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با توجه به شرایطی که مجموعه شرکتهای پاالیشی و عملیاتی برای تولید و انتقال گاز دارند جلوگیری از شیوع
ویروس کرونا و افرادی که مشکوک به آن هستند امری ضروری است ،چرا که رعایت نکات بهداشتی از سوی
همه کارکنان ضامن سالمتی و تولید پایدار و مستمر خواهد بود.

به گزارش روابط عمومیشرکت ملی گاز ایران ،حسن منتظر کنند ،ضمن این که کنترلها بیشتر و از افراد مشکوک به ویروس
تربتی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در دومین جلوگیری شود.
این مقام مسئول در این جلسه بار دیگر بر رعایت کامل موارد
جلسه شرایط اضطراری سطح  3شرکت ملی گاز ایران که با رویكرد
پیشگیری از انتشار ویروس كرونا روز چهارشنبه  27فروردین بهداشتی و استفاده از وسایل پیشگیری نظیر ماسک ،دستکش
ماه در سالن شهید باهنر شرکت ملی گاز ایران با حضور حبیباله و ...جهت جلوگیری از گسترش بیماری کرونا تاکید کرد.
سمیع مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ،مدیر
پیشگیری؛ محور فعالیتهای سازمان بهداشت و درمان صنعت
دیسپچینگ ،مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران ،مدیرهماهنگی
نفت
و نظارت بر تولید و دیگر اعضا برگزار شد ،گفت :با توجه به آمار
و ارقام مربوط به افراد مبتال به ویروس کرونا در صنعت گاز محور فعالیتهای سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در
بهخصوص در شرکتهای پاالیشی و عملیاتی ،میتوان گفت درجه اول بر پیشگیری استوار است؛ این امر بدان مفهوم است
رعایت نکات بهداشتی در این شرکتها با کمک واحدهای  HSEکه در گام نخست ،ما به دنبال سالمتی کارکنان و خانوادههای
به خوبی رعایت شده که جای تقدیر و تشکر دارد ولی این نکته را آنان هستیم .دکتر حبیباله سمیع ،مدیرعامل سازمان بهداشت
نباید فراموش کرد که خطر ابتال به این ویروس به طور کامل رفع و درمان صنعت نفت در حاشیه جلسه کمیته سالمت (شرایط
نشده و برای ریشه کن کردن آن رعایت تمام نکات بهداشتی و اضطراری سطح  )۳که چهارشنبه  ۲۰فروردین ماه در سالن شهید
دستور العملها امری ،ضروریست.
باهنر شرکت ملی گاز ایران و با حضور حسن منتظرتربتی ،معاون
وی در بخش دیگری از سخنان خود به کارکنان اقماری وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و اعضای این کمیته،
شرکتهای پاالیشی و عملیاتی اشاره کرد و افزود :بایستی این افراد برگزار شد ،با بیان این مطلب ،ضمن تبریک سال نو ،اظهار
پس از خود اظهاری و تایید عوامل ذیربط به محل کار خود مراجعه داشت :از همه همکاران شرکت ملی گاز ایران ،بویژه بخش HSE
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لزوم رعایت دستورالعملهای بهداشتی از سوی کارکنان مناطق
عملیاتی و پاالیشی در جهت تولید پایدار و مستمر گاز
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و منابع انسانی ،تشکر میکنم که به
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
کمک کردند تا ما بتوانیم برنامههای
پیشگیرانه و سالمتمحور خود را در
شرکت ملی گاز همچون دیگر شرکتها،
اجرایی کنیم .وی ادامه داد :در این
راستا ،تالش کردیم تا عالوه بر همه آن
اقدامات پیشگیرانه که مد نظر است
و عالوه بر آنچه بطور مداوم مانند؛
شستشوی مکرر دست ،رعایت فاصله
اجتماعی ،عدم حضور در جلسات و ...
از طریق رسانهها گوشزد میشود ،حذف
جلسات و مأموریتها ،تعطیل کردن
رستورانها ،مراکز تجمع و نیز تعطیل
کردن پروژهها را نیز در دستورالعملهای
خود داشته تنها روی بحث تولید تأ کید
داشته باشیم تا بتوانیم چرخ اقتصاد
کشور را چرخانده و شرایط مطلوبی را در
کشور فراهم کنیم.
دکتر سمیع تصریح کرد :از آن جا که
گاز در کشور نقشی اساسی و حیاتی دارد
و میدانیم که به هرحال ،گاز تولیدی
شرکت ملی گاز در منطقه عسلویه تولید
و در واقع ،پایه اصلی تولید انرژی کشور
و حاصل تالش همه همکاران ما در
شرکت ملی گاز ایران است ،تالش کردیم
تا این بخش را (تولید) زنده نگاه داریم.
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت افزود :برای زنده و فعال
نگاه داشتن این بخش ،باید سالمت
کارکنان را در اولویت نخست قرار دهیم،
مصر هستیم سالمت این عزیزان را با
هر روشی تضمین کنیم که یکی از آنها
در قالب همان دستورالعملهایی است
که سازمان بهداشت داده و ما جلساتی
را در کمیته سالمت و  HSEشرکت
ملی گاز داشتهایم که چگونه بتوانیم
دستورالعملها را اجرایی کنیم.
این مقام مسئول ادامه داد :مرحله
بعد ،ضدعفونی کردن سطوح و
گندزدایی مناطقی است که همکاران
حضور دارند و نهایتا ضدعفونی کردن
دست! تالش کردیم تا حد امکان وسایل
و اقالم حفاظت فردی مانند؛ دستکش،

حسن منتظر تربتی
معاون وزیر و مدیر
عامل شرکت ملی گاز
ایران گفت :با توجه به
آمار و ارقام مربوط به
افراد مبتال به ویروس
کرونا در صنعت
گاز بهخصوص در
شرکتهای پاالیشی و
عملیاتی،میتوان گفت
رعایت نکات بهداشتی
در این شرکتها با
کمک واحدهای HSE
به خوبی رعایت شده
که جای تقدیر و تشکر
دارد ولی این نکته را
نباید فراموش کرد
که خطر ابتال به این
ویروس به طور کامل
رفع نشده و برای ریشه
کن کردن آن رعایت
تمام نکات بهداشتی و
دستور العملها امری،
ضروریست

ماسک و ماده ضدعفونیکننده را تأمین
کنیم و در این جلسه هم تصمیم بر آن
شد که این کار را همچنان ادامه دهیم.
دکتر سمیع تصریح کرد :ضمن این که
من باز هم اینجا روی سامان ه www.
 nocorona.irکه سازمان بهداشت با
تالش شبانهروزی همکاران این بخش
راهاندازی کرده ،تأ کید و خواهش
میکنم همه همکاران به این سایت
رفته و پس از ثبت نام خود و خانواده،
یک غربالگری حساستر از غربالگری
کشور را به خاطر شرایط ویژه صنعت
نفت انجام دهند.
به گفته وی ،این سامانه پاسخگوی
تمامیهمکاران اعم از رسمی ،قراردادی،
مدت موقت ،پیمانکار و  ...میباشد.
این سامانه غربالگری ،پایش و نظارت
و بیماریابی سازمان است که بر اساس
آن ،بتوانیم موارد احتمالی ابتال و

موارد مشکوک را شناسایی کرده و
پیگیریهای الزم را انجام دهیم که
این پیگیریها میتواند شامل قرنطینه
خانگی یا کاری فرد باشد و یا سایر
همکارانی که در تماس نزدیک با آنها
قرار دارند ،تا ما بتوانیم زنجیره انتقال
بیماری را قطع کنیم.
دکتر سمیع اظهار داشت :بنابراین این
سامانه فراتر از آنچه در سامانه کشوری
است و با دقت باالتر و خاص شرایط
نفت و گاز عمل میکند ،چون بخش
عمدهای از کارکنان گاز از کارکنان
اقماری و مشغول به کار در عسلویه
هستند .تآ کید من بر کارکنان اقماری
است که حتما خود و خانوادههایشان
در این سایت ثبت نام کنند تا ما بتوانیم
از این طریق ،پیگیری الزم را انجام
دهیم .وی سامانه  ۱۵۱۹سازمان را
پاسخگوی پرسشهای عزیزان در
خصوص ویروس کرونا و مسایل مبتالبه
آن در هر ساعت از شبانهروز اعالم کرد و
گفت :ما تقریبا  ۲۶۵مرکز در کل کشور
داریم؛  ۹بیمارستان ،مراکز سالمتگاه،
کلینیکهای تخصصی ،مراکز خانواده
و مراکز پزشکیاری که همگی اینها
پاسخگوی سؤاالت شما در این زمینه
هستند .دکتر سمیع در خصوص
همکاران اقماری گفت :چند تصمیم
در این زمینه گرفته شد؛ از آنجایی که
پروژهها همه تعطیل شده و فقط بخش
تولید همچنان فعال است ،بنابراین،
بالتبع ،تعداد قابل توجهی از کارمندان
حذف شدهاند .طبق گزارشی ارایه شده
در این زمینه ۲۶ ،پرواز در این مدت به
منطقه ویژه قطع شده است که تعداد
قابل توجهی از رفتوآمدها را کاهش
داده است.
وی در پایان اظهار داشت :بقیه موارد
را هم به عهده خود مدیرعامل و مدیر
توسعه منابع انسانی شرکتها واگذار
کردیم که چرخش دوهفتهای کارکنان
اقماری را طوالنیتر کنند تا تردد کمتر
شود؛ چراکه هرچه تردد کمتر شود ،این
چرخه بیماری غیرفعالتر میشود.
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خدمات بهداشت و درمان نفت تا مهار کامل کرونا ادامه دارد

تا کید و�یر نفت بر �بت اط�عات
تمام کارکنان در سامانه پای� و
پیگیری کـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرونا

دکتر حبیب اله سمیع در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطالع رسانی
شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد :تأ کید ویژه بر ثبت اطالعات
کارکنان اقماری است و برای ما مهم است با پایشگری دقیقی
که انجام میشود ،هم تولید آسیب نبیند و هم ترددها مشكلی را
برای مردم بومیمناطق ایجاد نكند.
وی افزود :در رابطه با تأمین امكانات مورد نیاز در بیمارستانهای
صنعت نفت تاکنون اقدامهای مهمیانجام شده است و
تجهیزات دیگری هم اگر نیاز باشد خریداری خواهد شد ،بر
این اساس در نوزدهمین نشست کمیته مدیریت بحران سطح
 3شرکت ملی نفت ایران ،خرید یک دستگاه تمام مكانیزه تولید
ماسک که بتوانیم ماسک مورد نیاز بیمارستانها را تأمین کنیم
بررسی شد.
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با بیان اینكه
وضعیت کنترل و جلوگیری از شیوع کرونا در نفت مناسب و آمارها
کاهشی شده است و تعداد مراجعه و بستری کمتری نسبت به
گذشته مشاهده میشود ،اظهار کرد :مبارزه با کرونا در گرو این
است که همچنان کنترلها را داشته باشیم و اگر رعایت نكنیم
ممكن است دوباره با افزایش آمار مواجه شویم ،بنابراین الزام
است تا زمان مهار کامل و کنترل ویروس ،اقدامها ،کنترلها و
مراقبتها ادامه داشته باشد.

دکتر سمیع به مكانهای ایجادشده برای قرنطینه در سطح
صنعت نفت نیز اشاره کرد و گفت :برای افرادی که امكان
قرنطینه خانگی ندارند مكانهایی ایجاد شده است .برای مثال
آمادهسازی نقاهتگاه سردار شهید سلیمانی در اهواز انجام شد و
 ۵نقاهتگاه نیز در عسلویه آماده است تا در صورت نیاز به عنوان
مراکز قرنطینه استفاده شود و در این بخش نیز اولویت ما مناطق
عملیاتی صنعت نفت است.
وی با تأ کید بر ارائه خدمات سازمان بهداشت و درمان نفت به
مردم بومیمناطق مختلف گفت :مراکز درمانی و بیمارستانهای
نهگانه نفت در تمام مناطق پذیرای بیماران بومیاست ،بخصوص
در منطقه ماهشهر بیمارستان نفت به عنوان بیمارستان معین
کرونا فعال است و خدمترسانی میکند.
دکتر سمیع اظهار کرد :در سایر بیمارستانها نیز همین خدمات
انجام میشود ،جز بیمارستان مسجدسلیمان که آنجا خدمات
را به بیمارستان  22بهمن انتقال دادیم و حدود  ۵۰۰میلیون
تومان نیز از سوی شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان تأمین اعتبار
و تجهیزاتی برای بیمارستان  22بهمن خریداری شد .درمانگاه
نفتون نیز برای بیماران سرپایی در اختیار ستاد کرونای شهر
مسجدسلیمان قرار گرفت و  ۹۰درصد ظرفیت پذیرش در عسلویه
و جم نیز به بیماران بومیاختصاص داده شده است.
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مدیرعام� سازمان بهداشت و درمان �ن�ت ن�ت با تاکید بر اینکه خدمات سازمان بهداشت و درمان �ن�ت
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پشتیبانی مالی در جهت
مبارزه با کرونا ویروس
در دستور کار قرار گرفت
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تامین بودجه خرید تجهیزات مورد نیاز و دستگاههای پزشکی از جمله اقدامات واحد مالی سازمان در جهت مبارزه
با کووید  19است.

حسین گیوکی مدیر مالی سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت در گفتگو با خبرنگار این مجموعه با اعالم این
خبر گفت :در پایان سال با توجه به شیوع ویروس نوظهور
( covid-19کرونا) عملیات پشتیبانی مالی مضاعف جهت
خرید تجهیزات مورد نیاز و همچنین دستگاههای پزشکی
مرتبط از قبیل سی تی اسکن ،ونتیالتور و لوازم مصرفی از
قبیل مواد ضدعفونی و تجهیزات حفظت فردی و ...بهطور
کامل اجرایی شد به نحوی که هیچ یک از مراکزهای تابعه
در این موضوع با مشکل خاصی مواجه نشدند.
وی افزود :با پیگیریهای انجام شده از مسئولین ذیربط
در سازمان برنامه و بودجه فرآیند خرید ده دستگاه آمبوالنس
در سال  98تکمیل و همچنین صدور مجوزهای الزم جهت

خرید تجهیزات پزشکی سرمایهای با هدف نوسازی و
بروزرسانی تجهیزات مذکور برای اکثر مناطق با اولویت مرا کز
دارای بیمارستان اجرا شد.
مدیر امور مالی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با
اشاره به سود آوری رو به رشد از سال  93تاکنون گفت :این
موضوع بیانگر افزایش اثر بخشی عملکرد و بازدهی همراه
با ضریب اطمینان است که آینده خوب و قابل اطمینانی را
ترسیممینماید .
وی با اشاره به پرداخت بدهیهای سازمان به پیمانکاران
و شرکتهای تابعه وزارت نفت در  6ماهه ابتدایی سال
 98افزود :در  6ماهه ابتدای سال گذشته میزان باالیی از
نقدینگی صرف پرداخت بدهیهای سازمان به پیمانکاران و

شرکتهای تابعه وزارت نفت شد که منجر به ضعف نقدینگی در  6ماه دوم شد شایان
ذکر است با پیگیری بموقع مطالبات معوق چندین ساله از برخی شرکتهای نفتی این
ضعف برطرف و وضعیت نقدینگی و میزان بدهی در پایان سال درشرایط مطلوبی
قرار گرفت.
حسین گیوکی ادامه داد :با اعمال سیاستهای مدیریت هزینه و تقویت مراکز
درمانی داخل شرکت ،هزینههای درمان ناشی از اعزام و یا استفاده جمعیت تحت
پوشش از مراکز درمانی خارج از شرکت به صورت قابل توجهی کاهش یافته است .
مدیر مالی سازمان تصریح کرد :در پایان سال  97مبالغ قابل توجهی طلب از
شرکتهای نفتی و بدهی به برخی دیگر از شرکتهای نفتی وجود داشت که درسال 98
با پیگیری مستمر و برگزاری جلسات متعدد در محل شرکتها بخش قابل توجهی از
مطالبات دریافت و بسیاری از بدهیها تسویه شد.
وی ادامه داد :در ارتباط با پروندههای مالیاتی سنواتی اعم از عملکرد ،حقوق و
تکلیفی قابل ذکر است که با تالش مستمر این مدیریت هیچگونه پرونده مالیاتی
سنواتی در جریان نبوده و در سال  98پروندههای باقیمانده از سالهای  88الی  92و
تمامیپروندههای سال  96تسویه و جهت سال  97نیز توسط ممیز درحال رسیدگی
میباشد.
گیوکی در ارتباط با خرید دارو و ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی بیان کرد :علی
رغم تشدید تحریمها درسال  98هیچگونه نیاز چالش بر انگیزی متوجه سازمان نشد
که ناشی از سیاست صحیح خرید بموقع دارو و ملزومات و تجهیزاتمیباشد .
مدیر مالی سازمان اظهار داشت :با اعمال سیاستهای مدیریت هزینه توسط
مناطق و نظارت و کنترل مدیریت مالی ستاد سازمان ،بخش عمده تعهدات سال
قبل پرداخت شده بهطوریکه در پایان سال  98تعهدات پرداخت نشده مناطق به
طرز چشمگیری کاهش یافته است.
وی استقرار سیستم کنترل داخلی مطلوب حسب دستور مقام عالی وزارت درقالب
طرح پایش و رعایت همه موارد آن را از دست آوردهای مهم سال  98عنوان کرد و
گفت :اصالح روند دریافت و پرداخت با ایجاد توکن بجای صدور چک ،تمرکز وجوه
دریافتی و پرداختی از سایر بانکها به بانک مرکزی ،ایجاد شناسه دریافت وجوه از
شرکتها و سایر موارد مطروحه در طرح پایش که با توجه به گستردگی سازمان درسطح
کشور ،باتالش مستمر در حداقل زمان ممکن اجرایی شده از جمله دیگر اقدامات بود.
گیوکی تصریح کرد :نرم افزار مالی موجود دراین سازمان یکی از کاراترین و بروزترین
نرم افزارهای مورد استفاده بین شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده که علی رغم
گستردگی سازمان بخوبی پاسخگوی نیازهای اطالعاتی و قانونی از جمله رعایت
ماده  169و صدور صورتحساب در ارتباط با ثبت تمامیدرآمدها و قابلیت ارائه
گزارشات مربوط به بندهای مالی چک لیست پولشویی و ...بوده و همواره درحال
بهبود است .
وی خاطر نشان کرد :براساس اقدامات مذکور ایرادات حسابرسی مستقل وتکالیف
مقرر در مجمع عمومیعادی برگزار شده درسال  98از کمترین میزان درسنوات گذشته
برخوردارمیباشد .
مدیر مالی سازمان از جمله اهداف آتی این مدیریت را تعیین تکلیف پروژههای اجرا
شده توسط سازمان از محل یک درصد و منابع داخلی شرکتها و استقرار سیستم
قیمت تمام شده عنوان کرد و گفت :اصالح فرآیندهای مالی و فعال سازی حسابداری
درمان از دیگر برنامههای مدیریت مالی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
میباشد .
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مدیر مهندسی و ساختمان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت:

پیگیریها برای ساخت ت ـ ـ ــروما سنت ـ ـ ـ ـ ـ ــر عسلویه
ادامه دارد
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مدیر مهندسی و ساختمان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از ادامه پیگیریها برای جانمایی و ساخت «مرکز حوادث
و سوانح » (تروماسنتر) عسلویه خبرداد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت ،مهندس بهنام سمیع مدیرمهندسی و ساختمان این سازمان با
اشاره به اینکه مجری پروژه ساخت مرکز تروماسنتر مدیریت نظارت
بر طر حهای عمرانی شرکت ملی نفت است گفت :علت تاخیر ساخت
مرکز تروماسنتر در منطقه عسلویه تحویل زمین مناسب بود که با
پیگیریها و تایید سازمان پدافند غیرعامل و  HSEشرکت ملی نفت
زمین مورد نظر انتخاب شد و مناقصه انتخاب پیمانکار اردیبهشت یا
خرداد ماه برگزار خواهد شد.
تداوم روند بازسازی بخشهای بیمارستان نفت تهران

وی با آرزوی صحت و سالمتی برای کادر درمان که در این روزها
در خط مقدم مبارزه با بیماری کووید  19هستند افزود :کیفیت
ساختمانها در کیفیت ارائه خدمات به مراجعان و کارکنان صنعت
نفت و خانوادههای آنان تاثیر بسیاری دارد ،بهطوری که کیفیت
باالیساختمانها با افزایش رضایتمندی مراجعان رابطه مستقیم
دارد.
مهندس سمیع حفظ و نگهداشت ساختمانهای اداری و درمانی

را از وظایف مدیریت مهندسی و ساختمان سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت برشمرد و گفت :در سال  98پروژههای عمرانی در
سطح سازمان با کمک مدیران مناطق از جمله مشهد ،آبادان ،اهواز
و تهران انجام شد .
مدیر مهندسی و ساختمان سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت اظهار داشت :در سال  98برای بیمارستان فوق تخصصی
صنعت نفت تهران سیستم برودتی ،سیستم برق اضطراری  3عدد
دیزل ژنراتور خریداری شد و امیدواریم در تابستان امسال مشکالت
سرمایشی نداشته باشیم.
وی از اختصاص حدود  9میلیارد تومان اعتبار داخلی سازمان
برای بیمارستان فوق تخصصی صنعت نفت تهران خبر داد و گفت:
برای پروژههای نگهداشت ساختمان بیمارستان برنامهریزیهایی
داشتیم و تعمیرات انجام و بخش بستری ویژه احداث شد .
مهندس سمیع تصریح کرد :در کرج بازسازی کلینیک دندانپزشکی
آغاز شده و امیدواریم در اردیبهشت امسال به بهره برداری برسد.
مدیر مهندسی و ساختمان سازمان ادامه داد :پروژه بازسازی
بیمارستان فوق تخصصی صنعت نفت اهواز و تعمیرات بخش

