالمت کار بهداشت
و درمان صنعت نفت گچساران را ۳هزار و ۹۷۸نفر اعالم کرد و
ی و یکهزار و
گفت۲ :هزار و ۵۴۳نفر از این تعداد نیروهای رسم 
۴۳۵نفر نیروی قراردادی است.
وی در ادامه بازدید از مواد غذایی و پروتینی آشپزخانهها و
رستورانها ،اماکن عمومی ،نمونهبرداری آب ،نمونهبرداری
شیمیایی ،کلرسنجی منابع آب و آب استخر ،گندزدایی ،سمپاشی،
طعمهگذاری ،صدور کارت بهداشت و جلسه آموزش بهداشت را از
اهم فعالیتهای واحد بهداشت عمومیو محیط مرکز سالمت کار
بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران عنوان کرد.

سمپاشی619هزار و  ۳۵۰مترمربع از مناطق شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز گچساران
رئیس مرکز سالمت کار بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران
با بیان اینکه سمپاشی یکی از فعالیتهای مهم واحد بهداشت
عمومیو محیط مرکز سالمت کار بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران است ،از سمپاشی ۶۱۹هزار و  ۳۵۰مترمربع از مناطق
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شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران بهمنظور دفع حشرات
موذی و خزندگان خبر داد .دکتراحمدی ادامه داد :این میزان
سمپاشی در یکهزار و ۳۷۳مرحله صورت پذیرفته است.
وی خاطر نشان کرد:همچنین در این مدت ۱۰هزار و
۸۸۰مترمربع طعمهگذاری۳،هزار و  ۲۵۰مترمربع گندزدایی،یکهزار
و  ۴۹۲مورد نمونهبرداری آب،یکهزار و ۳۵۱مورد کلرسنجی منابع
آب750،مورد بازدید از اماکن عمومی۱۸۵،مورد کلرسنجی آب
استخر۱۳۸،بار نمونهبرداری آب میکروبی۳۰،جلسه آموزش
بهداشت و3بار نمونه برداری شیمیایی توسط واحد بهداشت
عمومیو محیط صورت گرفته است.

بازرسی از آشپزخانهها و سالنهای غذا
رئیس مرکز سالمت کار بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران
تعداد سالنهای غذای شرکت نفت و گاز گچساران را ۱۳سالن ذکر
کرد و گفت :از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه۱۹۵مورد بازدید
از آشپزخانهها و رستورانها توسط کارشناسان بهداشت محیط
صورت گرفته است.
دکتراحمدی گفت :در این مدت ۲۵۷هزار و ۳۱۵کیلوگرم
مواد پروتینی شامل گوشت ،مر غ ،ماهی و میگو در آشپزخانهها
و رستورانهای شرکت نفت و گاز گچساران توسط کارشناسان
بهداشت محیط مرکز سالمت کار بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران مورد بازرسی قرار گرفت .وی افزود :از میزان مواد
پروتینی ذکر شده۲هزار و ۵۰کیلوگرم عودت داده شد.
دکتراحمدی گفت:همچنین ۷۵۰کیلوگرم از این مواد پروتینی
فاسد و تاریخ مصرف آن گذشته بود که پس از جمعآوری و توقیف
به صورت بهداشتی معدوم شد.
گفتنی است محدوده فعالیت بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران همگام با شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران
در استانهای خوزستان،کهگیلویهو بویراحمد،بوشهر و فارس
است.
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دکتر توانا فر :شایعترین سرطانها
پستـــان و معـــده است
متخصص پاتولوژی بهداشــت ودرمان صنعت نفت اصفهان در ایجاد و بروز سرطان عوامل
ژنتیکی و محیطی را دخیل دانست و گفت :بایستی ازبرخی عوامل محیطی دور بود تا شانس ابتال
به سرطان کمتر شود .
دکتر توانافر متخصص پاتولوژی بهداشت ودرمان صنعت نفت
اصفهان در تعریف سرطان گفت :سرطان بیماری است که از تکثیر
غیر طبیعی سلولهای بدن ایجاد میشود  .بدن انسان از میلیونها
سلول ساخته شده است،گاهی اوقات یک سلول به طور غیرطبیعی
تحت تأثیر عواملی تکثیر شده و وارد خون یا سیستم ایمنی در
گردش شده و تبدیل به تومور بدخیم یا سرطان میشود .ایشان
سرطان را بعد از بیماریهای قلبی عروقی دومین عامل شایع مرگ
و میر در کشورهای توسعه یافته و سومین عامل مرگ در کشورهای
جهان سوم نامید و گفت :سرطان در ایران نیز ،سومین عامل
مرگ و میر سرطان میباشد و تخمین زده میشود ساالنه بیش از
55000نفر در ایران در اثر سرطان فوت کنند .وی اظهار داشت :
شایعترین سرطانها در زنان ایرانی سرطان پستان میباشد و در
مردان هم سرطان معده در رأس شایعترین سرطانها است .طبق
آمار میزان بروز سرطان در ایران کمتر از میزان جهانی است اما بروز
سرطان هم در ایران و هم در جهان رو به افزایش است .متخصص
پاتولوژی در ایجاد و بروز سرطان عوامل ژنتیکی و محیطی را دخیل
دانست و گفت :بایستی ازبرخی عوامل محیطی دور بود تا شانس
ابتال به سرطان کمتر شود  .ایشان بطور کلی عوامل تأثیر گذار در
سرطان را در ( )4دسته طبقهبندی و به شرح ذیل توضیح داد:
 )1شیوه نادرست زندگی شامل رژیم غذایی نادرست و نداشتن
فعالیتبدنی :چاقی ،استرس ،مصرف زیاد کالری بهخصوص
مصرف مواد قندی ،خوراکیهای فرآوری شده مثل کنسروها و مواد
غذایی حاوی ترکیبات نیتروزآمین مثل فستفودها ،ترشیجات،
مواد غذایی کبابی سوخته شده با ذغال در ایجاد سرطان به ویژه
سرطانهای دستگاه گوارشی نقش مهمیدارند.
)2عفونتها :میکروبها و ویروس ها از عوامل بسیار مهم در
ایجاد سرطان هستند به طوری که  %44سرطانها بدلیل رژیم
غذایی نامناسب و عفونتها ایجاد میشوند .میکروب معده
(هلیکوباکترپیلوری ) عامل  %60 – 70سرطان معده میباشد
و  %80سرطانهای کبد هم در اثر ویروسهای هپاتیت  Bو C
ایجاد میشوند .ویروس پاپیلومای انسانی (  )HPVدر  %100موارد
سرطان دهانه رحم نقش دارند .
)3سیگار  :یکی از مهمترین عوامل محیطی در ایجاد سرطان