خبرنامه الکترونیکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

رییس پلی کلینیک و سالمت خانواده بهداشت و درمان صنعت
نفت فارس و هرمزگان خبر داد:

پیگیری تلفنی بیش از  600مورد خود
اظهاری در سامانه پایش کرونا ویروس
رییس پلی کلینیک و سالمت خانواده بهداشت و درمان صنعت
نفت فارس و هرمزگان گفت :به همت تیم پایش بهداشت و درمان
صنعت نفت فارس و هرمزگان ،پیگیری تلفنی بیش از  600مورد
خود اظهاری در سامانه پایش کرونا ویروس در این مرکز ،تا به امروز
انجام گرفته است.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت فارس و
هرمزگان ،دکتر علیرضا پیشوا با اعالم این مطلب گفت :همکاران مراقب
سالمت تا کنون با تمامیافرادی که بعد از ثبت خود اظهاری در این
سامانه نیاز به پیگیری داشته اند تماس برقرار نموده و راهنماییهای
الزم را به هر فرد ارائه نموده اند.
رییس سالمت خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و
هرمزگان افزود :با توجه به اینکه در روند تماس با افراد ،داشتن شماره
تلفن پاسخگو برای هر فرد در سیستم بسیار مهم است ،از تکمیل
کنندگان این خود اظهاری درخواست نمود تا الزاما شماره تماسی در
محل مربوطه درج شود که هر فرد حتما در موقع تماس ،پاسخگو باشد.
دکتر پیشوا همچنین اعالم داشت :تا پیش از راهاندازی این سامانه
نیز با اعالم شماره تماس در  4درمانگاه تحت پوشش در فارس و
هرمزگان نیز به سواالت جمعیت تحت پوشش در خصوص این بیماری
توسط کارشناسان مستقر روزانه پاسخگویی انجام شده است.
وی اضافه کرد :تا کنون به سواالت بیش از 40نفر که از طریق این
تلفنها در منطقه فارس سوال داشته اند؛ پاسخ داده شده است.
رییس پلی کلینیک مرکزی ابراز داشت :در این ایام کارشناسان واحد
بهداشت خانواده نیز با تحت پوشش قرار دادن بیش از  55نفر بانوان
باردار از طریق شبکههای اجتماعی در تمامیدرمانگاههای خانوادگی
تحت پوشش نسبت به ارایه خدمات غیر حضوری به این افراد بصورت
مستمر اقدام نموده اند.
دکتر پیشوا گفت :برای سهولت آن دسته از بیماران که بهطور مرتب
داروهای خاصی رامیبایست مصرف نمایند ،با همراهی واحد خدمات
دارویی تمهیداتی اندیشه شده که بدون حضور فرد بیمار ،یکی از
وابستگان وی با ارایه دفترچه بتواند سهمیه دارویی بیمار را دریافت
نماید .وی در پایان خواستار شد؛ همانگونه که مسووالن بهداشتی
کشور تا کنون گفتهاند ،همه افراد برای کنترل چرخه شیوع این بیماری
از حضور غیر ضروری در جامعه و به ویژه مراکز پرخطر و تجمعی ،جدا
خودداری نمایند.

lw ww.p ih o.i rl

 ،ICUاورژانس ،کلینیکها و بخش
دیالیز از جمله برنامههای سال گذشته
و امسال است که با موافقت مدیرعامل
سازمان بازسازی بخش دیالیز در اولویت
کار قرار گرفت و طراحی آن به اتمام رسیده
و امیدواریم پس از مهار بیماری کرونا
ویروس در کشور پروسه انتخاب پیمانکار
و عملیات اجرایی آن آغاز شود .
مهندس سمیع تصریح کرد :تاکید هیئت
مدیره سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت بر بازسازی بیمارستان اهواز است و
ما در مدیریت مهندسی ساختمان تالش
میکنیم برای افزایش رضایتمندی
مراجعان به بهبود وضع نگهداری با کیفیت
توجه جدی داشته باشیم ،بهطوری که
در شان مراجعان ،خانواده صنعت نفت
و کارکنان مراکز درمانی باشد در صورتیکه
مدیریت برنامه ریزی تلفیقی با تخصیص
بودجه موافقت نمایند دیگر بخشها
بازسازی میشود .وی با اشاره به تعویق
بازسازی بیمارستان توحید جم در سال
گذشته عنوان کرد :پیمانکار در اسفند ماه
 98انتخاب و عقدقرارداد صورت گرفت
و حدود  35میلیارد تومان برای تعمیرات
اساسی این بیمارستان پیش بینی شده
است .مهندس سمیع بیان کرد :پروژه هزار
جریب اصفهان از دیگر پروژههای در دست
مدیریت مهندسی و ساختمان سازمان بود
که مقرر شد با تغییراتی از جمله راهاندازی
کلینیک دندانپزشکی با  14یونیت باشد
که  90درصد کار انجام شده است.
وی خاطر نشان کرد :دیگر پروژه سازمان
بیمارستان صنعت نفت آبادان است که
پیشرفت فیزیکی  85درصدی داشته و رفع
کمبود اعتبار امیدواریم تا پایان  99به اتمام
برسد و آماده بهره برداری شود .
مدیر مهندسی و ساختمان سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت از
دیگر پروژهای این مدیریت را تکمیل
بیمارستان جدید گچساران که توسط
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اجرا
شده و تکمیل محوطه سازی بیمارستان
شهید ایرانپور امیدیه در سال  99عنوان
کرد.
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گفت و گوی «مشعل» با دبیر کمیته مدیریت بحران کرونای سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

همـ ـ ـ ــه با هم و برای ه ـ ـ ـ ـ ــم
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سمیه راهپیما :شیوع ویروس کرونا از چین آغاز شده و به مرور زمان بیشتر کشورهای جهان را درگیر کرده است ،به گونهای
که کادر بهداشت و درمان هر کشور بر اساس دستورعمل سازمان بهداشت جهانی و برنامه ریزی در کشورشان اقدامهای الزم
برای مقابله و کنترل این ویروس را در راس فعالیتهای خود قرار دادهاند .اکنون کادر درمان به عنوان سربازان سفیدپوش،
لباس رزم به تن کرده اند و در خط مقدم به کمک همنوعان خود شتافته اند .بیشتر پزشکان و پرستارانی که با بیماران
کووید  19در ارتباط بوده اند ،از زمان شیوع این ویروس در کشور تاکنون برای ارائه خدمات درمانی کنار خانوادههای خود
نبودهاند تا التیامیبر دردهای هموطنان خود باشند .شاید درصد کشندگی این ویروس نسبت به دیگر ویروسها کمتر باشد،
اما به دلیل میزان شیوع و انتشار آن به مساله ای اساسی در سطح جهان تبدیل شده است ،به گونه ای که بیشتر کشورها
برخی شهرهای خود را قرنطینه کامل کرده اند تا بتوانند جلوی انتشار این ویروس مهلک را بگیرند؛ از آنجا که گسترش این
ویروس امکان اختالل در بخشهای حساس کشور مانند صنعت نفت را دارد ،سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از آغاز
شیوع کووید  19در کشور ،کمیته مدیریت بحران مقابله با کرونا را تشکیل داده و در این زمینه گامهای مهمیبرداشته است
تا صنعت نفت کشورمان بدون هیچ مشکلی در مدار تولید قرار داشته باشد ،با پیمان فریدنیا ،دبیر کمیته مدیریت بحران
کرونای سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به گفت و گو نشسته ایم که در ادامه میخوانید:

میشوند  14روزی که استراحت هستند ،از فعالیتهای پرخطر که
باعث بروز این بیماری میشود ،جلوگیری کنند و به خانواده خود
آموزش دهند .از این رو چهار شرکت اصلی و تابعه صنعت نفت باید
این سه مرحله را انجام دهند و ما نیز روی آنها نظارت داریم.

مرحله دوم این است که در  14روزی که کارکنان در منطقه
فعالیت دارند ،روزانه کنترل عالیم شبه آنفلوآنزا از سوی تیم آموزش
دیده که شامل همکاران اچ اس ای ،بهداشت و درمان یا حراست
میشود ،از تمام افرادی که در سکو هستند یا در مناطق اقماری
خشکی و دریا حضور دارند ،صورت میگیرد .در صورت بروز عالیم
چه برنامههایی برای بیمارستانها و درمانگاههای مناطق
شبه آنفلوآنزا که شروع آن میتواند کووید  19باشد ،افراد شناسایی و
به قرنطینه فرستاده میشوند تا اگر نیاز شد به محل سکونت خود عملیاتی در زمینه پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا دارید؟
 9بیمارستان در صنعت نفت داریم که تقریبا تمام آنها درگیر
باز گردند یا اینکه به بیمارستان فرستاده شوند.
مرحله سوم ،بعد از اینکه  14روز کنترل شدند و مشکلی نبود و بستری بیماران هستند؛ اما از میان آنها بیمارستانهای تهران،
خواستند به خانه باز گردند ،یکسری آموزش میبینند و متعهد ماهشهر و اهواز تعداد بیشتری بیمار بستری کردهاند و به صورت

خبرنامه الکترونیکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

سامانه غربالگری ،پایش و پیگیری

کووید  19با چه هدفی طراحی شده
است؟

شیوع ویروس کرونا
از چین آغاز شده و
به مرور زمان بیشتر
کشورهای جهان را
درگیر کرده است،
به گونهای که کادر
بهداشت و درمان
هر کشور بر اساس
دستورعمل سازمان
بهداشت جهانی
و برنامه ریزی در
کشورشان اقدامهای
الزم برای مقابله و
کنترل این ویروس را
در راس فعالیتهای
خود قرار دادهاند.
اکنون کادر درمان
به عنوان سربازان
سفیدپوش ،لباس
رزم به تن کردهءاند
و در خط مقدم به
کمک همنوعان خود
شتافتهاند .بیشتر
پزشکان و پرستارانی
که با بیماران کووید 19
در ارتباط بوده اند ،از
زمان شیوع این ویروس
در کشور تاکنون برای
ارائه خدمات درمانی
کنار خانوادههای خود
نبوده اند تا التیامیبر
دردهای هموطنان
خود باشند .شاید
درصد کشندگی این
ویروس نسبت به دیگر
ویروسها کمتر باشد.

این سایت برای تمام صنعت نفت
طراحی شده تا کارکنان قراردادی،
رسمیو پیمانکاری با وارد کردن کد
ملی و شماره پرسنلی بتوانند عالیمیکه
دارند را وارد کنند و اگر آن عالیم برای
کووید  19باشد بالفاصله همکاران
بهداشت و درمان با آنها تماس
میگیرند ،در غیر این صورت توصیه
پیامکی برایشان ارسال میشود .در
صورت تایید و بعد از گرفتن درمان اگر
فرد به قرنطینه خانگی نیاز داشت،
طی این مدت روزانه با او تماس گرفته
میشود تا اگر عالیم افزایشی داشت،
به بیمارستان مراجعه کند .در این
میان توصیههای الزم برای حفظ
سالمت خانواده فرد بیمار داده میشود
که چگونه بیمار را به بیمارستان انتقال
دهند .میخواهیم این سایت را به
سیستم منابع انسانی متصل کنیم ،با
این روش برای برخی گروههای شغلی
محدودیتهای تردد در نظر گرفته
میشود تا اگر کسی واقعا بیماری دارد
و در منزل قرنطینه است ،محل کار او
نیز مطلع باشد.
یکی از قابلیتهای سیستم کنترل
و غربالگری این است که فایل صوتی
آنها ضبط میشود و از این طریق کنترل
میکنیم که آیا همکاران ما وظیفه خود
را بدرستی انجام دادهاند یا خیر؟
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فعال تری بخشهای داخلی را تخلیه
کرده و اتاقهای ایزوله در آنها طراحی
شده است .آی سی یوها را نیز توسعه
داده اند تا بتوانند خدمات را به صورت
ویژه به بیماران صنعت نفت ارائه
دهند.
بخشهای زیادی از مراکز بهداشتی
و درمانی و بخشهایی از فعالیتهای
الکتیو (دستور بستری بیمار توسط
پزشک) در بیمارستانها مانند اتاق
عملها و ...کنسل شده و نیروهای آن
برای خدمات رسانی در بیمارستانها
تجمیع شده اند و در مراکز درمانگاهی
نیز به همین صورت است.
نزدیک به  300درمانگاه سالمت کار
و پزشک خانواده و مراکز پزشکیاری
داریم .مراکز سالمت کار ،داخل
فنسهای عملیاتی صنعت نفت
هستند و پزشک خانواده نیز در
شهرکهای مسکونی حضور دارند.
تمام این مراکز درگیر غربالگری و
شناسی بموقع افراد هستند تا بتوانند
افراد مبتال را شناسایی و قرنطینه کنند.
مهم ترین نقش مرکز سالمت کار،
انجام مراقبتهای بهداشتی است که
شامل نظارت بر رستورانها ،کمپها،
گندزدایی و مداخالت حوزه سالمت
میشود .آموزشهایی برای جمعیت
تحت پوشش دارند و بر اساس آمار
و اطالعاتی که دارند ،تغییرات روند
آماری را بررسی و شرایط آینده را
پیش بینی میکنند .ضمن آنکه تب
سنجی ،اورژانس پیش بیمارستانی
و جابه جایی افراد با آمبوالنس از
مراکز عملیاتی به سمت بیمارستانها
و بحث پاسخگویی و کال سنتر یا
مراکز تلفن را نیز به عهده دارند .این
تلفن برای بهداشت و درمان صنعت
نفت تهران  1519است و هر کدام از
بهداریها در مناطق نیز مرکز تلفن
خاص خود را دارند تا با این روش
بتوانند جمعیتهای نفتی را آموزش
دهند.
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چه برنامههای دیگری در دستور
کار دارید؟

از طریق پزشک خانواده و طب
صنعتی افراد با ریسک باال مانند
دیابتیها ،سرطانیها و ...شناسایی
شده اند تا این افراد به صورت دورکاری
فعالیت داشته باشند .مبتال شدن آنها
به کووید  19میتواند عوارض مرگباری
برای آنها به همراه داشته باشد.
ضمن آنکه از طریق مرکز سالمت،
گندزدایی را نیز دنبال میکنیم .اکنون
بسیاری از خدمات سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت مانند معاینههای
دوره ای ،پایش رشد ،دندانپزشکی
و ...را محدود کرده ایم تا روی
کووید  19متمرکز شویم .با این روش
نیروهای مجموعه بهداشت و درمان
برای کنترل این ویروس بیشتر فعال
هستند.
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نظارت روی طبخ و توزیع مواد
غذایی چگونه است؟

دستورعمل طبخ و توزیع مواد غذایی
را به رستورانها و آشپزخانهها ابالغ
کرده ایم .بر این اساس بخش زیادی
از رستورانها تعطیل شده اند یا روش
توزیع مواد غذایی را تغییر داده اند و به
صورت پک توزیع میشود تا افراد در
کنار هم قرار نگیرند.
تجهیزات مورد نیاز بهداشتی چگونه
در اختیار شرکتها قرار میگیرد؟
در صنعت نفت ،کمیته شرایط
اضطراری سطح  3داریم که بر اساس
آن شرکتها کمیتههای خود را
فعال کرده اند و به عنوان بهداشت و
درمان در این کمیتهها حضور داریم.
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت به عنوان فرمانده صحنه
در این شرایط اضطراری نقشی کلیدی
دارد تا بتواند از منابع موجود در سطح
وزارتخانه در حوزههای بهداشت و
درمان ،اچ اس ای ،منابع انسانی
و ...برای جلوگیری از انتشار این
ویروس استفاده کنند .دکتر سمیع
تمام شبانه روز درگیر است و روزانه با

بخشهای زیادی
از مراکز بهداشتی و
درمانی و بخشهایی
از فعالیتهای الکتیو
(دستور بستری بیمار
توسط پزشک) در
بیمارستانها مانند
اتاق عملها و ...کنسل
شده و نیروهای آن
برای خدمات رسانی در
بیمارستانها تجمیع
شده اند و در مراکز
درمانگاهی نیز به همین
صورت است.
نزدیک به  300درمانگاه
سالمت کار و پزشک
خانواده و مراکز
پزشکیاری داریم .مراکز
سالمت کار ،داخل
فنسهای عملیاتی
صنعت نفت هستند و
پزشک خانواده نیز در
شهرکهای مسکونی
حضور دارند .تمام این
مراکز درگیر غربالگری
و شناسی بموقع افراد
هستند تا بتوانند افراد
مبتال را شناسایی و
قرنطینه کنند.

مدیرعامل شرکتهای اصلی و فرعی
جلسه دارد تا بخشی از مشکالت
مانند مواد ضدعفونی کننده ،ماسک
و ...با وجود محدودیتهای موجود
خریداری و میان شرکتها توزیع شود و
اکنون بخش زیادی تامین و در اختیار
شرکتها قرار گرفته است.
سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت چند نفر را تحت پوشش دارد؟

تقریبا  300هزار نفر نیروی رسمیبا
خانوادههای آنها را تحت پوشش
داریم و با غیررسمیها و کسانی که در
فنسهای عملیاتی هستند و بومیان
منطقه ،خدمات رسانی به بیش از 500
هزار را نفر را به عهده داریم.

برخی از افراد تحث پوشش ،دفترچه
صنعت نفت ندارند؛ اما آنها را پذیرش
میکنیم؛ زیرا این بیماری خانواده
و غیر خانواده ،شاغل و غیرشاغل
نمیشناسد و همه را باید با یک چشم
دید و مدیریت کرد.
در زمینه مسوولیت اجتماعی
بفرمایید که اگر بیماری بومیو مبتال
به کرونا به مراکز درمانی صنعت نفت
مراجعه کند ،چه خدماتی به آنها داده
میشود؟

در مناطقی مانند خارک ،توحید جم،
عسلویه ،گچساران ،آغاجاری و ...که
تنها مرکز درمانی منطقه است ،بیش
از  80درصد ظرفیت بیمارستانی را
بومیان منطقه استفاده میکنند ،انتشار
ویروس بومییا نفتی نمیشناسد ،بر
این اساس وظیفه سازمانی بهداشت و
درمان را که خدمات رسانی به بومیان
مناطق دور افتاده است ،در دستور کار
داریم و اکنون با توجه به کووید 19
بیش از گذشته به این مساله پرداخته
میشود؛ اما در شهرهای بزرگی مانند
تهران ،اصفهان و ...که مراکز درمانی
متعددی دارند ،پذیرش بیماران
غیررسمیانجام نمیشود.
چه تعداد پزشک درگیر کووید 19
هستند؟

بیش از هزار پزشک رسمیو
غیررسمیدر صنعت نفت داریم
که تمام آنها به صورت مستقیم یا
غیرمستقیم با بیماران در ارتباط
هستند .اکنون بیشتر فعالیتهای
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
روی مراقبتهای کووید  19است.
به عنوان مثال طب صنعتی به دلیل
شرایط موجود نداریم؛ اما برگشت
به کار بیماران مبتال به کووید  19از
طریق طب صنعتی انجام میشود،
یا اینکه روانپزشکان نیز در زمینه
کاهش استرس و اضطراب ناشی از این
بیماری فعالیت میکنند .باید گفت که
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بهداشت و درمان صنعت نفت  7تا 8
هزار کارمند و پزشک دارد و تمام آنها
بسیج شده اند تا بتوانند گامیدر مسیر
کنترل این بیماری بردارند.