مخصوصا حنجره و
سیگار است که در سرطان ناحیه سر و گردن
ً
دهان نقش اثبات شده ای دارد .همچنین سیگار در ایجاد سرطان
ریه ،مثانه و تعداد بسیار زیادی سرطانها نقش به سزائی دارد.
)4عوامل شغلی و آلودگی محیطی  :گرد و غبارهای حاصل از مواد
صنعتی و آالیندههای محیطی مخصوصا آلودگی شدید هوا شانس
ابتال به سرطان به ویژه سرطان ریه را افزایش میدهد.
دکتر توانا فر همچنین در ارتباط با عالئم سرطان بیان داشت:
سرطان بیماری است که خود را با عالئم غیر اختصاصی نشان
میدهد .بیماری سرطان اگر به موقع تشخیص داده شود قابل
درمان است ،بیشتر دردها معموال به دلیل وجود سرطان نیستند
اما دردهایی که مداوم هستند و به دالیل نامشخص ایجاد
میشوند حتما باید تحت بررسی قرار گیرند .وی در زیر به تعدادی
از عالئمیکه میتواند شک به سرطان را برای پزشک ایجاد کند
اشاره کردند:
 کاهش وزن بی دلیل ،دشواری در بلع ،احساس سیری و ناتوانیدر غذا خوردن ،خستگی و بیاشتهائی ،خونریزی غیرطبیعی
مخصوصا وجود خون در مدفو ع ،نفخ شکم ،تنگی نفس و سرفه
طوالنی مدت ،خشونت صدا ،هرگونه غده یا هر شکل از تورم در
بدن ،تغییرات پوستی بویژه تغییر در اندازه و رنگ خال ،تب یا
عفونتهای مکرر ،درد شدید کمر یا سردردهایی که به درمانهای
معمول جواب نمیدهد ،قرمزی و زخم و التهاب در پستان و تغییر
در عادت ماهیانه خانمها .
در پایان گفتوگو نامبرده در مورد پیشگیری از سرطان نیز گفت:
تمرکز روی رفتارهای سالم مؤثرترین راه برای کاهش خطر سرطان
است .یکی از عوامل تغذیهای که سبب پیشگیری از سرطان
میشود مصرف آنتی اکسیدانها هستند که عامل ایجاد سرطان
را از بین میبرند و یا مانع شکلگیری آنها میشوند .مهمترین آنها
ویتامین  C، E، Aمیباشد که در میوه جات به ویژه مرکبات،
سبزیجات و غالت سبوسدار ،آجیلها ،روغن زیتون و گندم
وجود دارد .همچنین اصالح سبک زندگی شامل عدم استفاده از
دخانیات و مشروبات الکلی ،دوری از استرس و فشارهای روحی،
ورزش و فعالیت بدنی حداقل  30دقیقه در روز ،کاهش وزن در افراد
ی در پیشگیری از سرطان دارد.
چاق و هوای سالم نقش مهم 
l www.pi ho.i r l
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بمناسبت هفته ملی مبارزه با ســــرطان
برگزار شد
جلسه اموزشی آشنایی با انواع سرطانهای شایع در سالن اجتماعات توحید برای کارکنان شاغل
بهداشت ودرمان اصفهان برگزار شد.

دکتر بهزاد علیان متخصص رادیو انکولوژی در ابتدای جلسه
اموزشی آشنایی با انواع سرطانهای شایع در سالن اجتماعات
توحید گفت 60 :تا  70درصد علت سرطانها ناشناخته و حدود
 30تا  40درصد آنها به روش غلط زندگی انسانها بستگی دارد.
تغذیه نامناسب ،کمتحرکی ،ورزش نکردن و مصرف دخانیات در
ایجاد این بیماری نقش مهمیدارند و به عنوان مثال ورزش را در
پیشگیری بیماری سرطان سینه و کولورکتال مؤثر دانستند.
وی غذاهای دودی مانند گوشتهای سوخته و کبابی و
غذاهای نمک سود شده را روی مخاط روده و معده تاثیر گذار
دانست و گفت :این نوع غذاها مخاط را مستعد بروز سرطان
میکنند .وی همچنین نقش غذاهای پرچرب و مصرف الکل را
در ایجاد بیماری سرطان برشمرد و اظهار داشت الکل باعث بروز
سرطانهای سر و گردن میگردد.
این پزشک متخصص در ادامه مطالب ازشمندی در ارتباط
با سرطانهای ناشی از وراثت (مانند سرطان سینه و کولون)
و سرطانهای با سابقه خانوادگی ارائه کرد و گفت :در انواع
سرطانهای ارثی امکان محاسبه ریسک و کاهش خطر بروز
با روشهای پیشگیری و یا احتمال تشخیصهای زودهنگام
بهمنظور افزایش طول عمر مبتالیان وجود دارد .به طور نمونه
خانمی که خواهر و مادر بزرگ او دچار سرطان تخمدان بودهاند
احتمال بیمار شدن او نیز زیاد است.
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دکتر علیان با توجه به شیوع سرطان پستان در خانمها،
ریسک فاکتورهای این بیماری و غربالگری آن را به طور مبسوط
برای حضار توضیح داد و گفت اگر سرطان سینه در بیماران زود
تشخیص داده شود  % 85بهبودی کامل پیدا میکنند.
این پزشک محترم با اشاره به اهمیت غربالگری در
سرطانهای مثل سینه،کولون و دهانه رحم بیان داشت :بهتر
است از سن 50سال به باال ساالنه تمام افراد تحت کولونوسکوپی
قرارگیرند .ولی چون افراد عالقه کمتری برای استفاده از این
روش تشخیصی دارند ،توصیه کرد تست گایاک (خون منفی در
حتما سالیانه انجام دهند.
مدفوع)را ً
وی سی تی کولوگرافی را روش دیگر برای تشخیص سرطانهای
کولون ذکر کرد و ادامه داد افرادی که ریسک فاکتورهایی
مانند درا بودن شرایط ارثی و فاملیال ،سابقه بیماری کرون و
کولیت اولسروز دارند باید غربالگری را از سن  30سالگی شروع و
کولونوسکوپی را انجام دهند .
دکتر علیان در پایان این جلسه در ارتباط با سرطان دهانه
رحم هم مطالبی از جمله ریسک فاکتورها ،راههای تشخیص و
غربالگری را توضیح و به سواالت شرکتکنندگان پاسخ دادند.
شایان ذکر است یک جلسه آموزشی دیگر صبح روز گذشته
توسط خانم دکتر صفایی متخصص جراح عمومیبرای کارکنان با
موضوع سرطانهای سینه به مدت دو ساعت برگزار گردید.
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اردوی جهادی  -درمانی بهداشت و درمان نفت مسجدسلیمان
همزمان با چهلمین فجر پیروزی
گروه جهادی شهید حججی بهداشت و درمان مسجدسلیمان
بمناسبت جشن پیروزی انقالب اسالمی ،در مناطق محروم
شهرستان اردوی جهادی برگزار کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
مسجدسلیمان ،همزمان با شروع چهلمین سالگرد پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی ،جهادگران این بهداشت و درمان به
همت روابط عمومی و بسیج و با پشتیبانی بسیج ،مدیرعامل
و پرسنل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز منطقه ،با هدف ارائه
خدمات سالمت به مردم ،در منطقه محروم چلو از روستاهای

اطراف مسجدسلیمان -اندیکا اقدام به برگزاری اردوی
جهادی  -درمانی در قالب خدمات پزشکی ،دندانپزشکی،
مامایی و آموزش سالمت کردند .در این اردوی یکروزه
پزشک متخصص چشم ،متخصص داخلی ،متخصص
اطفال ،دندانپزشک و ماما حضور داشتند و بیش از  585نفر
معاینه پزشکی شدند و خدمات دریافت کردند.
پرسنل خدوم بهداشت و درمان صنعت نفت مسجدسلیمان
همواره در این اردوها حضور پرشور داشت ه و ثابت کردهاند برای
حمایت از مردم مناطق محروم از هیچ کمکی دریغ نمیکنند .

l www.pi ho.i r l
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برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از سرطان برای کارکنان در بهداشت ودرمان
صنعت نفت آبادان

به گزارش پایگاه اطالع رسانی روابط عمومیبهداشت و درمان
صنعت نفت آبادان بمناسبت هفته ملی سرطان اقدامات متعددی
درواحدهای مختلف بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان برگزار شد.
مسابقات غذای سالم و استفاده از سبزیجات و حبوبات در پخت
غذا با مشارکت بسیج ،روابط عمومیو آموزش همگانی طب صنعتی
و بهداشت عمومی ،برگزاری کالسهای مشاوره ،چگونگی پذیرش
بیماری ،توجه به بهداشت روان و راههای کنارآمدن با بیماری
سرطان توسط واحد مشاوره و بهداشت روان با مدرسی سارا ترویجی
کارشناس مرکز برای بیماران ،عیادت و دلجویی از بیماران توسط
زینب میرزایی دوستان مددکاری بیمارستان و روابط عمومیدر
بخش آنکولوژی ،برگزاری کالس تغذیه در بیماران سرطانی توسط
مهسا الهی خواه کارشناس تغذیه در بخش آنکولوژی ،نصب بنرهای
اطالع رسانی با موضوع اصالح برنامه غذایی و راههای پیشگیری از
بیماری و آموزش خود مراقبتی ،برپایی کارگاه آموزشی پیشگیری از
سرطان برای کارکنان با مدرسی دکتر مهدی ثالثی.
دکتر مهدی ثالثی متخصص داخلی بیمارستان ،در این جلسه

آموزشی به اتیولوژی و علتهای گوناگون ابتال به بیماری ،الگوی
زندگی،ارث و  ...اشاره کرد و گفت :چاقی علت  %35ابتال به سرطان
است .بعضی از انگلها مانند شیستوزوماهماتوبیوم عامل بیماری
هستند.بیماریهای اتوایمینیون نیز در بروز بیماری دخیل هستند.
برای تشخیص بیماری حداقل  5میلیارد سلول سرطانی بایستی
بوجودآمده باشد تا بیماری قابل تشخیص باشد .امواج رادیویی
و امواج پارازیتی وهمچنین نزدیک بودن موبایل در هنگام خواب
با اینترنت فعال ،میتواند عامل ایجاد بیماری باشد.کرمهای
ضدآفتاب با  %30 SPFدر پیشگیری از سرطان پوست موثر است .در
اصالح الگوی تغذیه استفاده نکردن زیاد از گوشت قرمز و خودداری
از مصرف غذاها و سبزیجات زیاد سرخ شده بویژه گوشتهای قرمز
وسفید ،میتواند به سالمت ما کمک کند.استرسها نیز عامل ابتال
به بیماری هستند و لذا ورزش کردن و دوری از استرس میتواند به
سالمت انسان کمک کند.
در این کالس آموزشی که در سالن آموزش و پژوهش بیمارستان
امام خمینی ره برگزار شد تعدادی از کارکنان این مرکز شرکت داشتند.

میزبانی بهداشت و درمان از مشاورین امور بانوان شرکتهای اصلی
با حضور روسا و کارشناسان حوزه سالمت کار و خانواده و مسئوالن
امور بانوان سازمان با مشاورین امور بانوان شرکتهای اصلی و
شرکتهای فرعی مستقر در تهران جلسه بررسی اهمیت سالمت در
حوزه خانواده و محیط کار برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت ،در این جلسه مباحثی از جمله  :ارزیابی شاخصهای سالمت
زنان در شرکتها ،ارائه گزارش از پوشش معاینات کارکنان رسمیزن در
شرکتها طی  9ماهه اول  ،97سرطان و اهمیت عوامل پیشگیری،
شناسایی زود رس و غربالگری ،بررسی ریسک فاکتورهای سرطان از
جمله مصرف دخانیات و الکل،چاقی،فعالیت بدنی ناکافی ،تماس
با نور خورشید و عفونتها و آلودگیهای محیطی و کار مطرح شد.
دکتر طاهره جعفری رییس سالمت خانواده سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت با اشاره به ارزیابی ریسک خطر بیماریهای
قلبی _ عروقی برای کارکنان طی سال  96انجام شد ،گفت  :اطالعات
بیانگر آن است که حدود  2درصد از افراد دارای ریسک خطر باالی
 30هستند و حدود  10درصد دارای ریسک خطر سکته قلبی_عروقی
بین  10تا  30میباشند .وی افزود  :این اطالعات هشدار دهنده بوده
و برای کنترل این افراد نیاز به همکاری و مشارکت مشاورین بانوان
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و  HSEو منابع انسانی شرکتها و سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت میباشد
رییس سالمت خانواده سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
اظهار داشت  :اهمیت سواد سالمت در کارکنان و آموزش به ایشان
برای باالتر بردن سطح سواد به منظور خود مراقبتی در پیشگیری
از بیماریها و ابتالی به بیماریها مزمن و اصالح سبک زندگی موثر
است .دکتر جعفری ادامه داد :سامانه  HSEبرای دستیابی شرکتها
به اطالعات سالمت شاغلین با مشارکت واحد  ITوزارت نفت و
 HSEطراحی شده که دسترسی تمامیشرکتها از سال آینده فراهم
میشود.
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سازمان بهداشت و درمان صنعت در تب و تاب ایام پیروزی انقالب