کرد؛ اما ژنوم ویروس کرونا طوالنی
است و زمان زیادی برای کشف داروی
مؤثر و قطعی نیاز است.
چه توصیه ای به کارکنان صنعت
نفت دارید؟

بیمار باید در چه سحطی باشد
که قطعیت ابتالی او تشخیص داده
شود؟

کووید  19سه سطح دارد که شامل
مشکوک ،محتمل و قطعی میشود.
موارد مشکوک افرادی هستند که
عالمت شبه آنفلوآنزا دارند و تماس با
فرد مبتال داشته اند ،برای این افراد کار
زیادی صورت نمیگیرد و مسکن به آنها
داده میشود و توصیه میکنیم در خانه
استراحت کنند و اگر عالیم بیشتر شد،
به ما خبر دهند .کسانی که بیماری
آنها محتمل است ،یعنی در سی تی
اسکن نشان میدهد که فرد مبتالست؛
اما آزمایشهای او منفی است .در این
مرحله میگوییم که احتمال دارد  80تا
 90درصد مبتال شده باشند .قطعیها
نیز کسانی هستند که جواب آزمایش
آنها  100درصد کووید  19است .به
دلیل اینکه کیتهای آزمایشگاهی زیاد
نیست و نمیتوان روی آنها نیز تکیه
کرد؛ زیرا ممکن است یک نفر جواب
منفی داشته باشد؛ اما مبتال باشد .در
این زمینه بیمار را قرنطینه میکنیم.
برخی ادعا میکنند که داروی این

بیماری را کشف کرده اند ،آیا صحت
دارد؟

اینکه گاهی اوقات دو دارو را با هم
قاطی میکنند و روی سه بیمار موثر
است؛ اما روی  50بیمار دیگر تاثیر
نداشته باشد ،نمیتوان گفت که
داروی این بیماری کشف شده است.
با توجه به اینکه این بیماری نو پدید
است و پیچیدگیهایی دارد ،هیچ
کس نمیداند رفتار این ویروس چگونه
است و آیا با گرم شدن هوا شیوع آن کم
میشود یا زیاد؟
عالیم تشخیص این بیماری نیز
متفاوت است و تصمیم گرفته ایم
کیسهای خود را دوباره بررسی
کنیم؛ زیرا عالیمیکه در ایران گزارش
میشود ،با آنچه در چین گزارش
شده ،فرق دارد .مثال روی سر درد ،درد
عضالنی و درد کمر به عنوان تشخیص
قطعی بیماری فکر نمیکردیم؛ اما
برخیها سرفه و تب ندارند ،با درد
عضالنی و کمردرد مراجعه میکنند و
جواب آنها مثبت است .به همین دلیل
میتوان گفت که رفتار این ویروس
تغییر میکند و وزارت بهداشت هر
هفته داکیومنتهای خود را عوض
میکند و ما نیز همسو با آن هر هفته
مستندات و دستورعملهای خود را
تغییر میدهیم .تمام اینها به نو پدید
بودن کووید  19باز میگردد .کدهای
برخی ویروسها کوتاه است و براحتی
میتوان دارو و واکسن برای آن تولید

مهمترین و اصلیترین کار این است
که فاصله اجتماعی رعایت شود و
شست و شوی مرتب دستها را داشته
باشند و به هیچ عنوان دست خود را
به سمت چشم ،دهان ،گوش و بینی
نبرند .اگر فاصله اجتماعی و مدیریت
دست را رعایت کنیم ،شاید  70تا 80
درصد احتمال سرایت کاهش یابد.
همچنین افرادی که با کوچک ترین
عالئم سردرد ،سرفه ،گلو درد ،تب،
لرز ،درد عضالنی و عالیم سرماخودگی
مواجه شدند ،حتما موضوع را جدی
بگیرند و ارتباط خود را با خانواده و
همکاران خود کم و از ماسک استفاده
کنند و در سایت پایش سالمت
بهداشت و درمان نیز خوداظهاری
کنند تا در صورت تشخیص از حضور
آنها به محیط کار جلوگیری شود.
سخن آخر؟

این درست است که بیماری کرونا
مرگ و میر پایینی دارد؛ اما یک بیماری
نو پدید است و نمیدانیم در آینده
چه میشود .رفتارهای این ویروس
واضح نیست .همچین قدرت سرایت
فوق العاده باالیی دارد و اگر به مسائل
بهداشتی کم توجه شویم ،میتواند
تعداد زیادی کیس بیمار در جامعه
و محیط کار ایجاد و حتی برخی
فعالیتهای صنعت نفت را با اختالل
مواجه کند.
از این رو خواهش میکنم ،مدیران
شرکتها و کارکنان ،موضوعات
پیشگیرانه را در اولویت کاری خود قرار
دهند تا بتوانیم این ویروس را کنترل
کنیم و تبعات کمتری برای صنعت
نفت داشته باشد و پیامدهای آن
کنترل شود.
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بسیج وزارت نفت چه
همکاریهایی با شما دارد؟

بسیج وزارت نفت تمام نیروهای خود
را در سطح صنعت نفت سازماندهی
کرده تا بتوانند با همکاری سازمان
بهداشت و درمان در زمینه پیشگیری
کووید  19همکاری داشته باشند .در
این زمینه جلسههایی با بسیج داشته
ایم و به کارگروههای آموزش ،کاال و
مواد ،سالمت روان و ...تقسیم شده
اند تا همراه بهداشت و درمان صنعت
نفت باشند.
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بخشهای بستری و  ICUدر بیمارستان نفت تهران افزایش یافت

همکاری مستمر بهداشت و درمان نفت تهران با
وزارت بهداشت و دانشگاهها
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رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت تهران با بیان اینکه این سازمان در مسیر مقابله با کرونا با وزارت بهداشت
و دانشگاهها همکاری مستمر و سازنده دارد ،گفت :در مسیر مقابله با کرونا بخشهای بستری و  ICUدر
بیمارستان نفت تهران اسفندماه  ۹۸افزایش یافت.

توگو با خبرنگار پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی مشکلی مواجه نبودیم و تک تک افراد با دل و جان فعالیتمیکنند.
علی بهزادی در گف 
نفت ایران گفت :با آغاز بحران کرونا ،سازمان بهداشت و درمان نفت
استقرار تیمهای کاری در واحد سامانه ارتباط تلفنی بیمارستان نفت
تهران به سرعت ضمن اعزام یک تیم درمانی به مرکز بهداشت و
درمان شرکت ملی نفت واقع در استان قم نسبت به تامین تجهیزات رئیس سازمان بهداشت و درمان نفت تهران با بیان این که تعداد
حفاظت فردی کادر درمان ،دارو ،ساماندهی نیروی انسانی و تامین زیادی از مراجعین نیاز به بستری نداشته و صرفا به صورت سرپایی
بخشهای درمانی قابل ایزوله شدن ،اقدام کرد.
معاینه و با نظر پزشک در قرنطینه خانگی قرارمیگیرند ،گفت :برای
وی با بیان این که کادر درمانی از همان ابتدا برای خدمت رسانی راهنمایی کارکنان و خانوادهها ،پاسخگویی به سواالت و از همه
بهینه به مبتالیان به کرونا همزمان با سایر بیماران به چند گروه مهمتر کاهش مراجعه به بیمارستان ،یک تیم کاری در واحد سامانه
تقسیم شدند تا در صورت لزوم برای استراحت جایگزین یکدیگر ارتباط تلفنی ( )۱۵۱۹مستقر شد که افراد بتوانند با یک تماس تلفنی
شوند ،گفت :در جریان این اپیدمیسایر فعالیتهای درمانی در صورت داشتن عالئم بیماری مشاوره و برای درمان راهنمایی
جاری در بیمارستان به تدریج با افزایش تعداد مبتالیان به کرونا بگیرند.
در جهت کنترل آن ،کاهش یافت و بر مقابله با این بیماری متمرکز وی افزود :عالوه بر این یک تیم درمانی دیگر برای حضور در این
واحد توسط پزشکان طراحی و ایجاد شد تا در قالب آن به صورت روزانه
شد.
بهزادی به فعالیت داوطلبانه کادر درمانی در ابتدا برای بخش و مستمر با بیماران در منازل خود در زمان قرنطینه تماس گرفته شود،
بیماران کرونایی اشاره کرد و ضمن قدردانی از روحیه مقاوم کادر وضعیت سالمت مورد پایش قرار گیرد و در صورت لزوم برای انتقال
درمان در این بحران ،گفت :ما در زمینه تامین نیروی انسانی با هیچ بیمار بدحال از محل سکونت به بیمارستان اقدام شود؛ همچنین
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ضرورت اخذ تاییدیه سالمت از سوی طب
صنعتی برای بازگشت به کار کارکنان

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت
تهران اظهار کرد :برای تعدادی از کارکنان که
از سوی پزشک مرخصی استعالجی دریافت
کردند ،مطابق با دستورالعملهای کشوری
و بینالمللی ،میبایست از سوی همکاران
طب صنعتی چگونگی بازگشت بررسی و
تاییدیه سالمت ارائه شود و برای کارکنانی
که قصد بازگشت به محل کار را دارند،
دریافت این تاییدیه از واحد طب صنعتی
تهران الزامیاست.
افزایش بخشهای بستری و  ICUدر
بیمارستان نفت تهران

بهزادی در ادامه توضیح داد :در ابتدای
فراگیر شدن ویروس کرونا ،ما تنها یک بخش
بستری و یک بخش آی سی یو به صورت
فعال داشتیم اما به تدریج با باالرفتن تعداد
بیماران تا اواخر اسفند ماه ۳ ،بخش بستری
و بخش آی سی یو ایجاد کردیم که مجموعا
 ۴بخش به این مورد اختصاص یافت .وی
گفت :علی رغم روند افزایشی ابتال به این
ویروس تا اواخر اسفند ماه ،با شروع تعطیالت
سطح آ گاهی مردم و رعایت قوانین قرنطینه
در سطح جامعه افزایش یافت .بهزادی
افزود :در حال حاضر میزان مراجعه سرپایی
نیز کاهش یافته است و تعداد افراد نیازمند
بستری در حد ثابت باقی ماند که این موجب
شد بخش درمان بتواند خود را به لحاظ
روحی و جسمیاندکی ترمیم کند.
همکاری مستمر و سازنده بهداشت و درمان
صنعت نفت تهران با وزارت بهداشت و
دانشگاهها

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت
تهران در خصوص درمان بیماری کرونا،
به همکاری مستمر با وزارت بهداشت و
دانشگاهها اشاره کرد و گفت :فعالیت ما در

علی بهزادی در
توگو با خبرنگار
گف 
پایگاه اطالع رسانی
شرکت ملی نفت ایران
گفت :با آغاز بحران
کرونا ،سازمان بهداشت
و درمان نفت تهران
به سرعت ضمن اعزام
یک تیم درمانی به
مرکز بهداشت و درمان
شرکت ملی نفت واقع
در استان قم نسبت به
تامین تجهیزات حفاظت
فردی کادر درمان ،دارو،
ساماندهی نیروی انسانی
و تامین بخشهای
درمانی قابل ایزوله شدن،
اقدام کرد.
وی با بیان این که کادر
درمانی از همان ابتدا
برای خدمت رسانی بهینه
به مبتالیان به کرونا
همزمان با سایر بیماران
به چند گروه تقسیم
شدند تا در صورت لزوم
برای استراحت جایگزین
یکدیگر شوند ،گفت :در
جریان این اپیدمیسایر
فعالیتهای درمانی جاری
در بیمارستان به تدریج
با افزایش تعداد مبتالیان
به کرونا در جهت کنترل
آن ،کاهش یافت و بر
مقابله با این بیماری
متمرکز
شد.

این مدت مورد ارزیابی قرار گرفته است به
طوری که پروتکلهای کشوری و بین المللی
همه دریافت شده اند و در کمیته بحران تیم
علمیآنها را ارزیابی کرده است و برای اجرا
ابالغ شده اند.
بهزادی افزود :در راستای این همکاریها،
معاونت درمان تهران به عنوان یکی از
اعضای تیم علمیمبارزه با کرونای استان
تهران یک تیم کارشناسی به شهرهای
کاشان و آران و بیدگل برای ارزیابی مراکز
درمانی آنها اعزام کرد که کارگشا بود و
گزارش خوبی از آن برای دانشگاه تهیه شد.
وی با تاکید بر آغاز فعالیت از نخستین

روزهای شیوع ویروس کرونا از طریق ارائه
و آموزش پروتکلهای بهداشتی محیط و
کارکنان واحد بهداشت در معاونت سالمت
کار و خانواده ،اظهار کرد :ارزیابی بالینی
کارکنان ساختمان مرکزی در بدو ورود توسط
تب سنج صورت میگیرد و در زمینه تامین
اقالم مورد نیاز شرکتها برای ضدعفونی
سطح و دست نیز اقدامات خوبی انجام شده
است.
تامین ست تجهیزات محافظت فردی برای
کارکنان

بهزادی اظهار کرد :در راستای حفظ روحیه
کارکنان و اطمینان بخشی به آنها در این
خصوص ،تامین ست تجهیزات حفاظت
فردی که برای همه الزم است ،در دستور کار
قرار گرفت و با آغاز تعطیالت نوروز و بسته
شدن بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل
بحث قرنطینه ،تامین اندکی سخت بود که
در نهایت ستاد پشتیبانی به لطف خدا تا
حدودی این امر را محقق ساخت.
خرید تجهیزات آی سی یو و یک دستگاه سی
تی اسکن برای بیمارستان نفت

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت
تهران با بیان این که در طی این مدت تامین
تجهیزات پزشکی ضروری بود ،افزود :از آن
جا که یکی از موضوعات کلیدی در بحث
درمان ،خدمات  ICUاست که آن نیز متکی
به تجهیزات است و ما نسبت به تامبن آن
اقدام کرده ایم که به صورت رزرو در شرابط
الزم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
بهزادی تصریح کرد :همچنین با حمایت
نفت و سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت ،درصدد خرید یک دستگاه سی تی
اسکن هستیم که یکی از ابزارهای اصلی
در تشخیص بیماری کرونا است و به زودی
تهیه و بهره برداری خواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد :به تمام همکاران
نفتی و خانوادهها توصیه میکنم قبل از
مراجعه به بیمارستان ،با شماره تلفن ۱۵۱۹
تماس بگیرند و طبق پپروتکلی که به آنها
ارایهمیشود ،مشاوره دریافت کنند.

lw ww.p ih o.i rl

بخشی از اعضای این تیم مسئولیت معاینه
و پرستاری در منزل را برعهده دارند تا تردد
افراد در شهر و بیمارستان کاهش یابد.
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اقـ ـ ـ ــدامات بهداشت و درمان نفت بوشهر
برای مقـ ـ ــابله با ک ـ ـ ــرونا تشریح شد
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رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ ،اقدامات انجام شده در این استان برای مقابله با کرونا را
تشریح کرد.

وحید مالکی در گفتوگو با خبرنگار
پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی نفت
ایران ،گفت :با توجه به ماهیت
ویروس کووید  ۱۹و اهمیت باالی
پیشگیری از ابتال ،آموزشهای
همگانی در کلیه مناطق تحت پوشش
(شهرکهای مسکونی ،مدارس و
شرکتها) در اولویت قرار گرفت؛ در
سکوهای نفتی نیز به صورت آنالین،
در چند نوبت آموزشهای الزم به
کلیه کارکنان ارائه شد.
وی با اشاره به تشکیل باالترین

سطح کمیته بحران منطقه پارس
جنوبی برای مقابله با کرونا ،افزود :تا
کنون در این کمیته  ۸جلسه تشکیل
شده است و کلیه ابالغیههای صادر
شده از سوی وزارت بهداشت ،وزارت
نفت و سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت توسط این کمیته
بومیسازی و اجرا شده است.
اختصاص دو دستگاه شناور مجهز به
تجهیزات پزشکی

مالکی اظهار کرد :با مشارکت

شرکتهای فعال در منطقه ویژه
اقتصادی انرژی پارس ،فرودگاه
عسلویه به دوربین حرارتی مجهز
شد.
همچنین با توجه به اهمیت وجود
یک آمبوالنس دریایی برای انتقال
بیماران از جزیره خارک و سکوها به
خشکی ،دو دستگاه شناور مجهز به
تجهیزات پزشکی الزم تهیه و برای
این امر اختصاص داده شده است.
وی با اشاره به تردد کارکنان اقماری
شرکتها به منطقه ویژه اقتصادی
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تجهیز  ۵۰مرکز درمانی مستقر در شرکتهای منطقه ویژه پارس

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ افزود :در ورودی
شرکتهای منطقه ایستگاههای تبسنجی ایجاد شده و نیروهای هالل
احمر و بسیج نیز به تب سنج مجهز شده اند تا در مبادی ورودی شهرهای
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و شهر جم نیز تب سنجی صورت
گیرد.
وی افزود :حدود  ۵۰مرکز درمانی مستقر در شرکتهای منطقه ویژه
اقتصادی انرژی پارس مجهز به وسایل پزشکی مورد نیاز عالوه بر تجهیزات
اورژانس قبلی شدهاند؛ همچنین کلیه وسایل حفاظت فردی تهیه و در اختیار
این مرا کز درمانی قرار گرفته است.
مالکی با اشاره به تهیه دو دستگاه آمبوالنس مجهز برای این منطقه،
تصریح کرد :این دو آمبوالنس در درمانگاه ابن سینا منطقه شیرین نو مستقر
شده اند و وظیفه انتقال موارد مبتال و یا مشکوک به مرا کز درمانی جهت
درمان را بر عهده دارند؛ همچنین  ۷تیم وا کنش سریع برای ضدعفونی سریع
مکانهای مورد نظر تشکیل شده است.
آمادکی کامل بیمارستانهای توحید جم و خارگ برای ارائه خدمات

وی ادامه داد :در  ۲بیمارستان توحید جم و خارک آمادهسازیهای الزم
جهت پذیرش بیماران و بستری آنان طبق پروتکل وزارت بهداشت انجام
و اتاقهای ایزوله ایجاد شده است ،کادر درمانی این بیمارستانها نیز به
تجهیزات حفاظت فردی مورد نیاز مجهز شدهاند.
در بیمارستان توحید  ۱۳تخت جهت بستری موقت در بخش ایزوله تنفسی
آماده و یک بخش نیز برای بستری بیماران با تشخیص قطعی کرونا برای
استفاده آماده است.
مالکی گفت :در شهر خارک با ایجاد تیم قرنطینه کشتیها ،کشتیها
و شناورهایی که درجزیره پهلو میگرفتند بازدید شده و مورد پایش قرار
گرفتند.
وی بیان کرد :در زمینه تهیه مواد ضدعفونی کننده با هماهنگی تعدادی
از پتروشیمیها محلول آب ژاول برای ضدعفونی سطوح تهیه شد.
همچنین چندین دستگاه تب سنج در اختیار شرکتهای منطقه قرار گرفته
است.
مالکی تصریح کرد :با کمکهای وزارت نفت و دانشگاه علومپزشکی بوشهر،
در زمینه تجهیزات پزشکی و دارو کمبودی در استان بوشهر وجود ندارد.

وحید مالکی
در گفتوگو با
خبرنگار پایگاه
اطالع رسانی
شرکت ملی
نفت ایران،
گفت :با توجه
به ماهیت
ویروس کووید
 ۱۹و اهمیت
باالی پیشگیری
از ابتال،
آموزشهای
همگانی در
کلیه مناطق
تحت پوشش
(شهرکهای
مسکونی،
مدارس و
شرکتها)
در اولویت
قرار گرفت؛
در سکوهای
نفتی نیز به
صورت آنالین،
در چند نوبت
آموزشهای
الزم به کلیه
کارکنان ارائه
شد.
وی ادامه
داد :در ۲
بیمارستان
توحید جم
و خارک
آمادهسازیهای
الزم جهت
پذیرش بیماران
و بستری آنان
طبق پروتکل
وزارت بهداشت
انجام و اتاقهای
ایزوله ایجاد
شده است ،کادر
درمانی این
بیمارستانها
نیز به تجهیزات
حفاظت فردی
مورد نیاز مجهز
شده اند.
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انرژی پارس و جزیره خارک ،اظهار کرد :در جلسات کمیته بحران تصمیم
گرفته شد تا تردد در این مناطق به حداقل برسد؛ در این راستا اقماریها ار
حالت  ۲به  ۱به حالت  ۱به  ۱تبدیل شدند و با استفاده بیش تر از نیروهای
ساکن استان و گاهی طوالنیتر شدن شیفت کارکنان اقماری از میزان تردد در
منطقه کاسته شد.
مالکی ایجاد مرا کز قرنطینه در عسلویه و جم را یکی دیگری از اقدامات
صورت گرفته دانست و گفت ۳۰۰ :تخت قرنطینه در شهر عسلویه و ۵۰
تخت نیز در شهر جم برای مبتالیان به ویروس کووید  ۱۹اختصاص یافته
است.
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دندانپزشکان؛حافظان سالمت دندان

ارا�ه خ ـ ـ ـ ـ ــدمات به٢٦هزار و ٦٣٧نفر در
کلینی� دندانپزشکی بهداشت و درمان صنعت نفت گ�ساران
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بیست و سوم فروردین روز دندانپزشکی نام گرفت تا بهانه ای برای توجه بیش از پیش به سالمت دهان و دندان در
جامعه باشد و همگان دریابند که حفﻆ سالمت از اهمیت ویﮋه ای برخوردار است.