گزارش
تصویری

برگزاریجشنبزرگدههمب ـ ـ ـ ــارکفجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
بهمناسبت چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی ایران و دهه مبارک فجر جشن بزرگ انقالب ،با
حضور دکتر حبیباله سمیع مدیر عامل سازمان و جمعی
از مدیران و روسا ستادی و کارکنان در سالن ستاد سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت برگزار شد .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی بهداشت و درمان صنعت نفت؛ در ابتدای
مراسم دکتر حبیباله سمیع مدیرعامل این مجموعه با
اشاره به اینکه این انقالب با فداکاریهای امام راحل(ره)
و خون پاک شهیدان شکل گرفته است و باید قدردان بوده
و آنها را به عنوان الگوهای زندگی قرار دهیم ،ادامه داد :

به گفته مقام معظم رهبری چهل سالگی انقالب زمان
فرسودگی و پیری نیست بلکه زمان شکوفایی انقالب است
و خوشبختانه مردم با حضور پرشور خود در راهپیمایی
22بهمن این مهم را به تصویر کشیده اند .وی افزود :
انقالب اسالمیبر پایه رکن مهم مردمیبودن استوار است و
همگان باید تالش کنیم تا انقالب اسالمیبا عزت و اقتدار
مسیر تعالی و پیشرفت را طی کند .در ادامه به قید قرعه از
شرکت کنندگان در فراخوان مصادیق امر به معروف و نهی از
منکر که از کل مناطق سازمان شرکت داشتند و از همکاران
فعال در کالس اخالق در ستاد با اهدای لوح تقدیر شد.
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 27درصد از موارد ابتال به سرطانها
در ایران مربوط به دستگاه گوارش است
ســرطان سومین علت شایع مرگ و میر در ایران اســت .و در این میان  ۲۷درصد از موارد ابتال به سرطانها در کشور
مربوط به دســتگاه گوارش است .سرطانهای معده ،روده باریک ،روده بزرگ ،کبد ،مری ،لوزالمعده ،مقعد و کیسه صفرا 8
ن شایع دستگاه گوارش هستند.
سرطا 
گردآوری :دکتر فهیمه ثمره محمدیان متخصص داخلی

سرطان معده

سرطان معده معموال از الیه مخاطی معده شروع میشود و بعد
بهتدریج به الیههای دیگر انتشار پیدا میکند .سرطان معده ابتدا
فقط ممکن است باعث سوءهاضمه ،حالت تهوع ،درد خفیف
معده ،بیاشتهایی ،سیری زودرس و ترش کردن شود .در مراحل
پیشرفته نیز کاهش وزن ،وجود خون در مدفوع و مدفوع سیاه
رنگ (ملنا) و در مراحل پیشرفتهتر استفراغ خونی بروز میکند .از
روشهای تشخیصی سرطان معده آندوسکوپی و ام آر آی است.
تغذیه نامناسب؛ زیادهروی در مصرف نمک ،گوشت قرمز ،مواد
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غذایی کنسروی و فرآوریشده ،فست فودها ،مواد غذایی دودی
شده ،زغالی و سر خشده ،استعمال دخانیات و مواد مخدر ،چاقی،
سابقه خانوادگی سرطان معده ،استرس مزمن ،زخم معده مقاوم
به درمان ،سن باالی  50سال ،کمخونی بدخیم ،بعضی مشاغل
خاص مثل فلزکاری و جوشکاری همگی از عوامل مستعدکننده
این سرطان محسوب میشوند.
دوری از عوامل خطرساز و مصرف انواع غالت کامل ،سبزیجات
و میوههای تازه ،بهخصوص مرکبات به پیشگیری از سرطان
معده کمک میکند .همچنین از آنجایی که  1درصد از مبتالیان
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تغذیهنامناسب؛
زیادهروی در مصرف نمک،
گوشت قرمز ،مواد غذایی
کنسروی و فرآوریشده،
فست فودها ،مواد غذایی
دودی شده ،زغالی و
سر خشده ،استعمال دخانیات
و مواد مخدر ،چاقی ،سابقه
خانوادگی سرطان معده،
استرس مزمن ،زخم معده
مقاوم به درمان ،سن باالی
 50سال ،کمخونی بدخیم،
بعضی مشاغل خاص مثل
فلزکاری و جوشکاری همگی
از عوامل مستعدکننده این
سرطان محسوب میشوند

به میکروب هلیکوباکتر پایلوری دچار
سرطان معده میشوند ،اگر در بستگان
درجه اولتان سرطان معده وجود دارد
حتما باید این میکروب را از بدنتان
ریشهکن کنید .عالوه براین اگر زخم
معدهای پس از  3ماه به درمان پاسخ
ندهد باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد
و در صورت لزوم جراحی شود.

سرطان روده باریک

روده باریک بین معده و روده بزرگ قرار
دارد و طول آن حدود  6متر است .وظیفه
اصلی آن نیز هضم و جذب مواد غذایی
است .سرطان روده کوچک انواع مختلفی
دارد اما اغلب در بخشی از روده کوچک
به نام دوازدهه ایجاد میشود .درد شکم
همراه با تهوع ،نفخ و کاهش اشتها از
عالئم این سرطان هستند .خستگی،
کاهش وزن ،کمخونی ناشی از فقر آهن،
تهوع و استفراغ شدید به دلیل انسداد در
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روده کوچک ،مشاهده خون در مدفوع یا
استفراغ و زردی پوست نیز ممکن است
نشاندهنده پیشرفت بیماری باشند.
سن باال ،سابقه سرطان روده در خانواده،
مصرف دخانیات و الکل ،بیماری سلیاک
(حساسیت به گلوتن موجود در گندم و
جو)؛ بیماریهای التهابی روده (کرون و
کولیت اولسروز) ،رژیم غذایی نامناسب،
مصرف فیبر کم ،مصرف بیش از اندازه
قند و شکر و موادغذایی پر نمک یا
دودی شده از عوامل ایجاد کننده این
نوع سرطان هستند ،بنابراین اگر در
خانوادهتان سابقه این سرطان وجود دارد
حتما باید تحتنظر پزشک قرار بگیرید
و هر چند وقت یک بار آزمایشهای الزم
را انجام دهید .همچنین اگر به بیماری
سلیاک مبتال هستید حتما باید از رژیم
غذایی بدون گلوتن استفاده کنید .دوری
از سایر عوامل خطرساز نیز احتمال ابتال به
این سرطان را کاهش میدهد.
برای تشخیص این بیماری آزمایش
خون و بررسی تعداد گلبولهای خونی
برای تشخیص کمخونی ،اندوسکوپی
دستگاه گوارش ،سیتیاسکن یا
سونوگرافی ناحیه شکم ،کولونوسکوپی و
تست باریوم انجام میشود.