سالمت و بهداشت دهان و دندان از دیرباز مورد توجه همگان خبرنگار پایگاه روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت
بوده و حوزه ی مربوط به آن که بر پایه ی پیشگیری از پوسیدگی گچساران بهمناسبت روز دندان پزشكی با دکتر سینا باوی
و بیماریهای دهان و دندان قرار گرفته ،همواره از اهمیت ویژه ای دندانپزشک و رئیس کلینیک دندانپزشكی بهداشت و درمان صنعت
نفت گچساران به گفت و گو پرداخته است.
برخوردار بوده است.
دندان ،مقاوم ترین عضو بدن محسوب میشود که پس از تجزیه
کلینیک دندانپزشکی بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران به
ی کل بافتها تا مدتها سالم میماند و عالوه بر ایجاد ظاهری
26هزار و 63۷نفر خدمات داد
زیبا ،نقش بسیار مهمیرا در جویدن و کمک به هضم غذا ایفا میکند
اما این عضو سخت ،ممكن است به دلیل کم توجهی افراد فرسوده رئیس کلینیک دندانپزشكی بهداشت و درمان صنعت نفت
شود و مشكالت گوناگونی را برای شخص به وجود آورد  .چهار عامل گچساران گفت :این مرکز درمانی در سال گذشته به 2۶هزار و
اصلی پوسیدگی دندانها را میتوان ژنتیک دندان ،بهداشت فردی۶37 ،نفر خدمات دندانپزشكی ارائه داد که در مقایسه با سال  ۹7با
بهداشت روانی و رژیم غذایی دانست.
کاهش۶درصدی روبرو شده است.
بنابراین بسیار مهم است تا برای برخورداری از سالمت دندانی ،از دکتر سینا باوی بیان کرد2۰ :هزار و ۱8نفر از خدمات گیرندگان
روشهای پیشنهادی دندانپزشكان برای جلوگیری از پوسیدگی این سال گذشته کارکنان شاغل و افراد تحت پوشش و ۶هزار و ۶2۹نفر
عضو مهم بدن بهره برد.
کارکنان بازنشسته و افراد تحت پوشش آنها بودند.
حافظان بهداشت دندان؛ با افزایش آ گاهی مردم و انجام
روزانه  ۷2نفر به کلینیک دندانپزشکی بهداشت و درمان صنعت نفت
درمانهای پیشگیرانه به منظور کاهش پوسیدگیهای دندانی،
گچساران مراجعه میکنند
نقش بسیار بزرگی را در سالمت دهان و دندان ایفا میکنند و
راهكارهایی همچون تغذیه ی مناسب ،مسواک زدن ،مراجعه ی وی گفت :سال گذشته بطور میانگین روزانه  72بیمار در نوبتهای
منظم به دندان پزشک ،استفاده از خمیر دندانهای مناسب حاوی صبح و عصر برای دریافت خدمات به کلینیک ویژه دندانپزشكی
فلوراید ،نخ دندان و دهان شویه را برای تضمین سالمت دهان و بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران مراجعه کردند.
دندان ارایه کرده اند.
وی در خصوص خدمات قابل ارایه در این کلینیک دندانپزشكی
ضرورت سالمت دندان و دهان در عصر حاضر سبب شد تا بیست اظهار کرد :این مرکز درمانی در نوبتهای صبح و عصر به جمعیت
و سوم فروردین  ۱3۶۰هجری خورشیدی مجلس شورای اسالمی ،تحت پوشش خدمات داندانپزشكی از جمله کشیدن دندان ،ترمیم،
طرح تربیت بهداشت کاران دهان و دندان را تصویب کند و به دلیل جراحی بافت سخت و نرم ،درمان ریشه ،رادیوگرافی،PA/BW
اهمیت این موضوع بیست و سوم فروردین روز دندانپزشكی نام جرم گیری ،پروفیالکسی ،حذف پوسیدگی و پانسمان ،پالپوتومیو
گرفت و هفته پایانی این ماه در کشور ،هفته ی دندانپزشكی نامیده پالپكتومیارایه میکند.
شد.
این مسئول در ادامه اظهار داشت :طی مدت یاد شده برای
روز دندانپزشكی فرصتی مغتنم برای پرداختن به حرفهای است 7هزار و۱۰3نفر خدمات ترمیم2 ،هزار و ۶8نفر درمان ریشه2 ،هزار
که با وجود پیشینه ای کوتاه در ایران ؛ پیشرفتهای بزرگی را تجربه و 8۹۶نفر رادیوگرافی  ،PA/BWدو هزار و  744نفر جرم گیری،
کرده و دست اندرکاران این بخش ،در تالشی خستگی ناپذیر سعی در 2هزار و  744نفر پروفیالکسی دوفک ،یكهزار و ۶۱۱نفر جراحی
رسیدن به قلههای پرافتخار این رشته مهم و حساس طب دارند.
سخت و نرم۹۵2 ،نفر حذف پوسیدگی و پانسمان832 ،نفر کشیدن

دندان 287،نفر پالپوتومی27۹ ،نفر پین داخل کانال با عاج و2۶نفر
نفر
پالپكتومیانجام شد.
دکترباوی یادآور شد :در سال۹8معاینات کلی دهان و دندان۱۱هزار
۱۱هزار
و834نفر توسط دندانپزشكان انجام شد.
وی افزود :هم اکنون  ۹یونیت دندانپزشكی در این کلینیک فعال
است که در نوبت کاری صبح  ۹دندانپزشک عمومیو در نوبت عصر
نیز دو دندانپزشک به جمعیت تحت پوشش خدمات درمانی ارایه
میکنند .وی با بیان اینكه در نوبت صبح از ساعت  8تا  ۱4در این
مرکز درمانی بیمار پذیرش میشود ،یادآور شد :خدمات یاد شده در
این کلینیک در نوبت عصر در شش ماهه اول سال از ساعت  ۱۵تا
 ۱8و در شش ماهه دوم از ساعت  ۱۵تا  ۱۹انجام میگیرد.
دکتر باوی خاطرنشان کرد :تمام معاینات و خدمات دهان و دندان
۱بهداشت کار دهان و دندان انجام
توسط  ۱۱دندانپزشک۹ ،دستیار و بهداشت
میشود .رئیس کلینیک دندانپزشكی بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران گفت :خانوادههای صنعت نفت میتوانند برای نوبت
دهی کلینیک دندانپزشكی بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران
با شماره تلفن۰74-32333۵۹۱تماس بگیرند و اقدام به نوبت
دهی کنند .دکترباوی تصریح کرد :همچنین خانوادههای صنعت
نفت میتوانند برای دریافت نوبت اینترنتی با مراجعه به سایت gch.
 piho.irنوبت دندانپزشک مورد نظر خود را رزرو کنند.
فعالیت متخصص و جراح فک و صورت در کلینیک دندانپزشكی
رئیس کلینیک دندانپزشكی بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران همچنین از فعالیت متخصص و جراح فک و صورت برای
نخستین بار در کلینیک دندانپزشكی بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران خبر داد و گفت :این متخصص از ابتدای تیرماه سال
گذشته تاکنون شروع به فعالیت نموده است.
تجهیز مرکز سالمت کار بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران به
یونیت دندانپزشکی

دکتر باوی گفت :در راستای خدمات به کارکنان شرکت بهره
برداری نفت و گاز گچساران ،اوایل خردادماه سال گذشته یک
دستگاه یونیت دندانپزشكی برای تجهیز مرکز سالمت کار بهداشت و
درمان صنعت نفت گچساران تهیه و در این مرکز نصب شد.
وی با بیان اینكه این دستگاه یونیت دندانپزشكی ساخت ایران
است ،افزود :با راهاندازی این یونیت در راستای تكمیل معاینات
دوره ای کارکنان شاغل در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران،
خدماتی از جمله معاینه ،ترمیم،کشیدن دندان ،جرم گیری و بروساژ
ارائه میشود.
مردم فعال به کلینیک دندانپزشکی مراجعه ن�نند

دکتر باوی از گیرندگان خدمت خواست در شرایط فعلی و تا عادی
شدن اوضاع و رفع بیماری کرونا از مراجعه به کلینیک دندانپزشكی
صنعت نفت گچساران خودداری و فقط برای موارد اورژانسی به این

مرکز مراجعه نمایند.
بیش از  ۶8۰۰نفر در طرح تحول سالمت
دهان و دندان مشارکت کردند
سرپرستار کلینیک دندانپزشكی
بهداشت و درمان صنعت

نفت گچساران گفت :سال گذشته در قالب
اجرای طرح سالمت دهان و دندان شش هزار و  8۱۵نفر از جمعیت
تحت پوشش بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران با مراجعه به
این مرکز درمانی معاینه و غربالگری شدند.
آرزو اسكندری افزود :پنج هزار و ۵72نفر معادل  82از جمعیت
مشارکت کننده در طرح تحول سالمت دهان و دندان شاغلین و
خانواده و  ۱8درصد نیز بازنشستگان و خانواده آنها بوده است.
وی اضافه کرد :در این طرح 2دندانپزشک ۱،بهداشتكار دهان و
دندان و ۱دستیار فعالیت داشتند.
اسكندری با بیان اینكه هدف از اجرای این طرح ارتقای بهداشت
سالمت دهان و دندان ،برنامهریزی و پیشگیری از بیمارهای دهان
و دندان جمعیت تحت پوشش است افزود :طرح سالمت دهان و
دندان از ابتدای اردیبهشت سال  ۹۵اجرایی شده است .
گفتنی است کلینیک دندانپزشكی بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران در ابتدای شهرک نفت واقع شده است و همه روزه در دو
نوبت صبح و عصر به مراجعه کنندگان خدمات ارائه میکند.
در حال حاضر افزون بر  ۱3هزار نفر تحت پوشش بهداشت و درمان
صنعت نفت گچساران قرار دارند.
براساس گزارش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی هم
اکنون برای بیش از 3۶هزار دندانپزشک در نظام پزشكی پروانه
صادر شده است و هر ساله  2هزار نفر به این تعداد افزوده میشود
و به این ترتیب تا سال  ۱4۰۰حدود  4۰هزار دندانپزشک در کشور
خواهیم داشت.
در سالروز دندانپزشكی ،تالش خستگی ناپذیر تمامیدندانپزشكان
این مرز و بوم باالخص دندانپزشكان سخت کوش بهداشت و درمان
صنعت نفت را میستایم و یاد و نام کسانی که در گسترش اخالق و
حكمت ،انسانیت و معرفت کوشش کرده و از مال و جان خویش در
خدمت به بیماران دریغ نورزیدهاند گرامیمیداریم.
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تشکیل تیم حمایتی برای کاه� آسی�های روانی افراد
در ب�ران کرونا

lw ww.p ih o.i rl

رییس بخش روانپزشکی بیمارستان نفت تهران بر حمایتهای روانی از خانواده نفت همراه با اقدامات درمانی وپزشکی در دوره کرونا
و پسا کرونا تاکید کرد.

به گزارش ،پایگاههای اطالع رسانی بهداشت ودرمان صنعت نفت
تهران ،دکتر ژاله گلستانی متخصص اعصاب و روان افزود :کرونا
مسئله همه ماست ،موضوعی نابسامان ،منحصر به فرد و ناشناخته
که افراد زیادی اعم از شاغلین بخشهای درمانی و مردم عادی را
درگیر تبعات خود کرده است.
سرعت انتقال ویروس و نوع اقدامات الزم برای پیشگیری مانند
قرنطینه موجب شد بار فشار روانی و تنش در سطح جامعه باال رود.
وی توضیح داد :از ابتدای شیوع کرونا برآن شدیم که اقدامات
مناسب در این زمینه را هرچه سریع تر همگام با کمیته بحران
شروع کنیم  .از این رو با هدف کمک به حفظ و بازیابی سالمت
روان خانواده نفت ،تیم حمایت روانی بیمارستان نفت تهران برای
مراجعین و عموم افراد تحت پوشش ،فعالیت خود را شروع کرد.
دکتر گلستانی افزود :تیمیمتشكل از دو روانپزشک و چهار
روانشناس به سرپرستی اینجانب ،به عنوان اعضای اصلی شروع
به فعالیت کرد و سایر روانپزشكان و روانشناسان بیمارستان نفت
تهران هم به عنوان اعضای پشتیبان تیم اعالم آمادگی کردند و
پروتكلهای تالیف شده در موردحمایتهای روانی از  ۱۰اسفند اجرایی
شد .با توجه به اهمیت سالمت روان کادر درمانی خط اول مواجه
با کرونا وآسیب پذیری این گروه به علت شرایط ویژه همه گیری،
ابتدا وضعیت بخشهای بیمارستانی درگیر کرونا بررسی شد و سپس
برنامه ریزی جهت ورود روانپزشكان تیم به این بخشها انجام
شد .در ادامه جلسات مشاوره گروهی در بخشهای ایزوله کرونایی
صورت گرفت .همچنین در مورد مهارتهای مقابله با استرس و
تاب آوری آموزشهایی به پرسنل خط اول مقابله با کرونا داده شد

و مشاورههای فردی برای پرسنل و بیماران بستری در بخشهای
ایزوله برحسب درخواست انجام شد و این خدمات همچنان ادامه
دارد .گام بعدی پروتكل ،همكاری روانشناسان با مرکز کال سنتر
بود .در طی این مدت روانشناسان عضوتیم از  2۹اسفند ماه یک روز
درمیان دوشادوش پزشكان مستقر در مرکز کال سنتر حاضر بودند وبه
موارد ارجاعی از همكاران پزشک با ارایه مشاوره تلفنی و راهكارهای
درمانی ،رسیدگی کردند.
همچنین افراد نیازمند مشاوره روانپزشكی را روانشناسان کال سنتر
به روانپزشک ارجاع و وضعیت آنان تلفنی پیگیری میشود.
وی گفت :بعد از سپری شدن بحران اپیدمیکرونا نیز حمایتهای
روانی از افراد ضروری است .به دلیل تبعات بیماری مانند مسایل
اقتصادی ومرگ و بیماری عزیزان واثرات آن الزم است در این مورد
اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد و هر فردی حتی سالم ،الزم است
مهارتهای مقابله با بحران وروشهای کنار آمدن با استرس را
فرا بگیرد وبه محض احساس عالیم ناخوشایند روانی به دنبال اخذ
راهنمایی از متخصصین باشد.
از مهمترین توصیهها برای حفظ سالمت روان افراد در دوران
بحران این است که اطالعاتی درست از منابع علمیمعتبر کسب کنیم
تا بتوانیم اقدامات مراقبتی مناسب را انجام دهیم.
همچنین به دلیل کاهش روابط فیزیكی واحساس فزاینده انزوا الزم
است روابط با خانواده ودوستان از طریق مجازی حفظ شود.پرداختن
زیاد از حد به اخبار بد در رسانهها میتواند نگرانیها را بیشتر کند.
نكته دیگر اینكه انتخاب سبک زندگی سالم با تغذیه مناسب و
تحرک کافی وخواب خوب در دوران قرنطینه مفید است.
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اطمینان خاطر از تامین دارو و تجهیزات پزشکی و �د عفونی
درب� ـ ـ ـ ــران ک ـ ـ ــرونا و پس ـ ــا کـ ـ ـ ــرونا

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان صنعت نفت
تهران ،دکتر محمودی با بیان این مطلب افزود :امور دارویی در
کنار دیگر همكاران برای کمک به مراجعین کرونایی از ابتدا برنامه
ریزی کرد و در تاریخ  ۱۶بهمن ،یعنی  ۱۵روز قبل از همه گیری
کرونا ،پیش بینی دپوی دارویی و تجهیزات مصرفی پزشكی را
از طریق مدیریت سالمت سازمان به واحدهای سراسر کشور در
صنعت نفت ابالغ کرد.
وی گفت :براساس شرایط اپیدمیهر منطقه ،داروهای
تخصصی و آنتی بیوتیکها ماسكهای ساده ،جراحی ،و ماسک
،n۹۵دستكش ،گان ،ما سکهای ،ضد عفونی کنندههای سطوح
و دست تامین شد تا در این مدت برای تهیه داروها که بخشی در
انبار وبرخی سهمیه کشوری داشت مشكلی ایجاد نشود و دارو به
موقع دردسترس بیمارستان مرکزی نفت تهران قرار گرفت  .دکتر
محمودی تاکید کرد :یكی از موارد مهم ساخت ودر اختیار قرار دادن
مواد ضد عفونی بود که در واحد دارو سازی در بهداشت ودرمان
تهران واز ابتدای شروع اپیدمیانجام شد.
به گفته وی ۱۰ ،هزار لیتر ماده ضد عفونی دست ساخته شد
و در اختیار بخشهای مختلف بیمارستان از جمله اورژانس،
تریاژخاکستری وبخشهای کرونایی قرار گرفت  .همچنین
بخشی از ماده ضد عفونی ساخته شده برای مدیریتهای
شرکتهای نفتی نیز ارسال شد که با توجه با امكانات و فضای
فیزیكی کم ،عملكرد کارکنان این واحد جای تقدیر دارد به نحوی
که عالوه بر نیاز بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران ماده ضد
عفونی بهداریهای دیگر از جمله اصفهان ،شمال کشور وشمال
غرب کشور نیز با تالش این همكاران تامین شد.
وی یكی دیگر از بخشهای فعال در دوره بحران کرونا را،

مدیریت و کارکنان انبار دارویی تهران عنوان کرد که شبانه روزی
فعال بودند و نیاز واحد در زمینه تجهیزات پزشكی مصرفی ودارو
را برآورده کردند و باوجود همزمانی انبار گردانی با بحران کرونا
خوشبختانه در توزیع کاال وداروهای مورد نیاز ،مشكلی ایجاد نشد
و  8۰هزار ماسک به واحدهای مدیریت نفتی توزیع و ۵۰هزار
ماسک به واحدهای درمانی تحویل داده شد.
دکتر محمودی بااشاره به عملكرد داروخانه بخشها در
بیمارستان نفت تهران گفت :همكاران ما درداروخانه بخشها،
داروهای بیماران بستری را تامین میکنند که به علت تماس
مستمراین کارکنان با پرسنل بخشها ،سه نفر از پرسنل دچار کرونا
شدند ولی بااین وجود توزیع دارو ،لوازم مصرفی پزشكی و ...به
خوبی انجام شد.
فعال بودن داروساز بالینی وهمراهی وی با بخش پزشكی از
دیگر فعالیتهای واحد دارویی بهداشت ودرمان صنعت نفت
تهران،دردوران کرونا است که مشاورههای داروسازی در مورد
تداخالت دارویی و تعیین دوز ومیزان دارو برای بیماران را اعمال
کردند که موجب شد تابهترین تجویز برای بیماران کرونایی انجام
شود .شبانه روزی شدن داروخانه درمانگاه آزادی ازدیگر اقدامات
انجام شده در بحران کرونا است که موجب کاهش ترافیک حضور
بیماران دربیمارستان برای جلوگیری ازعفونتهای متقابل است تا
ازاین طریق ،زنجیره شیوع قطع شود .رییس امور دارویی سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت تصریح کرد :باتوجه به اینكه پس از
اتمام دوره کرونا ،و از سر گیری فعالیتهای عادی بیمارستان،حضور
بیماران معمول افزایش مییابد ،برنامهریزیهای الزم انجام شده
است و برای یكسال آینده ذخیره دارویی تامین شده است و جای
نگرانی دراین مورد وجود ندارد.
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رییس امور دارویی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بااشاره به تالشهای شبانه روزی همکاران خود گفت :با برنامه
ریزی و تالشهای صورت گرفته،مشکلی برای تامین دارو وتجهیزات موردنیاز بیماران ومراکز درمانی صنعت نفت در دوره
کروناو پسا کرونا وجود ندارد.
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تقـ ـ ـ ــدیر« موسسه خیریه مهرورزان الماس جنوب»
از پرست ـ ـ ــاران بیمارستان توحید جم
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به مناسبت نیمه شعبان و به منظور پاسداشت
فعالیتهای شبانه روزی کادر درمانی ،از پرستاران و
پزشکان بخش ایزوله تنفسی بیمارستان توحید جم
توسط موسسه خیریه مهرورزان الماس جنوب شهرک
توحید جم تقدیر و تشکر شد.