سرطان کبد

کبد بزرگترین ارگان شکم است و زیر
دندهها در سمت راست بدن قرار دارد.
وظیفه اصلی آن نیز پاکسازی خون از مواد
مضر است .اغلب سرطانهای بدخیم
کبد از سلولهای هپاتوسیت کبد آغاز
میشوند .با این حال بعضی تومورهای
کبد نیز خوشخیم هستند.
سرطان کبد معموال در مراحل ابتدایی
عالمتی ندارد اما با پیشرفت بهتدریج
باعث عالئمیمانند درد یا احساس توده
و سنگینی در بخش باالیی شکم زیر
دندههای سمت راست یا نزدیک به کتف
راست ،ورم و نفخ شکم ،کاهش اشتها
و احساس سیری زودرس ،کاهش وزن،
احساس ضعف ،حالت تهوع و استفراغ،

تب ،زرد شدن پوست و چشمها ،مدفوع
کمرنگ و ادرار تیره ناشی از یرقان
میشود.
عفونت با ویروس هپاتیت  ،Bمصرف
بیش از حد الکل ،آفالتوکسین (ماده سمی
تولیدشده توسط انواع خاصی از کپکها
روی بادام زمینی ،ذرت و سایر حبوبات و
دانههای کهنه و غیربهداشتی) ،بیماری
ذخیرهای آهن (ذخیره بیش از حد آهن
در کبد یا سایر اندامها) ،سیروز کبدی
(آسیبدیدن سلولهای کبد و جایگزین
شدن آنها بهوسیله بافت جوشگاه)،
چاقی و دیابت از عوامل خطر ساز این نوع
سرطان است.
میتوان با بررسی و معاینه فیزیکی ناحیه
شکم ،کبد ،طحال و سایر اندامهای
مجاور از لحاظ وجود توده یا هرگونه
تغییر در اندازه یا شکل اندامها؛ معاینه
چشمها و پوست از لحاظ وجود عالئم
یرقان ،آزمایشهای خون ،سیتیاسکن،
امآرآی ،سونوگرافی و نمونهبرداری این
بیماری را تشخیص داد.
اجتناب از عوامل خطرساز سرطان ،حفظ
وزن مناسب ،تغذیه سالم ،خودداری از
مصرف الکل ،تزریق واکسن هپاتیت ،B
استفاده از وسایل استریلشده و یکبار
مصرف برای تزریق درون وریدی ،سوراخ
کردن ،تاتو و ...از این بیماری پیشگیری
کرد.

سرطان روده بزرگ

روده بزرگ حدود  1/5متر طول دارد
و وظیفه آن جذب آب و مواد مغذی از
م شده و دفع باقیمانده
غذاهای هض 
آنها از بدن است .سرطان روده بزرگ
بسیار شایع است و به آهستگی رشد
میکند.
سرطان در مراحل ابتدایی معموال
عالمتی از خود نشان نمیدهد .در مراحل
پیشرفتهتر نیز ممکن است احساس
خستگی ،کاهش اشتها ،کاهش وزن،
تغییر در دفعات اجابت مزاج ،یبوست،
اسهال ،وجود خون در مدفوع یا مدفوع
l www.pi ho.i r l
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تیره رنگ ،کاهش قطر مدفوع ،خونریزی
از مقعد ،ناتوانی در تخلیه کامل مدفوع،
درد شکم ،نفخ ،استفراغ و زردی پوست و
چشمها ایجاد شود.
رژیم غذایی پرچرب و مصرف کم فیبر،
سبزیجات ،میوهها و غالت کامل ،فعالیت
بدنی کم ،چاقی ،مصرف دخانیات ،مواد
مخدر و الکل ،سن باالی  50سال ،سابقه
خانوادگی سرطان روده ،وجود پولیپهای
روده ،کولیت اولسروز (التهاب دیواره روده
بزرگ) و سابقه سرطان تخمدان ،رحم و
پستان از جمله موارد خطر ساز است .راه
تشخیص این بیماری معاینات فیزیکی،
آزمایشهای خون ،کولونوسکوپی،
پروکتوسکوپی ،اندوسکوپی ماورای
صوت ،سیتیاسکن ،معاینه وکتوم و
نمونهبرداری است .با غربالگری منظم و
انجام کولونوسکوپی از  50سالگی ،مصرف
میوهها و سبزیجات تازه ،حبوبات و غالت
کامل ،مصرف گوشت ماهی به جای
گوشت قرمز ،نوشیدن آب زیاد ،آبپزکردن
مواد غذایی به جای سر خکردن آنها ،ترک
مصرف الکل و دخانیات ،فعالیت بدنی
منظم و حفظ وزن مناسب میتوان از این
بیماری پیشگیری کرد.

سرطان مری

مری ،لولهای  25سانتیمتری در
قفسهسینه است که غذا بهوسیله آن از
دهان به معده منتقل میشود .سرطان
مری در مراحل اولیه معموال عالمتی ایجاد
نمیکند اما پیشرفت آن بهتدریج باعث
میشود غذا در مری گیر کند یا گاهی
برگردد .حتی بعد از مدتی نوشیدن مایعات
نیز دشوار میشود.
درد هنگام بلع غذا ،احساس توده و
برجستگی در گلو ،درد در قفسهسینه و
ناحیه پشت ،کاهش وزن ،سوزش سر دل
یا ترش کردن ،گرفتگی صدا ،سرفه مزمن
و سکسکه همراه با استفراغ خونآلود نیز از
عالئم این سرطان محسوب میشوند.
عوامل خطرساز عبارتند از :سن  65سال
یا باالتر ،مذکر بودن ،استعمال دخانیات و
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مواد غذایی چرب ،پرنمک یا دودی شده،
مصرف فیبر کافی ،سبزی و میوه تازه،
انجام معاینات دورهای پزشکی و کاهش
سطح استرس توصیه میشود.