به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر،
این مراسم که با حضور دکتر چمران رفیعیپور عضو شورای
اسالمیشهر جم،خانم اسدزاده سرپرست موسسه خیریه مهرورزان
الماس جنوب شهرک توحید جم ،دکتر باقری رئیس بیمارستان
توحید جم،آقای ابا مترون بیمارستان ،آقای کشاورزی مدیر
داخلی بیمارستان،خانم رضایی مسئول روابط عمومیو آقای
آذریار مسئول بخش ایزوله تنفسی و پرستاران بخش ایزوله برگزار
گردید ،از زحمات شبانه روزی پرستاران و پزشکان این بخش
تقدیر و تشکر شد.
در ابتدای این مراسم دکتر رفیعیپور عضو شورای اسالمیشهر
جم ضمن تقدیر و تشکر از رئیس بیمارستان توحید جم و کادر
درمانی این بیمارستان گفت :موسسه خیریه مهروزان الماس
جنوب با همه توان در شهرستان جم پیشرو اقدامات خیرخواهانه
هستند.
دکتر رفیعیپور گفت :ما با هیچ واژه و قلمینمیتوانیم
زحمات بی دریغ و خدمات صادقانه شبانه روزی کادر درمان را
که حاصل تجربههای علمیو اندیشههای شخصی آنان است
جبران نماییم.
عضو شورای اسالمیشهر جم افزود :همه ما اینجا جمع شدیم

تا فقط با حضور خود در کنار شما در فضای بیرون بیمارستان
احساس خود را بیان کنیم و این همه بخاطر این است که کادر
درمان با ارائه خدمات صادقانه و به حاشیه کشاندن آرامش و
آسایش خودشان ،راه تالش برای صیانت از سالمتی مردم را در
پیش گرفته اند و بهترین خدمات را به مردم ارائهمینمایند.
دکتر رفیعیپور با آرزوی بهترینها ،سالمتی و تندرستی از خداوند
متعال برای کادر درمان بیمارستان توحید جم گفت :امیدواریم هر
چه زودتر این اتفاقات ناخوشایند از کشور رخت بربندد تا بتوانیم
با آرامش و بدون فاصله رخ به رخ شما همکاران گرامیبیمارستان
توحید جم قرار بگیریم .
در ادامه این مراسم خانم اسدزاده سرپرست موسسه خیریه
مهرورزان الماس جنوب گفت :در این شرایطی که در کشور ما
حکمفرما شده است تیم خیریه این موسسه اقدام به تولید ماسک
و لباس ایزوله برای کادر درمان کرونا در سراسر کشور نمود و
کمکهای ارسالی این موسسه به بیمارستان مسیح دانشوری و
بیمارستانهای گیالن،ساری،خوزستان تبریز و اراک و همچنین
بیمارستانهای اطراف شهرستان جم بود.
خانم اسدزاده گفت :ما بر خود واجب دانستیم که کادر درمان
که در بخش ایزوله تنفسی بیماستان توحید جم مشغول فعالیت
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دکتر رفیعیپور
گفت :ما با هیچ واژه
و قلمینمیتوانیم
زحمات بی دریغ و
خدمات صادقانه شبانه
روزی کادر درمان را
که حاصل تجربههای
علمیو اندیشههای
شخصی آنان است
جبران نماییم.
خانم اسدزاده
سرپرست گفت :در این
شرایطی که در کشور
ما حکمفرما شده است
تیم خیریه این موسسه
اقدام به تولید ماسک
و لباس ایزوله برای
کادر درمان کرونا در
سراسر کشور نمود و
کمکهای ارسالی این
موسسه به بیمارستان
مسیح دانشوری
و بیمارستانهای
گیالن،ساری،خوزستان
تبریز و اراک
و همچنین
بیمارستانهای اطراف
شهرستان جم بود.
دکتر باقری با بیان
اینکه امسال بهار
زیبایی بود ولی زیبایی
این بهار را کسی لمس
نکرد گفت :بیمارستان
توحید سراسر گلکاری
شده ولی باور داشته
باشید پرسنل این
بیمارستان گلها رو
ندیدهاند.
دکتر باقری :از
دکتر مالکی رئیس
محترم بهداشت و
درمان صنعت نفت
بوشهر ،دکتر نصرآبادی
معاون محترم دارو
و درمان،خدمات
پشتیبانی و روابط
عمومیکه با جدیت
تالشمینمایند تا
کادر درمان بیمارستان
توحید جم دچار
مشکل نشوند قدردانی
مینمایم.
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جهت ارائه خدمات صادقانه به بیماران کرونایی هستند بدانند که ما در بیرون از
بیمارستان در کنار شما و قدردان زحماتتان هستیم .ما مردم هم در خانه میمانیم تا
این بیماری ریشه کن شود.
خانم اسدزاده از زحمات آقای مهدی کشاورزی مدیر داخلی بیمارستان توحید جم که
لطف زیادی به بیماران تحت پوشش موسسه مهروزان الماس جنوب داشتند تقدیر و
تشکر کردند .
سپس دکتر باقری رئیس بیمارستان توحید جم ضمن خیر مقدم و تبریک میالد حضرت
امام زمان (عج) از حضور دکتر رفیعی عضو شورای اسالمیشهر جم و خانم اسدزاده
سرپرست موسسه خیریه مهرورزان الماس جنوب و همه کسانی که در برپایی این مراسم
مشارکت داشتند تشکر و قدردانی نمودند.
وی گفت :بنده مدیریت مجموعه فداکار بیمارستان توحید جم را بر عهده دارم و به
این خدمت حقیقتا افتخار میکنم و یکی از دعاهای خود و همکارانم در نمازهایمان
این است که با این همه لطفی که مردم خوبمان به مجموعه پزشکی دارند ،خدایا ما را
جلوی این مردم رو سفید کن تا سر افکنده و خجل نباشیم .امیدواریم به لطف خداوند
متعال این ویروس منحوس را کنترل کنیم و شرایط آرامش و آسایش خانوادهها را به
خانهها برگردانیم.
دکتر باقری با بیان اینکه امسال بهار زیبایی بود ولی زیبایی این بهار را کسی لمس
نکرد گفت :بیمارستان توحید سراسر گلکاری شده ولی باور داشته باشید پرسنل این
بیمارستان گلها رو ندیدهاند.
دکتر باقری در ادامه صحبتهای خود گفت :از برخی پرسنل آقای این بیمارستان سوال
کردم که چرا سرهایتان را تراشیدهاید،میگویند با توجه به گرمیدر این لباسها و داشتن
کاله دچار ریزش موی سر شدهایم  .قطعا خداوند متعالمیتواند پاسخگوی زحمات این
عزیزان باشد و من به شخصه هیچ مسیر تقدیر و تشکری سراغ ندارم.انشااهلل خداوند
بزرگ ،زحمات کادر درمان در بیمارستانهای سراسر کشور و بیمارستان توحید جم را که
شبانه روز ،بی منت با خلوص و داوطلب درخط اول مشغول ارائه خدمات به بیماران
میباشند پاسخ دهد.
دکتر باقری با بیان اینکه تمام حلقههای ستادی و درمانی مجموعه بهداشت و درمان
نفت بوشهر به هم متصل اند گفت :از دکتر مالکی رئیس محترم بهداشت و درمان
صنعت نفت بوشهر ،دکتر نصرآبادی معاون محترم دارو و درمان،خدمات پشتیبانی و
روابط عمومیکه با جدیت تالش مینمایند تا کادر درمان بیمارستان توحید جم دچار
مشکل نشوند قدردانیمینمایم.
دکتر باقری در پایان این مراسم از همه عزیزان که در کنار کادر درمان در جهت تامین
تجهیزات و سیستمهای پزشکی بودند تقدیر و تشکر کردند و گفتند :ان شااهلل پرسنل
بیمارستان توحید جم با ارائه بهترین خدمات به بیماران در کمال ادب و احترام و با تمام
دانش و علم خود بتوانند هرچه زودتر به نتیجه مطلوب برسند.
گفتنی است خانم اسدزاده به همراه همکاران نیکوکارشان با حضور در فضای
بیمارستان ضمن رعایت فاصله اجتماعی با اهداء لوح تقدیر ،هدایا و اجرای دف نوازی و
نورافشانی از کادر درمان ،پرستاران و نیروهای خدماتی بخش ایزوله تنفسی بیمارستان
توحید جم از ایثار و فداکاری آنها قدردانی کردند.
در پایان آقای فتحی نماینده صدا و سیما شهرستان جم که به دعوت موسسه خیریه
مهرورزان الماس جنوب حضور داشتند از دکتر باقری رئیس بیمارستان توحید جم و خانم
اسدزاده سرپرست این موسسه و مسئول بخش ایزوله تنفسی بیمارستان مصاحبهای به
عمل آوردند.

خبرنامه فروردین ماه 1399

23

24

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

به همت بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان انجام گرفته است:

�ربالگری بی� از  ٤٠٠نفر جهت مقابله با کرونا ویروس در مناطق اقماری

lw ww.p ih o.i rl

رییس  HSEو سالمت کار بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان گفت :از ابتدای شیوع بیماری کووید 19
اقماری تحت پوشش این مرکز ،غربالگری شدند و این
تاکنون ،بیش از 400نفر جهت مقابله با کرونا ویروس در مناطق
ِ
روند همﭽنان ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت فارس
و هرمزگان ،دکتر علی عسگری با اعالم این مهم ،همچنین از آمار
روزانه غربالگری در مناطق اقماری نیز خبر داد و افزود :روزانه بیش
از  2۰نفر جهت مقابله با کرونا ویروس در مناطق اقماری غربالگری
میشوند .وی در خصوص چگونگی و روند انجام غربالگری کووید ۱۹
جهت پرسنل اقماری گفت :جهت جلوگیری از شیوع بیماری کووید
 ۱۹و همچنین ،شناسایی زود هنگام به این بیماری ،تمامیکارکنان
رسمیو قراردادی شاغل در مراکز عملیاتی ،پیش از مراجعه به محل
کار ،به مرکز سالمت کار مراجعه و پس از انجام معاینه و انجام تستهای
مربوطه شامل :چک کردن درجه حرارت و میزان اشباع اکسیژن خون؛
فرم خوداظهاری را تكمیل نموده و سپس این فرم توسط متخصص
طب کار نیز تكمیل و تایید گردیده و به فرد مجوز حضور در منطقه
عملیاتی داده میشود.
رییس  HSEو سالمت کار بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و
هرمزگان افزود :چنانچه در میانه ی این روند ،فرد مشكوک تشخیص
داده شود به متخصص عفونی مرکز ارجاع داده میشود و از این طریق
پیگیری خواهد شد و برگه عدم نیاز به حضور در محل کار تا پایان
مراحل تشخیص و درمان و قرنطینه به فرد تحویل داده میشود .وی از
تعداد کمیتههایی که با عنوان اقدامات الزم جهت کووید  ۱۹در منطقه
فارس صورت گرفته گفت و عنوان کرد :در طی مدتی که بیماری کووید
 ۱۹شیوع پیدا کرده است بالغ بر  ۱۵نشست کمیته سالمت اضطراری
در این مرکز در خصوص آمادگی جهت مقابله با کووید  ۱۹برگزار شده
نظیر
است و در تمامیمناطق عملیاتی که مرکز سالمت کار وجود داردِ ،
پتروشیمیشیراز ،شرکت پاالیش نفت شیراز ،شرکت پاالیش نفت
الوان ،پاالیشگاه گاز پارسیان ،مناطق عملیاتی آغار ،داالن،
ایثار ،تابناک و سروستان ( زاگرس جنوبی) نیز ،کمیتههای
متعددی با حضور پزشكان سالمت کار و
مسئوالن شرکتهای تابعه در رابطه با
آمادگی جهت مقابله با کووید  ۱۹تشكیل
و تصمیمات و اقدامات قابل توجهی
نظیر :کاهش تعداد پرسنل ،تعطیلی
رستورانها ،عدم برگزاری نماز جماعت و
تجمعات ،به حداقل رساندن نشستها
و جلسات و  ....جهت مقابله با بیماری
اخذ شده است .وی اضافه کرد :همچنین،

تهیه وسایل حفاظت فردی نظیر ماسک ،دستكش ،محلولهای
ضدعفونی دست و سطوح ،و ضدعفونی نمودن تمامیساختمانهای
ادارات ،شرکتها و دیگر محیطها نیز صورت پذیرفته است.
دکتر عسگری ،همچنین از روند انجام غربالگری در مراکز درمانی
اقماری گفت و اظهار داشت :در مراکز سالمت کار مناطق اقماری،
تمامیپرسنل پیش از ورود به منطقه ،غربالگری الزم شامل( :تب
سنجی ،سنجش اکسیژن خون و شرح حال عالئمیمانند سرفه،
تنگی نفس و گلو درد) میشوند و چنانچه سالمت باشند وارد محل
کار میشوند و در غیر این صورت ،به مدت دو هفته در محلهایی که
جهت قرنطینه در نظر گرفته شده محافظت و درمان میشوند و اگر
در این مدت عالئم آنها تشدید شود ،به نزدیكترین بیمارستان ،اعزام
میشوند.
وی در رابطه با توضیح روند تهیه و توزیع اقالم گندزدا و محافظت
کننده در مراکز درمانی اقماری ابراز داشت :در مراکز درمانی عملیاتی
و اقماری ،وسایل حفاظت فردی نظیر:گان ،شیلد ،عینک محافظ،
ماسک ،دستكش و مواد ضدعفونی کننده دست و سطوح تهیه شده
و در اختیار مراکز سالمت کار مناطق عملیاتی اقماری قرار گرفته است.
رییس  HSEو سالمت کار بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و
هرمزگان افزود :صدور مجوز عدم حضور کارکنان دارای بیماریهای
زمینه ای بر اساس دستورالعملهای صادره از ستاد سازمان ،اعطای
مرخصی استعالجی به  ۱۵۶نفر و صدور مجوز بازگشت به کار به 7۱نفر،
انجام گندزدایی روزانه مراکز بهداشتی درمانی ،نظارت بر خرید مواد
گندزدا و وسایل حفاظت فردی ،ارائه مشاوره به واحدهای HSE
مناطق در زمینه روشهای مناسب ضد عفونی محیط کار ،ارسال
دستورالعملهای صادره از ستاد سازمان به واحدهای  HSEمراکز
صنعتی ،نصب محلولهای ضدعفونی دست در واحدهای اداری و
محلهای مشخص مراکز بهداشتی درمانی جهت استفاده عموم ،ضد
عفونی ساعتی محلهای پرتردد و سطوح بالقوه آلوده ،ارائه آموزش
الزم از طریق شبكههای مجازی به کارکنان ،پوشاندن دریچههای
مقابل واحد پذیرش و همكاری با واحد سالمت خانواده در سامانه
غربالگری وپایش کوید  ۱۹از دیگر تالشها و فعالیتهای واحد سالمت
کار و HSEاین مرکز است.
به گفته دکتر عسگری؛ این مهم با همكاری واحد آمار و برنامه ریزی،
واحد سالمت خانواده ،واحد بهداشت و واحد طب صنعتی بهداشت و
درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان صورت پذیرفته است.
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کسب تاییدیه واحد طب صنعتی برای بازگشت کارکنان به محل کار
الزامیاست

به گزارش پایگاه اطالع رسانی
بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران،
دکتر افشین بلوری با اعالم این مطلب
گفت :برای برگشت به کارافرادی
که به مرخصی استعالجی رفته
بودند ،روزانه معاینه و بررسی صورت
میگیرد،تا اطمینان حاصل شود که
این افراد بهبودی کامل پیدا کرده و
ناقل کرونا نیستند و حضور آنها برای
دیگر کارکنان مشکلی ایجاد نخواهد
کرد.
وی تاکید کرد :با آغاز کرونا ،فعالیت
درمانگاههای کار و خانواده بیشتر از
قبل شده است و درمانگاههای آزادی،
فجر و پاسداران از درمانگاههایی
هستند که از اسفند ماه نسبت به دیگر
درمانگاهها شلوغتر هستند و مراجعین
بیشتری دارند  .و در این درمانگاهها
براساس پروتکل مشخص تریاژ
خاکستری ایجاد شده است و تست،
قرنطینه خانگی ،ارجاع به بیمارستان و
کنترل و پیگیری درمان برای بیماران
کرونایی را پرسنل انجاممیدهند.
وی درمورد اقدامات انجام شده
بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران
در پاالیشگاه نفت تهران گفت :با
توجه به حساسیت پاالیشگاه تهران
اینکه امکان توقف فعالیتها در این
واحد وجود ندارد  ،بر سالمت کارکنان

نظارت دقیق و غربالگری های الزم
و تب سنجی انجام شد و پیگیری
های الزم برای افرادی که محتمل،
مشکوک و دچار کرونا بودند صورت
گرفت و قرنطینه در محیط کار و فاصله
گذاری برای کارکنان پاالیشگاه تهران
در نظر گرفته شد و مبتالیان و افراد
مشکوک تحت پیگیری بهداشتی قرار
گرفتند.
وی برگزاری جلسههای آموزشی در
بیمارستان نفت تهران و رفع ابهامات
و نگرانیهای شرکتهای نفتی راز
طریق دورههای آموزشی وجلسات
انفرادی برای شرکتها و حضور
کارشناسان واحد “ ”HSEطب صنعتی
در کارگروهها را ازدیگر اقدامات طب
صنعتی عنوان کردو افزود :کارشناسان
در هرسطحی حضور داشتند و آخرین
راهکارها برای کنترل بیماری را در
محیط های کاری صنعت نفت ارایه
میدهند.
وی افزود :کارشناسان طب صنعتی،
آموزشهای وزات بهداشت و درمان را
برای شرایط خاص کارکنان وزارت
نفت برای کارکنان مناطق عملیاتی،
سکوها و غیره تشریح کردند و دستور
العملهای مناسب شرایط کاری
کارکنان صنعت نفت را تهیه و در
اختیار آنها قرار داده اند.

رعایت مقررات  HSEو بهداشت
محیط در بخشهای مهم و بخصوص
در بیمارستان با نظارت و کارشناسی
کارشناسان ،این واحد انجام میشود
و برای گند زدایی بخشهای
بیمارستان نیزنظارت جدی صورت
میگیرد و نظارت بر حضور کارکنان
و عدم به کار گیری افرادی بااعالیم
بیماری والزام رعایت پرسنل در رابطه
با استفاده از وسایل با حفاظت فردی
از وظایف کارشناسان  HSEاست که
روزانه انجاممیشود.
به گفته دکتر بلوری ،کلیه پزشکان و
پرستاران طب صنعتی ،از سیستم به
هیچ وجه منفک نشدند و با توجه به
شرایط فعلی که معاینات دوره ای فعال
تعطیل شده است ،پزشکان بصورت
مستمر مشغول به کار هستند و فعالیت
آنها به بخش مشاوره پزشکی کال
سنتر ،اورژانس و معاینات بازگشت به
کار کارکنان بهبود یافته منتقل شده
است .وی به فعالیت سامانه پایش
کرونا در بهداشت ودرمان صنعت
نفت نیز اشاره کرد و گفت :ایجاد
این سامانه به کسب اطالعات جامع
از سالمتی کلیه کارکنان رسمیو
قراردادی و پیمانکاری صنعت نفت در
خصوص کرونا فراهممیکند که جنبه
مراقبتی و پیشگیرانه آن قوی تر است.
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معاون طب صنعتی و مراکز سالمت کار و خانواده و” ”HSEبهداشت ودرمان صنعت نفت تهران گفت :با توجه به
بهبود تعدادی ازمبتالیان به کرونا و پایان دوره قرنطینه ،سالمت کارکنان برای بازگشت به کار حتما باید تاییدیه
کارشناسان واحد طب صنعتی بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران را کسب کنند.
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کارشناسان بهداشت ،خ�مقدم مبارزه با کـ ـ ــرونا
به مناسبت  ۱8فروردین ماه ( هفتم آوریل ) ،روز جهانی بهداشت و
آغاز هفته سالمت به سراغ همكاران شاغل در معاونت بهداشت و طب
صنعتی رفتیم تا اقدامات این مرکز در بحران کووید ۱۹را جویا شویم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز،
دکتر سید حسن موسوی معاون بهداشت و طب صنعتی ضمن تبریک
روز سالمتی به همكاران خود اقدامات مجموعه تحت سرپرستی خود
در بحران کووید ۱۹را تشریح کرد .دکتر موسوی در خصوص اقدامات
کنترلی قبل از شیوع ویروس کرونا در ایران گفت :همزمان با شیوع
بیماری کرونا ویروس در چین و قبل از شیوع اپیدمیدر ایران ،با طرح
موضوع در کمیته سالمت بهداشت و درمان اهواز و تشكیل جلسات
فوری با حضور متخصص عفونی و روسای واحدهای مختلف اقدامات
معاونت بهداشت و طب صنعتی آغاز شد .وی گفت :در همان زمان
ضمن حضور کارشناسان بهداشتی در جلسات و کالسهای آموزشی
در دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور ،جلسات اضطراری با روسای
 HSEشرکتهای تحت پوشش نیز برگزار شد  .دکتر موسوی افزود:
در آن زمان ویرایش سوم دستورالعمل مواجهه با شرایط اضطراری
( )ERPپیشگیری از بیماریهای تنفسی نیز توسط تیم اورژانس پیش
بیمارستانی تنظیم و تدوین شد .دکتر موسوی همچنین گفت :در آن
زمان به شرکتهای تابعه پیشنهاد شد مكان مناسبی را جهت قرنطینه
 ۱4روزه شاغلینی که به کشور چین ماموریت داشتند و همچنین اتباع
چینی شاغل در شرکتها که در حال بازگشت به ایران بودند ،تعبیه
نمایند .معاون بهداشت و طب صنعتی اظهار کرد :پس از اعالم
شیوع ویروس کرونا در ایران ضمن اعالم آماده باش کامل به همه
ی کارکنان بهداشتی ،ویرایش چهارم دستورالعمل مواجهه با شرایط
اضطراری ( )ERPپیشگیری از بیماریهای تنفسی با نگاه پیشگیری
و کنترل اپیدمیتنظیم شد .دکتر موسوی ضمن بیان راهاندازی مرکز
پاسخگویی در زمینه بیماری کووید  ۱۹و فعال نمودن واحد  EOCو
تیم واکنش سریع اظهار داشت :این تیمها به صورت  24ساعته فعال
میباشند .وی افزود :ضمن تشكیل جلسات متعدد با روسای HSE
شرکتها ،قبل از دریافت دستورالعملهای کشوری ،دستورالعملهای

پیشگیرانه داخلی و بومینیز تدوین و تنظیم شد و در اختیار شرکتها
قرار گرفت.
دکتر سید حسن موسوی تاکید کرد :راهكارهای کنترلی در خصوص
پیشگیری از ابتال شاغلین مانند مدیریت و کاهش تردد کارکنان
اقماری ،محدود سازی و لغو حرکت اتوبوسهای بین شهری و درون
شهری ،لغو تجمعات غیر ضروری و  ..به شرکتها ارائه شد.
وی اظهار داشت :کارشناسان بهداشت آموزشهای الزم را در
خصوص نحوه رقیق سازی مواد گندزدا ،استفاده از پمپهای مه
پاش ،انجام ضدعفونی سطوح در ادارات و اماکن را به کارکنان خدماتی
عملیات غیر صنعتی ارائه نموده و بر روند اجرای آن نظارت میکنند.
معاون بهداشت و طب صنعتی با تاکید بر نقش نظارتی کارشناسان
بهداشت گفت :کارشناسان بهداشت با نظارت بر انجام ضدعفونی و
گندزدایی اماکن بهداشتی ،درمانی و بیمارستان بزرگ نفت بویژه در
مواقع خاص مانند گندزدایی واحد خدمات تشخیصی بالفاصله پس
از انجام سی تی اسكن ریه در موارد مشكوک و محتمل ،وظیفه خود
را به خوبی ایفا کردهاند .وی در ادامه افزود :پس از شناسایی بیماران
مشكوک ،محتمل و یا قطعی کووید  ،۱۹تیم واکنش سریع ضمن انجام
اقدامات بهداشتی الزم و ضدعفونی و گندزدایی فضاها ،با حضور در
منزل و محل کار فرد اصول بهداشتی و نحوه قرنطینه خانگی را به
خانواده و همكاران فرد مورد نظر آموزش داده و به مدت  ۱4روز این
افراد را پایش میکنند .معاون بهداشت و طب صنعتی در ادامه گفت:
در مراکز سالمت کار نیز ضمن غربالگری و تب سنجی کارکنان اقماری و
کارکنان مامور به دکلها قبل از شروع به کار ،گواهی سالمت برای ایشان
صادر میشود .وی همچنین تاکید کرد :واحد سالمت کار با شناسایی
شاغلین پرخطر و اعالم به شرکتها جهت عدم حضور ایشان در محل
کار از ابتال افراد پر خطر پیشگیری نموده است .دکتر سید حسن موسوی
در پایان ضمن تبریک روز جهانی بهداشت و هفته سالمت به همكاران
خود گفت :کارشناسان بهداشت در این مدت خط مقدم مبارزه با کرونا
بوده اند و در این راه از هیچ کوششی دریغ ننمودهاند.
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کاهش تررد بیماران برای مقابله با کرونا ویروس