مشروبات الکلی ،برنامه غذایی نامناسب
و مصرف کم میوه و سبزی ،کمبود آهن
و ویتامینها ،مصرف زیاد روغن جامد،
شکر ،نمک ،ترشی ،نوشابه گازدار و
کنسروها ،چاقی مفرط ،بازگشت اسید
معده یا ریفالکس ،مصرف نوشیدنیهای سرطان لوزالمعده
خیلی داغ و سابقه سرطان مری در لوزالمعده سمت چپ شکم قرار دارد
خانواده.
و غدد مترشحه بیرونی آن با تولید
آنزیمهای خاصی به هضم غذا کمک
میکنند.
این عضو همچنین دارای غدد مترشحه
داخلی است و با تولید هورمونهایی
ازجمله انسولین باعث کنترل قند خون
میشود .سرطان لوزالمعده هم میتواند
به منظور پیشگیری
مربوط به غدد مترشحه بیرونی و هم غدد
مترشحه درونی آن باشد .درواقع حدود
اجتناب از مصرف
 95درصد از سرطانهای لوزالمعده از غدد
الکل ،دخانیات ،چای
مترشحه بیرونی آغاز میشوند .تومورهای
داغ ،ترشیجات و مواد
غدد مترشحه درونی در بیشتر موارد
خوشخیم هستند.
غذایی چرب ،پرنمک
سرطان لوزالمعده در مراحل اولیه
یا دودی شده ،مصرف
هیچ عالمتی از خود نشان نمیدهد اما
فیبر کافی ،سبزی و میوه
در مراحل پیشرفتهتر نشانههایی مانند
احساس درد در بخش فوقانی شکم یا
تازه ،انجام معاینات
پشت ،زرد شدن پوست و چشمها ،تیره
دورهای پزشکی و
شدن ادرار ،احساس ضعف ،کاهش
اشتها ،حالت تهوع ،استفراغ و کاهش وزن
کاهش سطح استرس
ممکن است دیده شود.
توصیه میشود
سن باالی  60سال ،مصرف دخانیات،
دیابت ،سابقه خانوادگی سرطان لوزالمعده
یا سرطان تخمدان و روده بزرگ ،التهاب
مزمن لوزالمعده و رژیم غذایی چرب از
عوامل هشدار هستند.
بررسی سوابق پزشکی و خانوادگی،
ابتدا پزشک بیمار را معاینه و در مورد معاینه پوست و چشمها از لحاظ عالئم
سوابق سالمت شخصی و خانوادگی او یرقان ،لمس ناحیه شکم و بررسی
سوال میکند .سپس با توجه به شرایط تغییرات نواحی نزدیک به لوزالمعده،
بیمار آزمایش خون ،تست بلع باریم کبد و کیسه صفرا ،آزمایش خون ،ادرار
(عکسبرداری از مری و معده بعد از و مدفوع ،سونوگرافی و سیتیاسکن از
نوشیدن محلول حاجب) ،اندوسکوپی و لوزالمعده و دیگر اندامها و رگهای خونی
درون شکم ،بررسی اندوسکوپیک مجاری
نمونهبرداری درخواست میشود.
به منظور پیشگیری اجتناب از مصرف صفراوی و لوزالمعده و نمونهبرداری برای
الکل ،دخانیات ،چای داغ ،ترشیجات و تشخیص این بیماری به کار گرفته
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میشود.
ترک دخانیات ،پیروی از رژیم غذایی
سالم و کمچرب ،حفظ وزن مناسب،
مصرف میوه و سبزی تازه ،داشتن برنامه
ورزشی منظم ،کاهش مصرف گوشت قرمز
و قند و شیرینی و افزایش مصرف حبوبات،
فیبر و غالت کامل برای پیشگیری ضروری
است.
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سرطان کیسه صفرا

کیسه صفرا یک ارگان کوچک شبیه
گالبی است که زیر کبد قرار دارد .کبد،
مایع صفرا را برای کمک به هضم و تجزیه
چربیها تولید میکند .این مایع طی عمل
هضم از کیسه صفرا به بخش پایینی
دستگاه گوارش تخلیه میشود .سرطان

تشخیص سرطان کیسه صفرا در مراحل
ابتدایی کمیدشوار است .این بیماری
معموال طی آزمایشها و جراحیهای
غیرمرتبط کشف میشود .با این حال
برای تشخیص آن میتوان از روشهایی
مثل آزمایش خون برای بررسی عملکرد
کبد و تصویربرداری از کیسه صفرا از طریق

سرطان مقعد

رشد غیرعادی بافتهای نرم دیواره
داخلی مقعد یا مجرای مقعد بهتدریج
تبدیل به سرطان میشود .سرطان مقعد
بسیار نادر است.
این سرطان در مراحل اولیه ممکن
است هیچ نشانهای نداشته باشد.
خونریزی از مقعد ،درد ،ناراحتی ،خارش و
برجستگیهای کوچک اطراف مقعد ،درد
زیاد ناشی از گاز معده یا دل پیچه زیاد،
احساس نفخ و پر بودن شکم ،بیاختیاری
در دفع مدفوع ،اسهال یا یبوست ،تغییر
در اندازه یا شکل مدفوع (باریک شدن)،
ترشحات از مقعد؛ زخمهای اطراف مقعد،
تغییر در اشتها ،کاهش وزن بیدلیل،
احساس کسالت یا خستگی نیز از عالئم
شایع این سرطان در مراحل پیشرفتهتر
هستند.
از عوامل خطرساز میتوان به ویروس
پاپیلومای انسانی (ویروس زگیل تناسلی
یا  ،)HPVضعف سیستم ایمنی ،مصرف
دخانیات و الکل ،سن باالی  50سال،
برنامه غذایی سرشار از چربی و مواد
فرآوریشده ،مصرف کم فیبر ،چاقی،
فعالیت بدنی کم ،سابقه سرطان مقعد
در خانواده ،نشانگان روده تحریکپذیر،
بیماری کرون ،ورم مخاط روده بزرگ،
دیابت نوع 2و سابقه سرطان یا پولیپ
روده اشاره کرد.
با آزمایش خون ،معاینه مقعد و روده
بزرگ با کمک اسکوپ ،اندوسکوپی
ماورای صوت ،سیتیاسکن MRI ،لگنی
و نمونهبرداری میتوان این بیماری را
تشخیص داد.

کیسه صفرا نسبتا نادر است اما شیوع آن
در خانمها  2برابر آقایان است .سرطان
کیسه صفرا ابتدا عالئم واضحی ایجاد
نمیکند .اما بهتدریج با رشد تومور ممکن
است روی معده فشار وارد کند و باعث درد
شکم بهخصوص در ناحیه فوقانی و سمت
راست آن شود .از دیگر عالئم این سرطان
میتوان به نفخ ،خارش ،تب ،کاهش
اشتها ،کاهش وزن بیدلیل ،حالت تهوع
و زردی پوست و چشمها اشاره کرد.
وجود سنگ کیسه صفرا یا سابقه ابتال به
آن ،کیست کلدوک (کیست پر از صفرا)؛
کیسه صفرای کلسیفیه (پوشانده شدن
دیواره کیسه صفرا با رسوبات کلسیمی)،
پولیپهای کیسه صفرا ،قرار گرفتن در
معرض مواد شیمیایی بهخصوص در
صنایع الستیک و بافندگی ،سن باالی 65
سال ،سابقه عفونت مزمن کیسه صفرا،
مصرف دخانیات و اضافه وزن از موارد
خطرساز هستند.

سونوگرافی ،سیتیاسکن و  MRIاستفاده
کرد.
اجتناب از عوامل خطرساز سرطان،
انجام غربالگریهای منظم ،پیگیری و
درمان سنگها ،کیستها و پولیپهای
کیسه صفرا ،ترک دخانیات ،پیروی از رژیم
غذایی سالم و حفظ وزن مناسب میتواند
در پیشگیری این بیماری مفید باشد.
در این  8سرطان تهدید کننده دستگاه
گوارش ،سرطان معده در صدر قرار دارد.
متاسفانه اغلب افراد فکر میکنند سرطان
فقط برای دیگران پیش میآید و به
همین دلیل نسبت به عوامل خطرساز آن
بیاهمیت هستند.
اما باید بدانید این بیماری فقط به
ژنتیک مربوط نمیشود ،بلکه افزایش
سن ،الگوی نادرست زندگی ،تغذیه
نامناسب و آلودگیهای محیطی و شغلی
همگی میتوانند شما را درمعرض خطر
ابتال به آن قرار دهند.
l www.pi ho.i r l
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گزارش
تصویری

هم زمان با روز جهانی مبارزه با سرطان

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از بیماران
بستریدر بخششی ـ ـ ـ ــمیدرمـ ـ ـ ـ ــانیعیادت کرد
دکتر حبیباله سمیع مدیرعامل سازمان ،دکتر علی
بهزادی رییس بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران،امیر
قائمپناه مدیر منابع انسانی سازمان ،سیدهفاطمه
اولیایی رییس روابط عمومی و تکریم ،دکتر سیدعباس
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قاسمیحسینی رییس بیمارستان فوق تخصصی صنعت
نفت تهران هم زمان با روز جهانی مبارزه با سرطان از
بیماران در بخش آنکولوژی و شیمیدرمانی بیمارستان
نفت تهران عیادت کردند.

lP ayam

گزارش
تصویری
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اعزام گروه پزشکی در قالب« اردوی جهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادی»
در منطقه مرتضی گرد تهران

گزارش
تصویری

این اردوی جهادی-درمانی به همت بسیج سازمان و
بهداشت و درمان صنعت نفت تهران برگزار شد و متشکل از
تیمهای بهداشتی ـ درمانی (پزشک ،پرستار ،بهداشت کار
دهان و دندان) بود.هدف از برگزاری این اردو در راستای
اجرای منویات مقام معظم رهبری و کمک به محرومان
بوده است .در این اردوی جهادی  700نفر از دانش آموزان
و خانوادههای آنها ویزیت و از خدمات پزشکی بهره مند
شدند .این خدمات توسط تیم  24نفره اعم از دکتر علی
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جزایری فرمانده بسیج بهداشت و درمان نفت تهران،
دکتر رویا هژبر افکن رییس مرکز سالمت خانواده بهداشت
و درمان نفت و کارکنان سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت و بهداشت و درمان تهران اعم از پزشک ،کارکنان
بسیج ،اداری ،مالی ،روابط عمومی ،خدمات و حملونقل
و تعدادی از همکاران بازنشسته از جمله فریبا چهارده
چریک کارشناس مامایی و زهرا ورمزیار کارشناس پرستاری
بهصورت کامال داوطلبانه ارائه شد.

lP ayam

گزارش
تصویری
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حض ـ ـ ـ ـ ـ ــور کارکنانبهداشتودرمانصنعتنفت
در راهپیماییپرشور  22بهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

گزارش
تصویری

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمیکارکنان بهداشت ودرمان صنعت نفت در
راهپیمایی  22بهمن حضور یافتند.
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گزارش
تصویری
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گزارش
تصویری

استقبال کارکنان بهداشت و درمان نفت تهران و کارکنان شاغل
در منطقه عسلویه برای اهدای خون
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خبرکوتاه

سرپرستبیمارستانصنایعپتروشیمیومرا کزبهداشتیودرمانماهشهرمنصوبشد
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت طی
حکمی،دکتر ناصر امیرپور کورانی را بعنوان سرپرست
بیمارستان صنایع پتروشیمیو مراکز بهداشتی و درمان
ماهشهر منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت ،در حکم ایشان آمده است  :نظر به تعهد و

تجارب ارزشمند جنابعالی ،به موجب این حکم بهعنوان
سرپرست بیمارستان صنایع پتروشیمیو مراکز بهداشتی و
درمانی ماهشهر منصوب میگردید،همچنین از زحمات و
خدمات سرکار خانم دکتر افخمالسادات موسوی در زمان
تصدی مسئولیت بیمارستان صنایع پتروشیمیماهشهر،
قدردانی بهعمل میآید .امید است با استعانت از الطاف
الیزال الهی در انجام امور محموله موفق و موید باشید .

خبرکوتاه

احیاءموفققلبیوریویدر بیمارستانخلیجفارسصنعتنفتخارگ
با انجام احیای قلبی و ریوی و به دنبال آن عمل جراحی در حد  ۴۰و نبضهای محیطی حدود  ۱۴۰در دقیقه قابل
موفق در بیمارستان خلیج فارس صنعت نفت خارگ،خانم تشخیص بودند.
در اثنای معاینه و ارزیابی اولیه،بیمار دچار ایست قلبی _
جوانی از مرگ حتمینجات یافت.
تنفسی شد که توسط تیم  CPRاحیاء و با تشخیص شوک
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت هیپو ولمیک ناشی از خونریزی داخل شکم،سریعا به اتاق
بوشهر ،دکتر آرام پیلهرودی پزشک عمومی و مسئول عمل منتقل شد ،با انجام عمل جراحی ضمن مشخص
کلینیکهای تخصصی بیمارستان صنعت نفت خلیج فارس شدن محل خونریزی،حدود  ۵/۲لیتر خون و لخته از شکم
در این رابطه گفت :در ساعت  ۱۰صبح مورخ  26بهمن بیمار خارج شد.
ماه سال جاری خانم  42ساله ای توسط آمبوالنس  ۱۱۵بیمار پس از عمل و کنترل خونریزی به بخش منتقل
به بیمارستان نفت خلیج فارس خارگ منتقل شد که بیمار و تحت مراقبتهای ویژه قرار گرفت.بیمار در حال حاضر
در وضعیت «پره شوک» و نیمه هوشیار بود و فشار خون هوشیار است و در شرایط مساعدی قرار دارد.
خبرکوتاه

آموزشدرخواستمنطقیخدماتپارا کلینیکدر پزشکیخانواده
با حضور دکتر طاهره جعفری رئیس پزشکی خانواده
سازمان بهداشت و درمان در اهواز سمینار آموزشی
درخواست منطقی خدمات پارارکلینیک در پزشکی خانواده
آغاز شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان صنعت
نفت اهواز ،با حضور دکتر طاهره جعفری رئیس پزشکی
خانواده سازمان ،رؤسا و پزشکان خانواده بهداشت و
درمانهای اهواز ،آبادان ،آغاجاری ،مسجدسلیمان