ط ـ ـ ــرح ارسال داروهای بیماران م ـ ـ ــزمن
بازنشسته اصفهان کلیـ ـ ــد خورد

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان صنعت نفت
اصفهان ،دکتر طبائیان رئیس پزشکی خانواده با اعالم این خبر
گفت :در بهمن ماه اسامیبیماران مزمن ،پرخطر و سالمند را با
همکاری واحد انفورماتیک از سیسم نرم افزار پزشکی خانواده
استخراج و با وسایل اطالع رسانی ضمن ارسال هشدارهای
بهداشتی ،از آنها درخواست شد برای دریافت داروهای دو ماهه
خود از افراد نزدیک و درجه یک استفاده نمایند و فقط برای موارد
اورژانس به پلی کلینیکها و مراکز درمانی مراجعه نمایند.
وی افزود :با اپیدمیبیماری کرونا و جهت رعایت فاصله گذاری
فیزیکی در مراکز درمانی طرح پیک سالمت از  16فروردین برای
ارسال دارو به بیماران واجد شرایط آغاز که مورد استقبال قرار
گرفت.
رئیس پزشک خانواده هدف از اجرای این طرح را صرفا ارسال
دارو به درب منازل بیماران ندانست و گفت پزشکان خانواده
تمامیمراکز درمانی ابتدا از طریق نرم افزار سخن،پرونده
الکترونیک بیماران فوق الذکر را از نظر آزمایشات،سوابق بیماری،
عالئم حیاتی و ...بررسی و بر اساس اطالعات موجود و با قضاوت
بالینی بیمار و همچنین اطمینان از کنترل بودن بیماری فرد،
تصمیم میگیرند که دارو بوسیله پیک موتوری به درب منازل
ارسال شود یا الزم است بیمار شخصا به مرکز مراجعه نماید.
دکتر طبائیان تأ کیدکرد :چنانچه بیماران نیازمند دریافت

خدمات درمانی ضروری و اورژانس میباشند حتما به مرا کز
درمانی و پلی کلینیکها مراجعه نمایند .
ایشان در پایان اظهار امیدواری کرد که طرح پیک سالمت در
کنار سایر تالشهای همکاران بهداشت ودرمان بتواند به فاصله
گذاری اجتماعی کمک و به قطع رنجیره انتقال بیماری کووید
19منجر شود.
دکتر مختاری رئیس پلی کلینیک توحید نیز در همین رابطه
گفت:انگیزه راهاندازی پیک سالمت در سطح بهداشت و درمان
نفت اصفهان ضرورت وجود راهکار برای نگهداشتن افراد سالمند
و دارای بیماری خاص در منزل بود.
وی گفت :ایتدا افراد واجد شرایط را با همکاری واحد
انفورماتیک از نرم افزار سخن استخراج و در اختیار پزشک
خانواده قرار دادیم،پس از آن پرونده الکترونیک پزشکی بیماران
توسط پزشک مطالعه و افراد شناسایی شدند،سپس پرستار
خانواده با بیمار تماس و در نهایت با همکاری همکاران داروخانه
دارویهای بیماران با پیک موتوری رایگان به درب منازل ارسال
شود .وی در پایان با اشاره به همکاری صمیمانه صندوقهای
بازنشستگی در پیک سالمت اظهار داشت :با این کار و سایر
فعالیتهای انجام شده شاهد کاهش چشمگیر مراجعات به مرکز
و همچنین واگیری کمتر جمعیت تحت پوشش به ویژه افراد
سالمند به بیماری کرونا بودیم .
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طرح ارسال داروهای بیماران
مزمن بازنشسته از طریق پیک
موتوری به صورت رایگان به
درب منزل از روز شنبه مورخ
 16فروردین ماه با همکاری
صندوقهایبازنشستگی،پس
انداز و رفاه کارکنان نفت
اصفهان ،اجرایی شد.
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تامیـ ـ ـ ـ ـ ــن دارو ،تجهیزات و لوازم حفاظت فردی
در بهداشت و درمان اه ـ ـ ـ ـ ــواز
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معاون دارو و درمان بهداشت و درمان اهواز نحوه تامین دارو ،تجهیزات و لوازم حفاظت فردی در بهداشت و
درمان اهواز را تشریح کرد.

این روزهای شیوع ویروس کرونا (کووید  )19تامین دارو و تجهیزات و لوازم حفاظت فردی و  ...برای بیمارستانها و
مراکز درمانی کار بسیار سخت و پیچیده ایست و نیاز به پیگیری و صرف وقت و انرژی فراوانی دارد ،بر همین اساس با
دکتر سید کمال مرعشی ،معاون دارو و درمان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز به گفتگو نشسته ایم تا روند تامین
دارو و تجهیزات را از ایشان جویا شویم.
تهیه به موقع داروهای مرتبط

دکتر سید کمال مرعشی درخصوص تهیه و تامین به موقع داروهای مرتبط در زمان مناسب گفت :از ابتدای شیوع کرونا
ویروس در کشور ما بر اساس پروتکلهای کشوری درمان بیماران ( دو دارویی یا چند دارویی ) اقدام به تهیه و تامین
داروهای مورد نیاز از طریق معاونت درمان ،معاونت بهداشتی و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردیم و با
همکاری دانشگاه علوم پزشکی اهواز یک سهمیه مشخص به ما اختصاص داده شد ودر حال حاضر ما مشکلی از جهت
تامین دارو نداریم.
دکتر مرعشی افزود :با توجه اینکه ویژگیهای این بیماری نوپدید مرتبا در حال تغییر است ،پروتکلهای کشوری نیز
مرتبا بروز رسانی میشود و مطابق با پروتکلهای جدید دارو در اختیار بیمارستانها قرار میگیرد و داروها برای درمان
بیماران در مراکز درمانی ،درمان در شرایط قرنطینه و یا درمانهای پیشگیرانه متفاوت است.
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تامین محلولهای ضد عفونی کننده
دست و سطوح و الکل

دکتر سید کمال
مرعشی درخصوص
تهیه و تامین به موقع
داروهای مرتبط در
زمان مناسب گفت:
از ابتدای شیوع کرونا
ویروس در کشور ما
بر اساس پروتکلهای
کشوری درمان بیماران
( دو دارویی یا چند
دارویی) اقدام به تهیه
و تامین داروهای مورد
نیاز از طریق معاونت
درمان ،معاونت بهداشتی
و معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی
کردیم و با همکاری
دانشگاه علوم پزشکی
اهواز یک سهمیه
مشخص به ما اختصاص
داده شد ودر حال حاضر
ما مشکلی از جهت
تامین دارو نداریم.
دکتر سید کمال
مرعشی افزود :بهداشت
و درمان اهواز همچنین
متولی توزیع ماسک
و دستکش ،گان و..
تخصیص یافته از ستاد
سازمان ،در بهداشت و
درمانهای جنوب نیز
بوده است.

پایان بحران کووید  19همچنان ادامه
دارد تا ان شااهلل بتوانیم بر این بحران
فائق آییم.
وی همچنین گفت :عالوه بر تامین
محلولهای ضدعفونی دست و سطوح
جهت بهداشت و درمانهای صنعت
نفت جنوب ،ما آمادگی داریم که با
هماهنگی  HSEشرکتهای نفتی تابعه،
به تامین محلولهای ضدعفونیکننده
دست و سطوح در شرکتها کمک نماییم،
همچنانکه بخشی از نیاز شرکتهای نفت
و گاز کارون و مارون به محلولها را نیز
تامین کرده ایم.
پیگیری شبانه روزی تامین تجهیزات حفاظت
فردی

دکتر مرعشی ضمن تشکر از همکاران
واحد تدارکات و کاال در پیگیری شبانه
روزی تامین تجهیزات حفاظت فردی از
جمله ماسک ،گان ،دستکش ،لباسهای
یکسره و  ...گفت :عالوه بر وظیفه خطیر
تامین تجهیزات ،مدیریت توزیع آنها
نیز بسیار اهمیت دارد و ما در بهداشت
و درمان اهواز جهت مدیریت توزیع این
اقالم از ابتدای شروع بحران به شکل
روزانه و براساس میزان حضور افراد،
اولویت محل کار افراد ،میزان مواجهه با
بیماران در بخشها و واحدهای مختلف
و  ...تجهیزات را بین همکاران خود توزیع
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معاون دارو و درمان بهداشت
و درمان اهواز در ارتباط با کمبود
محلولهای ضدعفونی کننده دست
و سطوح در روزهای ابتدایی شیوع
کرونا در کشور گفت :در اوایل اسفند
ماه  98با توجه به کمبود محلولهای
ضدعفونی کننده دست و سطوح
در بازار و شرایط سخت تامین آنها،
واحد خدمات دارویی بهداشت و
درمان اهواز بر طبق فرموالسیون و
پروتکلهای سازمان بهداشت جهانی
اقدام به ساخت هزار لیتر محلول
شستشوی دست نمود که این امر در
آن زمان تاحدودی موجب آسودگی
خاطر همکاران ما در بهداشت و
درمان اهواز شد.
وی افزود :سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت ،وظیفه تامین و
توزیع محلولهای ضدعفونی کننده
دست و سطوح ،را بصورت دوره ای و
مستمر ،جهت بهداشت و درمانهای
صنعت نفت جنوب ( از جمله
آغاجاری ،ماهشهر ،اصفهان ،بوشهر
و  ) ...از طریق معاونت غذا و دارو
استان خوزستان ،برعهده بهداشت
و درمان اهواز قرار داده است که این
مهم با پیگیریهای مستمر همکاران
خدمات دارویی به شکل بسیار خوبی
انجام شده است.
وی همچنین با اشاره به اخذ مجوز
از شرکت ملی نفت ایران از طریق
سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت درخصوص تامین ده هزار لیتر
الکل و محلولهای ضدعفونی کننده
دست و سطوح گفت :با مساعدت
شرکت ملی نفت ایران و معاونت غذا
و داروی استان خوزستان محلولها
تامین شده و البته هماهنگیها
و پیگیریها برای تامین الکل و
محلولهای ضدعفونی کننده تا
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نمودیم  .وی همچنین اذعان کرد :در زمینه تامین و توزیع تجهیزات حفاظت فردی ،آنکال
مشخص شده که در هر ساعتی از شبانهروز که بخش یا واحدی نیاز داشته باشند ،تجهیزات
حفاظت فردی در اختیار ایشان قرار گیرد.
دکتر سید کمال مرعشی افزود :بهداشت و درمان اهواز همچنین متولی توزیع ماسک و
دستکش ،گان و ..تخصیص یافته از ستاد سازمان ،در بهداشت و درمانهای جنوب نیز
بوده است.
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تغییر کاربری داروخانه تخصصی  2به داروخانه بیماران تنفسی و راهاندازی داروخانههای تخصصی
 3و4

دکتر مرعشی با بیان اینکه راهکارهای کنترلی برای پیشگیری از ترددهای غیرضروری
و جداسازی بیماران تنفسی و غیر تنفسی در بیمارستان نفت اهواز انجام شده گفت :پس
از جداسازی کامل مسیر بیماران تنفسی و غیر تنفسی ،با تغییر کاربری داروخانه شماره 2
بیمارستان بزرگ نفت این داروخانه صرفا به بیماران اورژانس و بیماران تنفسی اختصاص
یافت و داروخانه شماره  1نیز پاسخگوی مراجعین  OPDو مراجعین اورژانسی کلینیکهای
تخصصیمیباشد.
وی افزود :همچنین برای رفاه حال بیماران با ضعف سیستم ایمنی از جمله بیماران پیوند
اعضا ،بیماران سرطانی و  ..و پیشگیری از تردد غیر ضروری ایشان در بیمارستان ،داروهای
این افراد تا حد امکان به صورت سه ماهه در اختیارشان قرار گرفت.
دکتر مرعشی در ادامه بیان کرد :همچنین جهت رفاه حال جمعیت تحتپوشش و جلوگیری
از تجمع افراد ،در دو مرکز تخصصی سالمت خانواده شهدای نفت و کارون داروخانههای
تخصصی  3و  4راهاندازی شد و بیماران میتوانند پس از ویزیت ،کلیه داروهای ماهیانه
تخصصی خود را از این دو داروخانه نیز دریافت نمایند که این مهم زیر نظر همکاران داروساز
مستقر در این داروخانهها صورتمیگیرد .وی همچنین تاکید کرد :هر  4داروخانه تخصصی
به صورت  24ساعته فعالمیباشند.
انجام حسابرسیهای مالی در پایان سال  98همزمان با فعالیتهای جاری

معاون دارو درمان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز ضمن اعالم آمادگی کامل همکاران
واحد خدمات دارویی و تجهیزات پزشکی و استمرار فعالیتهای ایشان به شکل شبانه
روزی تا پایان بحران کووید  19گفت :در پایان سال  98علی رغم انجام وظایف محوله
و پیگیریهای مستمر در زمینه تامین دارو و تجهیزات ،عملیات شمارش و حسابرسی
مالی پایان سال نیز در بهداشت و درمان اهواز انجام شد که با توجه به دقت عمل فرآیند
حسابرسی ،همزمانی آن با ایفای نقش در بحران جاری کار دشواری بود.

وی افزود :سازمان
بهداشت و درمان صنعت
نفت ،وظیفه تامین و توزیع
محلولهای ضدعفونی کننده
دست و سطوح ،را بصورت
دوره ای و مستمر ،جهت
بهداشت و درمانهای
صنعت نفت جنوب ( از
جمله آغاجاری ،ماهشهر،
اصفهان ،بوشهر و  ) ...از
طریق معاونت غذا و دارو
استان خوزستان ،برعهده
بهداشت و درمان اهواز
قرار داده است که این
مهم با پیگیریهای مستمر
همکاران خدمات دارویی
به شکل بسیار خوبی انجام
شده است.
دکتر مرعشی با بیان
اینکه راهکارهای کنترلی
برای پیشگیری از ترددهای
غیرضروری و جداسازی
بیماران تنفسی و غیر
تنفسی در بیمارستان نفت
اهواز انجام شده گفت:
پس از جداسازی کامل
مسیر بیماران تنفسی
و غیر تنفسی ،با تغییر
کاربری داروخانه شماره 2
بیمارستان بزرگ نفت این
داروخانه صرفا به بیماران
اورژانس و بیماران تنفسی
اختصاص یافت و داروخانه
شماره  1نیز پاسخگوی
مراجعین  OPDو مراجعین
اورژانسی کلینیکهای
تخصصیمیباشد.
عالوه بر تامین
محلولهای ضدعفونی
دست و سطوح جهت
بهداشت و درمانهای
صنعت نفت جنوب،
ما آمادگی داریم که
با هماهنگی HSE
شرکتهای نفتی تابعه،
به تامین محلولهای
ضدعفونیکننده دست و
سطوح در شرکتها کمک
نماییم ،همچنانکه بخشی
از نیاز شرکتهای نفت و گاز
کارون و مارون به محلولها
را نیز تامین کرده ایم.

خبر کوتاه

مقام عالی وزارت
نفت توصیههای
الزم را ابالغ کرد

دستورالعمل شماره  3ستاد مرکزی پیشگیری
و مقابله با ویروس کووید  19در صنعت نفت
ابالغ شد
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت ،با توجه به ابالغ دستورالعمل
شماره  3ستاد مرکزی پیشگیری و مقابله با ویروس
کووید  19در صنعت نفت توسط مهندس بیژن زنگنه
وزیر نفت ،همکاری  ۴شرکت اصلی وزارت نفت با
بهداشت و درمان صنعت نفت باتوجه به نظرات
تخصصی برای پیشگیری و مبارزه با ویروس کووید
 19جدی تر شد .
دستورالعملهای ابالغی شامل:
 )1ثبت نام تمامیکارکنان رسمی ،پیمانی،
قراردادی و پیمانکاران در سامانه پایش سالمت
کارکنان صنعت نفت و تکمیل اطالعات مورد
درخواست بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفتمیباشند.
 )2کلیه فعالیتهایی که امکان تجمع افراد در
آن وجود دارد ( نظیر برگزاری دوره و کالس آموزشی
حضوری ،رستورانها،اماکن ورزشی یا رفاهی)
همچنان تعطیل است.
 )3با توجه به اینکه سازمان منطقه ویژه پارس با
همکاری سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت،
محلی را در منطقه پارس جنوبی برای قرنطینه
نیروهای مشکوک یا مبتال به ویروس کووید  19آماده
کردند ،لذا هیچ یک از شرکتها اعم از خصوصی و
دولتی اجازه ایجاد محلی جداگانه در کمپ مسکونی
خود ،به این منظور را ندارند ومیبایست پشتیبانی
الزم را در این خصوص از کمپ متمرکز ایجاد شده
به عمل آوردند
 )4با هماهنگی نظارت بر تولید شرکتها،
تمامیتعمیرات اساسی قابل تعویق ،با رعایت
مالحظات ایمنی ،ارزیابی ریسک و پایداری تولید،
به زمان دیگری موکول شود ،ولی تعمیرات اساسی
واحدها با توجه به ضرورت حفظ ارایه خدمات
صنعت نفت به مردم ،مطابق برنامه زمان بندی
قبلی و با رعایت مالحظات باال با حداقل نفرات
مورد نیاز به انجام برسد .کارفرمایان و پیمانکاران
تمامیتعمیرات فوق ،مکلف به رعایت مفاد
تمامیدستورالعملهای ابالغ شده ستاد مرکزی
پیشگیری و مقابله با ویروس کووید 19در صنعت
نفت ( به شرح مذکور در صدر این ابالغیه )میباشند.
واحدهای  HSEکارفرمایان نیز مکلفند بر اجرای آن

نظارت دقیق و سخت گیرانه داشته باشند.
 )5تمامیطر حهای صنعت نفت باتوجه به
حساسیت پیگیری آنها در اقتصاد ملیمیبایست
با رعایت مالحظات فوق به کار خود ادامه دهند.
 )6طر حهای فراساحلی به دلیل تراکم نیروی
انسانی در محیط کوچک با حداقل نیروی ضروری
و اتخاذ تدابیر الزم برای فاصله گذاری فیزیکی از سر
گرفته شوند.
 )7مجریان و پیمانکاران طر حها باید ترتیبی
اتخاذ نماید که نیروهای اجرایی و پشتیبانی ،در
طول مدت انجام فعالیت مقرر برای افراد ،ثابت
باشند و از تعویض/جایگزینی ایشان اجتناب شود.
 )8محدوده فعالیت طر حهایی که در جوار
واحدهای در حال بهره برداری اجرا میشوند باید
کامال از بخشهای در حال بهره برداری جداسازی
شود ( .از جمله با فنس کشی)
 )9محل اسکان نیروهای فعال در طر حها باید از
نیروهای بهره برداری به طور کامل تفکیک باشد .
 )10مدیران کلیه واحدهای مشمول مکلفند ضمن
تشکیل فوری جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با
ویروس کووید  19در واحد خود،مفاد این ابالغیه
را قرائت کرده و درخصوص اجرای بندهای آن
تصمیمهای عملیاتی الزم را اتخاذ نمایند .همچنین
صورتجلسههای ستاد خود شامل تصمیمات
متخذه و از جمله این جلسه را که حاضران در
آن اذعان نمایند که ابالغیههای قبلی،حاضر و
تمامیدستورالعملهایی که به آنها اشاره شده است
را قرائت و تمامیبخشهای آن را متوجه شده اند،به
امضای تمامیحاظران برای مدیر  HSEشرکت اصلی
مرتبط با فعالیت خود ارسال نمایند.
 )11مدیران واحدها که براساس بند 22
دستورالعمل شماره  2ستاد مرکزی پیشگیری و
مقابله با ویروس کووید  19در صنعت نفت مکلف
بودند با کمیته تعویض شیفتها،تعداد نیورها رو
میزان تردد ،برنامه حضور نیروی انسانی کافی و
مناسب برای حفظ تولید /اجرای طرح به صورت
ایمن در واحدهای خود را تهیه نمایند،نسبت به
فراخوانیو جابجایی نیروهای خود از جمله (کارکنان
اقماری ) با رعایت دستورالعمل 0-COV_PRO42
اقدام نمایند.واحدهای ایمنی ،بهداشت و محیط
زیست مکلف هستند که مفاد این دستورالعمل را
به طور روشن برای مدیران ذیربط تشریح کرده و
براجرای این دستورالعمل و فراخوان نیروها برآن
مبنا نظارت داشته باشند.
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درخواست سمیع از
مدیران عامل  ۴شرکت
اصلی وزارت نفت

نقاهتگاههای
اختصاصی برای
بیماران صنعت
نفت تامین و
تجهیز شود

خبر کوتاه
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت در نامهای خطاب به مدیران عامل
چهار شرکت اصلی وزارت نفت ،خواهان ارائه
دستورهای الزم به شرکتهای تابع برای تأمین
یا تجهیز مکان مناسب بهعنوان نقاهتگاه
اختصاصی برای مبتالیان کووید ۱۹ -تحت
پوشش صنعت نفت شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان
صنعت نفت ،دکتر حبیباله سمیع با اشاره به
نیاز بیماران مبتال به کرونا به خدمات مراقبتی
در منزل بعد از ترخیص از بیمارستان یا خدمات
درمانی سرپایی در منزل با تمهیدات ایزوالسیون
استاندارد ،نوشته است« :چون تعداد زیادی از
این بیماران فاقد فضای مناسب ایزوله در منزل
یا مراقب سالمت با دانش کافی و مهارت الزم
میباشند.
بنابراین اجرای ابالغیههای وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی دستورعمل نقاهتگاه -
نسخه سیزدهم فروردینماه در صنعت نفت به

شرح موارد زیر ضروری است .خواهشمند است
دستور فرمایید شرکتهای تابعه طی هماهنگی
با بهداشت و درمان هر منطقه و برآورد تعداد افراد
واجد شرایط نسبت به تأمین و یا تجهیز مکان
مناسب جهت نقاهتگاه اختصاصی برای جمعیت
زیر پوشش صنعت نفت اقدام الزم را مبذول
فرمایند.
تخصیص فضای مناسب با عنوان نقاهتگاه با
ضوابط ابالغی وزارت بهداشت توسط شرکتهای
اصلی
تأمین نیروی مراقب سالمت و پزشک آنکال
توسط سازمان بهداشت و درمان
تأمین خدمات بهداشتی و تامین غذای سالم
توسط شرکت تابعه
تأمین خدمات ایاب و ذهاب برای افراد
بهبودیافته و افراد شاغل در واحد نقاهتگاه
تأمین آمبوالنس مناسب توسط سازمان
بهداشت و درمان در صورت نیاز به ارجاع به
بیمارستان» .برای مشاهده متن دستورالعمل به
سایت  piho.irمراجعه فرمایید.