و گچساران در اهواز سمینارآموزشی درخواست منطقی
خدمات پارارکلینیک در پزشکی خانواده آغاز شد.
در آیین افتتاحیه این سمینار دکتر فرهاد کالنتری رئیس
بهداشت و درمان اهواز گفت :اگرچه درخواست خدمات
پاراکلینیک با هدف پیشگیری و درمان بیماران انجام
میشود ،باید مراقب منابع نیز بود .وی خواستار بازگشت
به کتب مرجع در خصوص درخواست خدمات پاراکلینیک
شد و برگزاری سمینارهای آموزشی در این زمینه را راهگشا
دانست.
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خبرکوتاه

ویزیترایگاندر منطقهمحروممایان
اعضای فعال بسیج جامعه پزشکی بهداشت و درمان
صنعت نفت شمالغرب به منطقه محروم مایان عزیمت
کرده و به ارائه خدمات پزشکی اقدام کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و درمان صنعت
نفت شمالغرب کشور ،در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی ،تیم شهید فخیمیبهداشت و درمان صنعت نفت
شمالغرب کشور با هماهنگی قبلی با فرمانده پایگاه بسیج و
اطالع رسانی عمومی ،عازم روستای مایان شد.
این گروه شامل دکتر بهروز عظیمزاده مسئول کانون
بسیج جامعه پزشکی بهداشت و درمان صنعت نفت
شمالغرب کشور ،دکتر امیر محمود عرفانی پزشک عمومی
بسیجی ،دکتر یونس بالیده دندانپزشک،دکتر نادر مقدم
روانشناس ،مهندس داریوش زینالزاده کارشناس بهداشت

محیط ،ثریا شاپوران ماما،صالح داداشی پرستار ،نسرین
نعمتی پرستار اقدام به ویزیت رایگان ،معاینه دهان و
دندان ،معاینه برست و مامایی بانوان ،پایش فشار و قند
خون و آموزش اصالح الگوی زندگی کردند.

خبرکوتاه

برگزاریمانور فرماندهیسانحه()HICSدر بیمارستانبزرگنفتاهواز
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت
نفت اهواز مانور دور میزی فرماندهی سانحه ( )HICSبا
سناریوی پذیرش  50مصدوم همزمان در سطح صف و
بدون فعال شدن ستاد فرماندهی بحران ( )HIMACSدر
ساعت  8صبح امروز دوشنبه  29بهمن ماه با اعالم کد زرد
توسط فرماندهی سانحه آغاز شد.
در این مانور دور میزی رئیس بیمارستان به عنوان
فرمانده سانحه به همراه فرماندهان و افسران زیر مجموعه
خود ضمن آماده کردن اورژانس و بخشهای دیگر
بیمارستان برای پذیرش همزمان  50مصدوم بر اساس
چالشهای مختلف اعالم نشده نیز تصمیمات مقتضی
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اتخاذ مینمودند.
در پایان این مانور و اعالم وضعیت سفید نتایج
عملکرد واحدهای مختلف توسط تیم ارزیابی اعالم
شد.
از سال  1390سامانه مدیریت بحران در بهداشت و درمان
اهواز استقرار یافته و با سازماندهی  340نفر از پرسنل در این
سامانه تاکنون چندین مانور بزرگ میدانی با سناریوهای
پذیرش همزمان  150مصدوم وتخلیه اضطراری بیمارستان
را برگزار نموده است.
بهمنظور آماده نگهداشتن این سامانه چندین مانور
دورمیزی نیز در طول سال برگزار میگردد.
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خبرکوتاه

برگزاری«همایشخودمراقبتیدر سالمت»در بیمارستانصنعتنفتجزیرهخارگ
همایش خودمراقبتی در سالمت با حضور بخشدار
و مسئول آموزش و پرورش جزیره خارگ و همچنین
رییس بیمارستان صنعت نفت خارگ در سالن کنفرانس
بیمارستان جهت دانشآموزان دبیرستان دخترانه خارگ
برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت
نفت بوشهر و خارگ ،همزمان با ایاماهلل دهه مبارکفجر
و هفته ملی مبارزه با سرطان ،با توجه به اهداف برنامه
خودمراقبتی برای ارتقای سالمت مردم و ترویج سبک
زندگی سالم ،واحد آموزش بیمارستان نفت خارگ
اقدام به برگزاری همایش خودمراقبتی در سالمت جهت

دانشآموزان دبیرستان دخترانه خارگ نمود.
در این همایش دکتر اعظم نجاتنیا مسئول پزشک
خانواده در مورد خودمراقبتی در بهداشت فردی و شیوه
صحیح زندگی توضیحاتی را برای دانش آموزان ارائه دادند
و فرزانه محمدی کارشناس بهداشت در مورد پیشگیری و
بهداشت در مورد بیماری ایدز  ،راههای انتقال ،عالئم و
راههای پیشگیری از آن توضیحاتی را بیان نمودند.
در ادامه مرضیه رشیدی کارشناس تغذیه در مورد خود
مراقبتی در تغذیه سالم نیز مطالبی را جهت این گروه
سنی ارائه دادند و در پایان با اجرای طرح سواالتی بین
دانشآموزان به آنان جوایزی به رسم یادبود اهداء گردید.

خبرکوتاه

عملیاتاحیاقلبیریویموفقدر بیمارستانتوحیدجم

بیمار  71ساله ای که دچار ایست قلبی و تنفسی شده بود
با عملیات احیای قلبی ریوی موفق در بیمارستان توحید
جم از مرگ حتمینجات یافت.
به گزارش روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت
بوشهر ،دکتر فرهاد باقری رئیس بیمارستان توحید جم
با اعالم این خبر افزود :در لحظه ورود امبوالنس 115به
بیمارستان ،بیمار دچار ایست کامل قلبی -تنفسی شده
بود ،کادر درمانی اورژانس بالفاصله عملیات احیاء قلبی

تنفسی را در اتاق  CPRاورژانس شروع کردند و عملیات
احیاء قلبی تنفسی زیر نظر پزشک و تیم  CPRبیمارستان
ادامه پیدا کرد.
وی افزود  :خوشبختانه عملیات احیاء قلبی تنفسی بیمار
موفقیت آمیز بود و بیمار بعد از یک ساعت به حیات مجدد
برگشت و بعد از انجام اقدامات الزم جهت ادامه درمان به
بخش سیسییو بیمارستان توحید جم منتقل شد که بعد
از طی مراحل درمان ،هم اینک سالمتی خود را بازیافته
است.
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