خبر کوتاه
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پیگیری بیماران
مشکوک و قطعی
به کرونا ویروس
در مرکز بهداشت
استان هرمزگان

نشست معاونت بهداشتی درمانی صنعت
نفت منطقه هرمزگان با معاون بهداشتی مرکز
بهداشت استان هرمزگان؛ جهت پیگیری و
هماهنگی در جهت رسیدگی بیماران مشکوک و
قطعی به کرونا ویروس ،در مرکز بهداشت این
استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان

صنعت نفت فارس و هرمزگان ،بنا به گزارش
ارسالی از روابط عمومیمنطقه هرمزگان ،در این
جلسه جهت ارجاع مستقیم بیماران مشکوک و نیز
انجام تست  PCRبرای بیماران و پرسنل درمانی
در معرض خطر ،هماهنگی الزم صورت گرفت.
همچنین؛ برای شروع درمان ،داروی کلروکین،
جهت بیماران قطعی و محتمل ،توسط پزشکان
مراکز درمانی نفت مجوز الزم اخذ گردید.
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خبر کوتاه
صنعت نفت آماده
مقابله با کرونا است

هیچ کمبودی در
زمینه تجهیزات
پزشکی و دارو
نداریم

رییس بهداشت و درمان صنعت نفت
بوشهر با اشاره اقدامات انجام شده برای
پیشگیری و کنترل بیماری کرونا گفت:
صنعت نفت آماده مقابله با کرونا است
و درزمینه تجهیزات پزشکی و دارو هیچ
کمبودی در سطح استان نداریم.
دکتر وحید مالکی رییس بهداشت و درمان
صنعت نفت بوشهر با اشاره به میزان آمادگی
بیمارستانهای صنعت نفت در استان بوشهر
گفت :بر اساس توصیههای وزارت بهداشت
بیمارستانهای توحید جم و خارک آماده
پذیرش کلیه بیماران را دارد ضمن آنکه برای
این دوبیمارستان تمهیدات الزم جهت تامین
تجهیزات حفاظت فردی و وسایل مورد نیاز
کادر درمان پیش بینی شده است .
دکتر مالکی با تاکید براولویت حفظ سالمت
کارکنان و جوامع پیرامونی گفت :ورود و خروج
کارکنان به مناطق عملیاتی صنعت نفت در
استان بوشهر محدود و پروازها به مقاصد
فرودگاه به کمترین میزان ممکن رسیده است .
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت

33

بوشهر تصریح کرد :یک فروند کشتی و بالگرد
به منظور انتقال بیماران پیش بینی شده
است تا در صورت نیاز کارکنان را از سکوها و
جزایر به بیمارستانهای تعیین شده منتقل
شوند.
وی با تاکید بر رعایت پروتکلهای وزارت
بهداشت در بیمارستانهای صنعت نفت
گفت:جداسازی بیماران تنفسی در بیمارستان
توحید جم ایجاد شده است ضمن آنکه کلیه
آزمایشها در این بیمارستان انجام و برای
نتیجه نهایی به بوشهر ارسالمیشود.
دکتر مالکی افزود :مکانهایی به عنوان
نقاهتگاه بیماران پیش بینی شده است تا در
صورت نیاز بیماران کرونایی بعد از بهبودی به
آنجا منتقل شوند.
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت
بوشهر با اشاره به تامین تجهیزات پزشکی
و دارو از سوی وزارت نفت و دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر گفت :کمکهای بسیار خوبی
در این زمینه انجام شده است و در حال
حاضر هیچ کمبودی در این زمینه وجود
ندارد.

راهاندازی ارائه
خدمات مشاوره
و روانشناختی
تلفنی به جمعیت
تحت پوشش
اصفهان

با توجه به شرایط موجود و جهت کاهش
ترددهای غیر ضروری به مراکز درمانی از تاریخ
23فروردین مشاوره روانشناسی تلفنی به
جمعیت تحت پوشش ارائهمیگردد.
بنابر گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت
ودرمان صنعت نفت اصفهان ،با توجه به شرایط
موجود ،جهت کاهش ترددهای غیر ضروری
به مراکز درمانی به منظور قطع انتقال ویروس
کرونا ،از تاریخ 23فروردین مشاوره روانشناسی
تلفنی به جمعیت تحت پوشش اصفهان ارائه
میگردد.
از این تاریخ تمامیجمعیت تحت پوشش
پلی کلینیکهای تخصصی و مراکز درمانی از
طریق تلفن همراه میتوانند از خدمات مشاوره

و روانشناختی همانند مشاوره خانواده،مشاوره
زوج درمان ،مشاوره کودک و نوجوان ،مشاوره
تحصیلی،مددکاری ،ازدواج و...بهره مند گردند.
مراجعین میبایست برای هماهنگی نوبت و
ارتباط با روانشناسان از ساعت  10تا  14و 17تا
 20به شماره (09376882853خانم شفیعی)
پیامک ارسال نمایند.این مرکز همچنین عالوه
بر مشاورههای فوق الذکر،آمادگی دارد مشاوره
روان درمانی و روانشناسی جهت کاهش استرس
و اضطراب ناشی از بحران کرونا به شخص مبتال و
اطرافیان ارائه نماید.
شایان ذکر است مرکز خدمات مشاوره و
روانشناختی صنعت نفت اصفهان از سال 1380
با کارشناسان مجرب مشغول انجام وظیفه و ارائه
خدمت به خانواده بزرگ نفتمیباشد.
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تقدیر مدیرعامل
شرکت نفت و
گازمسجدسلیمان
از مدافعان جبهه
ی سالمت

خبر کوتاه
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز
مسجدسلیمان از زحمات و ایثارگری جامعه ی
پزشکی و درمانی کشور در مقابله با ویروس
کرونا تقدیر و تشکر کرد .
به گزارش روابط عمومیبهداشت ودرمان
صنعت نفت مسجدسلیمان ،مهندس قباد
ناصری با صدور پیامیزحمات و ایثارگری جامعه
ی پزشکی و درمانی کشور در مقابله با ویروس
کرونا را اقدامیارزنده و هم ردیف با مدافعان آب و
خاک کشورمان توصیف کرد و از مجاهدت و ایثار
آنها قدردانی نمود .
وی در این پیام آورده است :بیش از  45روز است
که مردم شریف کشورمان در نبرد با یک ویروس
کوچک ولی مخرب درگیر هستند و در این میان
قشری ایثارگر و از خود گذشته به صف نخست نبرد
مهاجم منحوس شتافته تا امنیت بهداشت
با این
ِ
و سالمت مردم عزیزمان را تضمین کرده و باردیگر
سالمتی و تندرستی را برای جامعه تضمین نمایند .
وی میافزاید :در کالم هم نمیتوان سختی
ماندن شبانه روزی در بیمارستان و انجام خدمت
بی وقفه و ندیدن فرزندان ،خواهر و برادر ،پدر و

مادر و دیگر اعضای خانواده را آنهم برای اینهمه
مدت زیاد وصف کرد اما این مدافعان شجاع جبهه
ی سالمت با بجان خریدن تمامیمشقتها،
استرسها و خطرات مواجهه با این ویروس به
جنگ آن رفته اند تا امنیت روانی و سالمتی جامعه
باقی و پایدار بماند .
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز
مسجدسلیمان در خاتمه پیام خود اظهار
میدارد :به عنوان عضو کوچکی از جامعه و به
نیابت از همکارانم در شرکت بهره برداری نفت
و گاز مسجدسلیمان وظیفه خود میدانم از
ایثار ،مجاهدت ،ازخودگذشتگی و رشادتهای
پرستاران ،پزشکان ،پرسنل و کادر بهداشت و
درمان کشور علی الخصوص کادر بهداشت و درمان
مسجدسلیمان و کادر بهداشت و درمان صنعت
نفت مسجدسلیمان که در نبرد با این هیوالی
مخرب و ویرانگر از هیچ گونه تالشی خودداری
نکرده اند ،تقدیر و تشکر بنمایم و امیدوارم خداوند
باری تعالی به همگی این مدافعان غیرتمند جبهه
سالمت و درمان و همه ی هموطنانم چه آنان
که درگیر و مبتال به این ویروس شده اند و چه
سایرین ،لباس سالمتی و تندرستی بپوشاند .
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گرامیداشت روز
دندانپزشکی در
منطقه آغاجاری

دکتر فرید خدری :دندان پزشکی یکی از
حساس ترین شغلها در بحران کوید  19است
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان
صنعت نفت آغاجاری  ,دکتر فرید خدری رئیس
این مرکز به همراه افسانه وارسته رئیس خدمات
پشتیبانی و دکتر کبری احمدی رئیس بیمارستان
با حضور در کلینیک دندانپزشکی روز دندانپزشکی
را به دندان پزشکان و کارکنان این بخش تبریک
گفتند.
رئیس بهداشت و درمان ضمن تبریک روز
دندان پزشکی ،از زحمات دندان پزشکان تقدیر
کرد و گفت :دندان پزشکی یکی از حساس ترین
شغلها در بحران کوید  19است.دکتر خدری بر
رعایت حفاظت فردی در هنگام کار تاکید کرد و
اظهار داشت :استفاده از ماسک و شیلد در کنار

سایر وسایل حفاظتی مثل دستکش و گان ضد
آب تا حدودی باعث مصونیت در مقابل کوید 19
میشود اما اصل مسئله رعایت و احتیاط در حین
کار است.
در ادامه هر کدام از حاضرین روز دندان پزشکی
را تبریک گفتند و از تالشها و زحمات دندان
پزشکان تشکر و قدردانی کردند.
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هم افزایی
شبکه بهداشت با
بهداشت و درمان
نفت آغاجاری
برای مهار
کوید19

کلینیک  16ساعته غربالگری بیماران تنفسی با
همکاری دانشگاه علوم پزشکی اهواز در منطقه
آغاجاری راهاندازیمیشود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان
صنعت نفت آغاجاری جلسه مشترک مدیریت
بهداشت و درمان با مسئوالن و کارشناسان مرکز
بهداشت شهرستان امیدیه در دفتر رئیس بهداشت
و درمان برگزار شد.
ابتدا رئیس بهداشت و درمان آغاجاری ضمن
خوشامد گویی ،هماهنگی بین این مرکز و شبکه
بهداشت ودرمان امیدیه را الزم و ضروری دانست
و گفت :هدف نهایی ما ارائه خدمات سالمت به
جامعه است و هر چه این تعامل و هماهنگی بیشتر
باشد به نفع مردم و جامعه است.
دکتر فرید خدری درخواست دانشگاه علوم
پزشکی اهواز مبنی بر راهاندازی کلینیک 16
ساعته غربالگری بیماران تنفسی را قابل احترام
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دانست و نسبت به راهاندازی این کلینیک طبق
استانداردهای دانشگاهی قول مساعدت داد.
سپس رئیس مرکز بهداشت امیدیه طی سخنانی
ضمن تشریح فعالیتهای انجام گرفته برای
مهار بیماری کوید  19به دستورالعملهای وزارت
بهداشت مبنی بر راهاندازی مرکز  16ساعته
غربالگری اشاره کرد و خواستار تسریع در راهاندازی
این مرکز در بهداشت و درمان صنعت نفت
شد.
مهندس کاظمیراهاندازی این مرکز را گامیمهم
برای غربالگری و شناسایی بیماران مشکوک به
کوید  19ارزیابی کرد و آمادگی خود را برای هر نوع
همکاری در این زمینه اعالم نمود.
در پایان مقرر گردید کلینیک  16ساعته غربالگری
بیماران تنفسی در درمانگاه شماره  2سابق واقع
در خیابان بهداشت جنب بانک اقتصاد مهر
راهاندازی و گزارش شروع به کار آن به دانشگاه
علوم پزشکی اهواز ارسال شود.

با ابیاتی از افشین
عال از پرسنل
خدوم کادر
درمان منطقه
فارس تقدیر شد

محمد قنواتی ،از پرسنل بهداشت و
درمان صنعت نفت منطقه فارس با تحریر و
خوشنویسی ابیاتی از افشین عال؛ ترانه سرای
اهل ایران و در حضور رییس و مسئوالن ارشد
این مرکز ،از پرسنل خدوم کادر درمان منطقه
فارس تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان
صنعت نفت فارس و هرمزگان ،در روزهایی که
با مهمان ناخوانده ی جان سختی با عنوان "

کووید  " 19مواجهیم؛ ابیاتی از شاعر معاصر ایرانی؛
افشین عال ،روح مجموعه پلی کلینیک مرکزی
را طراوت بخشید و به این بهانه ،از اقدامات و
خدمات صورت گرفته ،جهت مقابله با ویروس
کرونا و صیانت از سالمت کارکنان و خانوادههای
آنها ،توسط کادردرمان بهداشت و درمان منطقه
فارس؛ قدردانی شد.این مهم توسط محمد
قنواتی؛ از پرسنل بهداشت و درمان صنعت نفت
منطقه فارس و با حضور دکتر محسن تندر و دیگر
مسئوالن ارشد این مجموعه صورت پذیرفت.
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فعال شدن تیم
مرکز عملیات
اضطراری در
بهداشت ودرمان
صنعت نفت
بوشهر
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در روزهای آغازین با شیوع ویروس کرونا در
کشور و مطابق با دستورالعمل ابالغی سازمان
بهداشت ودرمان صنعت نفت،مرکز عملیات
اضطراری در بهداشت و درمان صنعت نفت
بوشهر با هدف ایجاد فرماندهی واحد و اتخاذ
تصمیمهای یکپارچه و هماهنگ برای مقابله
با این بحران و راهبردهای اتخاذشده تشکیل
شد.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان
صنعت نفت بوشهر،دکتر نصرآبادی رئیس
خدمات درمان ودارو و مسئول مرکز راهبری
عملیات بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و
خارگ( )EOCگفت:بر این اساس تیم  EOCو تیم
 ERTدر محل از پیش تعیین شده مشغول انجام
وظیفه شدند.
دکتر نصرآبادی گفت:این تیمها آموزشهای
الزم ،جهت خدمات رسانی عملیاتی خود را به
شاغلین بر اساس دستورالعملهای تدوین شده
انجاممیدهند.
ایشان افزود:تیم ( EOCمرکز عملیات اضطراری)
روزانه هدایت تمامیمراکز بهداشتی ودرمانی
صنعت نفت بوشهر و خارگ بررسی و آمار مراجعین
بیماران مشکوک،محتمل و بستری مثبت کرونا
را به عهده دارند واطالعات الزم برای پیگیری

بیماران را در اختیار تیم ( ERTتیم واکنش سریع)
قرارمیدهند.
وی گفت:تیم  ERTوظیفه پایش و پیگیری
روزانه بیماران سرپایی و بستری در موارد مشکوک
و محتمل تا پس از بهبودی را بر عهده دارند.
ایشان افزود:بیمار یابی ،آموزش ،گندزدایی
محیط منزل و محل کار،آموزشهای الزم به بیمار
و خانواده آنان و همچنین مسئول مربوطه محل
کار ،از وظایف تیم ERTمیباشد.
دکتر نصرآبادی در ادامه گفت:پکیج بهداشتی
شامل دستکش و ماسک و مواد گندزدایی بعد از
ترخیص در اختیار بیمار قرار دادهمیشود.
شایان ذکر است بعد از بهبودی و اتمام قرنطینه
با هماهنگی واحد ،ERTجهت شاغلین گواهی
سالمت جهت بازگشت به کار توسط متخصصین
صادرمیشود.
گفتنی است تیم  EOCبهداشت و درمان صنعت
نفت بوشهر متشکل از کارشناسان پرستاری خانمها
سرور نساج رضایی و فریبا محمد رضایی و تیم
 ERTمتشکل از آقای اردشیر نصیری کارشناس
بهداشت و خانمها فهیمه دشتیان و فرزانه باقری
کارشناسان پرستاری و تیم گندزدایی و ضدعفونی
که زیر مجموعه تیم  ERTمیباشد متشکل از
آقایان مهرعلی مهرابی ،علی مظفری و عباس
محمدی مشغول به فعالیتمیباشند.
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نشست هم
اندیشی معاونت
بهداشتی درمانی
منطقه هرمزگان
با مدیر منطقه ۶
انتقال گاز

با حضور معاونت بهداشتی درمانی منطقه
هرمزگان به همراه هماهنگ کننده خدمات
پشتیبانی و مسئول پزشک خانواده و مسئول
روابط عمومیدر محل آن شرکت ،نشستی
با محوریت موضوع بیماری کرونا با مدیر و
معاونان آن شرکت برگزار شد .
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان
صنعت نفت فارس و هرمزگان ،در این نشست
دکتر محمد حسین کرباسچی ،ضمن تبریک

انتصاب مدیر منطقه  ،۶به بیان خالصه ای از
اقدامات انجام شده در رابطه با بحران کرونا
پرداخت.
در این نشست ،مسئول واحد  HSEمنطقه  ۶نیز
گزارشی از روند اقدامات پیشگیرانه در آن شرکت را
تشریح کرد و هماهنگیهای الزم برای اقدامات
بیشتر و نحوه شروع و بازگشت به کار پرسنل انجام
گرفت .در پایان معاونین منطقه  ۶عملیات انتقال
گاز ضمن تجلیل از زحمات همکاران بهداشت و
درمان برای استمرار این همکاری تاکید ورزید.
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آموزش سامانه
خوداظهاری
غربالگری
نفت در منطقه
آغاجاری

تیم کارشناسی قوی در حال پیگیری بیماران
مشکوک و عالمت دار در سراسر مناطق صنعت
نفت است .
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان
صنعت نفت آغاجاری آموزش پزشکان جهت
تسلط بر سامانه خوداظهاری و نحوه غربالگری
افراد مشکوک و بیماران توسط فوکال پوینت
شهرستان امیدیه انجام شد.
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دکتر کبری احمدی رئیس بیمارستان نفت
منطقه آغاجاری و متخصص داخلی که فوکال
پونیت شهرستان امیدیه در مدیریت بیماران
کوید 19نیز میباشد نکات آموزشی الزم را جهت
غربالگری دقیق و علمیبیماران مشکوک به
پزشکان ثبت نام شده در سامانه انتقال داد.
سامانه غربالگری و خوداظهاری سازمان بهداشت
و درمان با استقبال بسیارخوب کارکنان صنعت
نفت روبرو شد و ثبت نام در این سامانه ادامه دارد.

خبر کوتاه

به گزارش روابط عمومیبهداشت ودرمان
صنعت نفت فارس و هرمزگان ،دکتر مسعود
مظفری در این خصوص گفت :در بهمن ماه
اسامیبیماران مزمن ،پرخطر و سالمند را با
همکاری واحد انفورماتیک از سیسم نرم افزار
پزشکی خانواده استخراج ،از آنها درخواست
شد برای دریافت داروهای دو ماهه خود از
افراد نزدیک و درجه یک استفاده و فقط برای
موارد اورژانس به پلی کلینیکها و مراکز درمانی
مراجعه نمایند.
رییس خدمات دارویی بهداشت و درمان
صنعت نفت فارس و هرمزگان با اشاره به
اپیدمیبیماری کرونا و رعایت فاصله گذاری
فیزیکی در مراکز درمانی ،افزود :با استفاده از
طرح پیک سالمت برای ارسال دارو به بیماران
واجد شرایط تردد بیماران را به مراکز درمانی این
مرکز کاهش دادیم و این مهم از سوی مخاطبان
این طرح ،مورد استقبال قرار گرفت.
دکتر مظفری در رابطه با تیم تکمیلی انجام
این طرح توضیح داد و گفت :پزشکان خانواده

این مرکز ،ابتدا از طریق نرم افزار رایاوران و به
کمک یک کارشناس پرستاری یا مامایی و یک
کارشناس پذیرش ،پرونده الکترونیک بیماران
فوق الذکر را از نظر آزمایشات ،سوابق بیماری،
عالئم حیاتی و ...بررسی و بر اساس اطالعات
موجود و با قضاوت بالینی بیمار و همچنین
اطمینان از کنترل بودن بیماری فرد ،تصمیم
میگیرند که دارو بوسیله پیک موتوری به درب
منازل ارسال شود یا الزم است بیمار شخصا به
مرکز مراجعه نماید.
به تاکید وی ،چنانچه بیماران نیازمند دریافت
خدمات درمانی ضروری و اورژانس باشند؛
حتما به مراکز درمانی و پلی کلینیک مرکزی
مراجعه نمایند .به گفته دکتر مظفری ،همکاری
صمیمانه صندوقهای بازنشستگی در پیک
سالمت سبب کاهش چشمگیر مراجعات به مراکز
و پلی کلینیک و همچنین واگیری کمتر جمعیت
تحت پوشش به ویژه افراد سالمند به بیماری
کرونامیشود که جای تقدیر و تشکر دارد .
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طرح ارسال
داروهای بیماران
مزمن بازنشسته
منطقه فارس
اجرایی شد

رییس خدمات دارویی بهداشت و درمان
صنعت نفت فارس و هرمزگان گفت :طرح
ارسال داروهای بیماران مزمن بازنشسته
منطقه فارس ،از طریق پیک موتوری به
صورت رایگان به درب منزل ،با همکاری
صندوقهای بازنشستگی،پس انداز و رفاه
کارکنان نفت فارس ،اجرایی شد.
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تشکیلکمیته
اضطرار بهداشت
و درمان
آغاجاری و
منطقه یک
عملیات انتقال
گاز

خبر کوتاه
مهندس ابوالفضل ظهیری:اطمینان داریم مسئوالن بهداشت و درمان در شرکت منطقه
که با عملکرد خوب بهداشت و درمان در زمینه یک عملیات انتقال گاز گفت :با وجودی که
مبارزه با بیماری کوید  19مشکل خاصی در کادر بهداشت و درمان زیر فشار شدید عملیات
مجموعه کارکنان صنعت نفت پیش نمیآید .جسمانی و روانی مبارزه با بیماری کرونا هستند
و وظیفه ماست که به آنها سر بزنیم اما حضور
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و میدانی شما برای پایش سالمت کارکنان باعث
درمان صنعت نفت آغاجاری جلسه اضطرار امیداواری مضاعف ما شده و اطمینان داریم
مدیریت این مرکز با مدیران و مسئوالن که با عملکرد خوب بهداشت و درمان ،مشکل
شرکت منطقه یک عملیات انتقال گاز در دفتر خاصی در مجموعه کارکنان صنعت نفت پیش
مدیرعامل این شرکت برگزار شد.دکتر فرید نمیآید.مهندس ظهیری آمادگی خود را برای
خدری رئیس بهداشت و درمان ضمن تبریک هر نوع همکاری جهت اجرا ی برنامههای
انتصاب مهندس ظهیری به مدیرعاملی بهداشت و درمان برای مهار بیماری کوید 19
منطقه یک عملیات انتقال گاز ،به تشریح و یا هر نوع برنامه بهداشتی دیگر اعالم نمود.
برنامههای اجرا شده در جهت مهار بیماری تشکیل کارگروه پیگیری طرح فاصله گذاری
کوید  19پرداخت و خواستار اجرایی شدن اجتماعی هوشمند و تاکید بر اجباری شدن ثبت
دستورالعمل وزارتی فاصله گذاری اجتماعی نام هفتگی کارکنان در سامانه خوداظهاری
هوشمند شد.مدیرعامل منطقه یک عملیات  nocorona.irاز جمله مصوبات این جلسه بود.
انتقال گاز نیز ضمن تشکر از حضور مدیران و
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خبر کوتاه

پاسخگویی
تلفنی به سواالت
خانواده صنعت
نفت شمال شرق
در زمینه کرونا

مراقبان سالمت پزشک و پرستار خانواده
بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق
همه روزه پاسخگوی سواالت خانواده صنعت
نفت منطقه پیرامون بیماری کرونا هستند.
لزوم ماندن در خانه به عنوان بهترین راه
پیشگیری ،روشهای ضدعفونی و استفاده
از لوازم حفاظت فردی ،الزامات قرنطینه در
منزل ،عالیم بیماری و سواالت بسیار دیگری
در رابطه با همه گیری کرونا از جمله مسایل

آموزشی ارایه شده توسط همکاران این مرکز در
تماس با سامانه تلفنی است ،خانواده صنعت
نفت میتوانند همه روزه از ساعت  9لغایت
 13با تماس به شماره تلفن ۰۹۳۶۲۹۹۶۹۴۵
سواالت خود پیرامون ویروس کرونا را از
پزشکان این مرکز بپرسند.این مسیر ارتباطی
به منظور دسترسی راحت تر خانواده صنعت
نفت منطقه شمال شرق عالوه بر خط تلفن ملی
 4030و سامانه  1519سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت فعال است.
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به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان
صنعت نفت فارس و هرمزگان ،دکتر محمد
حسین کرباسچی با اعالم این مهم تاکنون ،از
خدمات غیرحضوری و اقدامات صورت گرفته
جهت مقابله با کووید  19در مراکز درمانی
منطقه هرمزگان نیز گفت و عنوان کرد :روزانه
هزار مورد موارد تماس تلفنی جهت مشاوره
و توصیههای الزم جهت تشخیص قطعی و
مشکوک کرونا پیگیری و انجاممیشود.
معاونت بهداشتی-درمانی بهداشت و درمان
صنعت نفت منطقه هرمزگان افزود 130 :مورد
پاسخگویی تلفنی جهت مشاوره با پرسنل
شرکتها ،پیگیری و بررسی موارد غربالگری
مبتالیان به کرونا ویروس شامل 500:مورد
تماس با شاغلین 4000 ،مورد تب سنجی و
 2800مورد پالس اکسیمتری در مراکز درمانی
منطقه هرمزگان صورت گرفته است.
وی20 ،مورد مراجعه حضوری درب منزل
خبر کوتاه

دیدار فرمانده
سپاه شازند از
درمانگاه شبانه
روزی حضرت
ولیعصر (عج)
مهاجران

سرهنگ محجوری فرمانده سپاه شازند
به همراه جمعی از مسئولین شهر مهاجران
با حضور در درمانگاه شبانه روزی حضرت
ولیعصر (عج) ضمن بازدید ،از زحمات کادر
درمانی تقدیر و تشکر کردند.
به گزارش بهداشت و درمان صنعت
نفت استان مرکزی و لرستان :در این
دیدار دکتر معصومیرییس این مرکز
ضمن خوشامدگویی ،به ارائه گزارشی
جهت آشنایی با این مرکز و اقدامات
صورت گرفته در مراکز درمانی خانواده
و همچنین مراکز سالمت کاربا توجه به
شیوع بیماری کرونا پرداخت.

مبتالیان به کرونا و ارائه توصیههای الزم به
خانواده200 ،مورد مشاوره تلفنی به مادران
باردار و کنترل واکسیناسیون و پاسخگویی
به سواالت مادران240 ،مورد ارسال پیامک
آموزشی به بیماران مزمن و توصیه به ماندن
در خانه 250 ،مورد تماس با بیماران کلینیک
سالمت و ارائه مشاورههای داروئی و توصیههای
الزم مراقبتی 140 ،مورد انجام معاینات بازگشت
بکار شاغلین اقماری و افرادی که از مسافرت
بازگشته اند؛ را دیگر اقدامات تیم درمان منطقه
هرمزگان از زمان شیوع کووید  19تا به امروز
برشمرد.
به گفته ی دکتر کرباسچی ،ارائه گزارش
روزانه به مدیران شرکتها از طریق تماس
تلفنی در مورد مسائل مربوط به بیماران مبتال
و رفع مشکالت ،همچنین؛ تشکیل کارگروهی
متشکل از معاونت بهداشتی درمانی با مدیران
منابع انسانی و  HSEشرکتها ،بصورت
جداگانه ،جهت بررسی اقدامات و راه کارهای
مربوط به پیشگیری و کنترل بیماری کرونا در
مراکز و محل کار شاغلین نیز جهت پیگیری
و مقابله با این مهم ،اقدام شده است و موارد
مطروحه در حال پیگیری است.

خبر کوتاه
گزارش پایگاه
به
روابط
جلسه تودیع و اطالعرسانی
عمومیبهداشت ودرمان
معارفه رییس
صنعت نفت آبادان؛ با صدور
و سرپرست
حکمیاز سوی دکتر نصراله
حراست
حسونی بحرینی ،محمد
بهداشت
پورحاجبی به سرپرستی
حراست بهداشت ودرمان
ودرمان
صنعت نفت آبادان منصوب
صنعت نفت
شد .در این جلسه از  8سال
آبادان
خدمات صادقانه علیرضا
دورقی در پست رییس
حراست بهداشت ودرمان
صنعت نفت آبادان تقدیر
بهعمل آمد .
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پاسخگویی به
بیش از یک هزار
تماس تلفنی
جهت مدیریت
اقدامات مقابله با
کرونا ویروس

معاونت بهداشتی -درمانی بهداشت و درمان
صنعت نفت منطقه هرمزگان از پاسخگویی به
بیش از یک هزار تماس تلفنی جهت مقابله با
کرونا ویروس و انجام مشاوره و توصیههای
بهداشتی الزم در این خصوص؛ خبر داد.
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خبر کوتاه

انجام 360
هزار آزمایش
در سال  98در
بخش آزمایشگاه
بیمارستانتوحید
جم

دکتر حمید حسین نژاد متخصص پاتولوژی
و مسئول آزمایشگاه بیمارستان توحید جم
ضمن تبریک زاد روز حکیم اسماعیل جرجانی
نویسنده کتاب ذخیره خوارزمشاهی و روز
آزمایشگاه گفت :سال 1398سالی پرکار برای
کارکنان آزمایشگاه بیمارستان توحید جم بود.
در طول سال گذشته حدود  50هزار نمونه در
این آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت که تقریبا
 360هزار آزمایش بر روی آنها صورت گرفته
است.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان
صنعت نفت بوشهر « ،دکتر حسین نژاد»
مسئول آزمایشگاه بیمارستان توحید جم
تصریح کرد :از مهمترین ابزار کمک تشخیصی
برای پزشکان ،آزمایشگاهها هستند و یکی از
ارزشمندترین کارها در چرخه درمان بیماران،
به عهده کارکنان آزمایشگاه است.
« دکتر حسین نژاد » نیز با بیان اینکه خدمات
سالمت به صورت یک کار گروهی انجاممیشود
گفت :با توجه به نقش و جایگاه آزمایشگاه در
خدمات سالمت ،باید در راستای ارائه خدمات
آزمایشگاهی با کیفیت تالش کرد.
دکترحسین نژاد اضافه کرد :با حمایتهای
دکتر مالکی رئیس محترم بهداشت ودرمان
صنعت نفت بوشهر و خارگ،دکتر نصرآبادی
رئیس محترم خدمات درمان وداروئی و

دکتر باقری رئیس محترم بیمارستان توحید
جم،تغییرات ساختمانی در جهت بهبود فضای
فیزیکی بخش میکروب شناسی و همچنین
اتاق استراحت موقت پرسنل انجام شد .دکتر
حسین نژاد در ادامه گفت:همچنین به همت
مسئولین ارشد ستاد بهداشت ودرمان صنعت
نفت بوشهر مجوز دستگاههای مخصوص
آزمایشگاه شامل( 2دستگاه میکروسکوپ2،
دستگاه سانتریفیوژ 2 ،دستگاه آبساز(دیونایزر)،
یک دستگاه سدیمان،یک دستگاه شیکر
پالکتی ،یک دستگاه بیلی روبین متر ،یک
دستگاه کوا گلومتر ،یک دستگاه اتوآناالیزر
بیوشیمی) اخذ و تاکنون نیمیاز تجهیزات
خریداری شده و به مجموعه ابزار فنی در
آزمایشگاه بیمارستان و کلینیک تخصصی
افزود شده اند .وی افزود :امید است که با پایان
یافتن بحران همه گیری ویروسی اخیر،مابقی
اقالم نیز خریداری و به کار گیری شود.
دکتر حسین نژاد بیان کرد:در پایان
سال  1398و با شروع همه گیری ویروس
کرونا( )19-COVIDواحد نمونه گیری و
آزمایشگاه کلینیک تخصصی بیمارستان به
حالت تعلیق درآمد و پرسنل خدوم آن ،در کنار
سایر همکاران خود در آزمایشگاه بیمارستان
با حضور شجاعانه و موثر در صحنه مقابله با
همه گیری ویروس کرونا تالش کردند تا در مهار
اپیدمیکمک نمایند.
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خبر کوتاه

اجرای طرح
 Home careدر
بهداشت و درمان
صنعت نفت
شمالغرب کشور

تبریز شهر اولینها طرح فاصله گذاری خانواده و واحد داروخانه از اول اردیبهشت ماه
هوشمند اجتماعی را با  Home careبرای  1399با عنوان پیک سالمت در دو مرحله و
تقریبا هفته ای سه بار اجرایی میشود ،لیست
بازنشستگان عزیز آغاز کرد.
افراد باالی  60سال دارای بیماری دیابت تهیه،
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و پزشکان خانواده بعد از بررسی پرونده و تماس
درمان صنعت نفت شمالغرب کشور ،پیرو اجرای تلفنی از مراجعین خواستند که برای دریافت
دستورالعمل فاصله گذاری هوشمند اجتماعی و داروهای مورد نیاز خود به این مرکز مراجعه
کاهش تردد بازنشستگان دارای بیماری زمینه نکند.تا ضمن اجرای دقیق طرح پزشک خانواده
ای ،این بهداشت و درمان اقدام به اجرای طرح و  Call centerتهیه و بسته بندی داروهای
 Home Careکرد .این طرح با همکاری پزشکی مصرفی آنها ارسال شود.
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بیمارستانبعثت
نفت گچساران

رحمان رضایی کیا در گفتگو با خبرنگار پایگاه
روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران اظهار داشت :این آمار نشان میدهد
پویش «در خانه بمانیم» تاثیر گذار بوده و مشارکت
مردم برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا
موجب کاهش حضور مردم برای خدمات درمانی
غیرضروری شده است.
وی در ادامه اظهار داشت :این تعداد مراجعه در
حالی از یکم تا پایان روز سی و یکم فروردین ماه
ثبت شد که در مدت مشابه سال گذشته یکهزار و
 706مراجعه در این واحد ثبت شده بود.
رضایی کیا تصریح کرد :به مردم توصیهمیشود
در شرایط فعلی (شیوع ویروس کرونا) اگر مورد
اورژانسی ندارند کمتر در بیمارستانها و مراکز
درمانی پر ازدحام حضور پیدا کنند .مسئول واحد
اورژانس بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران
گفت :در سال گذشته  16هزار و  678نفر به
بخش اورژانس بیمارستان بعثت نفت مراجعه و
از خدمات پزشکی ،درمانی و دارویی آن بهرهمند
شدند .رضایی کیا افزود :حجم مراجعات به
اورژانس بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران
در سال  98نسبت به مراجعات سال  97حدود 7
درصد افزایش یافته است.وی تصریح کرد :از این
تعداد  13هزار و  519مورد در بخش بیماران سرپایی

و سه هزار و  159مورد در بخش بستری بوده است.
رضایی کیا در ادامه با اعالم اینکه خدمات انجام
شده در اورژانس شامل احیاء ،حادثه و تریاژ در
سطوح مختلف میباشد افزود :بیشترین خدمات
مربوط به تریاژ سطح  4با 10هزار و  270مورد بوده
است.مسئول واحد اورژانس بیمارستان بعثت
صنعت نفت گچساران تصریح کرد :در سال گذشته
3هزار و 65مورد تریاژ سطح  ،5دو هزار و  434مورد
تریاژ سطح  530 ،3مورد تریاژ سطح  2و  24مورد
تریاژ سطح  1در اورژانس صورت پذیرفته است .
وی آمار مراجعهکنندگان در فروردینماه را یکهزار
و  706مورد ،اردیبهشت ماه را یکهزار و  617مورد،
خرداد یکهزار و  213مورد ،تیرماه را یکهزار و 264
مورد ،مردادماه را یکهزار و  414موردشهریورماه را
یکهزار و  305مورد ،مهرماه را دوهزار و  25مورد ،آبان
ماه را یکهزار و  574مورد ،آذرماه را یکهزار و 366
مورد ،دی ماه را یکهزار و  226مورد ،بهمن ماه را
یکهزار و  206مورد و اسفندماه را  762مورد اعالم
کرد .وی همچنین شمار مصدومان مراجعه
کننده به اورژانس بیمارستان بعثت صنعت نفت
گچساران در سال گذشته را  343نفر اعالم کرد.
رضایی کیا گفت3 :نفر با تالش کادر درمانی
اورژانس بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران
در سال گذشته احیا شدند و به زندگی دوباره
بازگشتند.وی یادآور شد :هم اکنون بخش اورژانس
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران دارای یک
نفر پزشک متخصص طب اورژانس 5 ،نفر پزشک
عمومی 10 ،پرستار و  4نیروی خدمات است که در
 24ساعت شبانه روز به بیماران و مراجعان خدمات
درمانی ارایهمیدهند .

خبر کوتاه
راه اندازی مشاوره
تلفنی call - centr
بیماری کووید 19
در بهداشت و
درمان صنعت نفت
شمال شرق

سامانه مشاوره تلفنی بیماری کووید  19به
منظور پاسخگویی به سواالت خانواده صنعت
نفت منطقه شمال شرق از نخستین روزهای
سال جدید راه اندازی شده است.خانواده
صنعت نفت می توانند برای مشاوره با پزشکان
بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق
پیرامون بیماری کرونا همه روزه از ساعت 9

لغایت  13با شماره تلفن  ۰۹۳۶۲۹۹۶۹۴۵از روز
شنبه  23فروردین ماه تماس حاصل کنند(.با
توجه به تغییر شماره تلفن) این مسیر ارتباطی
به منظور دسترسی راحت تر خانواده صنعت
نفت منطقه شمال شرق عالوه بر خط تلفن ملی
 4030و سامانه  1519سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت فعال است.
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مسئول واحد اورژانس بیمارستان بعثت
صنعت نفت گچساران گفت :میزان مراجعه به
کاهش54
درصدی مراجعات اورژانسبیمارستانبعثتصنعتنفتگچساران
در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال
به اورژانس
گذشته بیش از 54درصد کاهش یافت.
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راهاندازی
«مرکز مشاوره
تلفنی تغذیه» در
بهداشت و درمان
صنعت نفت
شمال شرق

خبر کوتاه
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت
و درمان صنعت نفت شمال شرق،
ناهیدهاشمیمشاور تغذیه این مرکز گفت:
از زمان راهاندازی مشاوره تلفنی تغذیه در 23
فروردین ماه سال 99تا کنون بیش از 100
مشاوره تلفنی تغذیه انجام شده است.
این تماسهای تلفنی توسط مشاور تغذیه
بر اساس پروندههای موچود در واحد تغذیه
صورتمیگیرد.
وی افزود :مطالبی که در این مشاوره تلفنی
عنوان میشود بر اساس پروتکلهای توصیه
شده توسط وزارت بهداشت و دفتر بهبود تغذیه
جامعه با هدف ارایه مطالب تغذیه ای کاربردی
با رعایت مدیریت زمان برای خانواده صنعت
نفت منطقه است.
این مشاور تغذیه با بیان اینکه این اقدام با
نظارت مستقیم مسووالن بهداشت و درمان
صنعت نفت شمال شرق انجام میشود ،خاطر
نشان کرد :برای بررسی و اقدامات آتی از این
مشاورهای تلفنی فایل اکسل تهیه میشود و
همچنین از مخاطبان نسبت به انجام طرح
مشاوره تلفنی تغذیه نظرسنجی و نظرات و
پیشنهادات آنان ثبتمیشود.
ناهیدهاشمیبا تاکید بر عنوان دومین روز

هفته سالمت سالجاری «پزشکان -پرستاران
و خانواده نظام سالمت در مقاتبله با کرونا»
اظهارداشت :مشاوران تغدیه بهداشت و
درمان صنعت نفت شمال شرق به عنوان
یکی از اعضای خانواده نظام سالمت با
رویکردی جدید و متناسب با شرایط بوجود
آمده به ارایه خدمات متنوع تغذیهای طبی
پرداختهاند.
وی گفت :در این راستا مطالب آموزشی
با همکاری مشاور تغذیه سرخس تهیه و به
مناطق مختلف ارسال شده است که از مهمترین
عناوین میتوان به تغذیه و پیشگیری از ابتال
به کرونا ،تغدیه در دوران ابتال و نقاهت کرونا،
سبک زندگی در دوران قرنطینه و مقابله با
چاقی در دوران قرنطینه اشاره کرد.
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خبر کوتاه

راهاندازی
دستگاه جدید
سونوگرافی در
بیمارستانتوحید
جم

در جهت ارائه خدمات بهتر به
مراجعین،بیمارستان توحید جم به دستگاه
جدید سونوگرافی مجهز شد.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان
صنعت نفت بوشهر،دکتر مالکی رئیس
این مرکز گفت :با توجه به نقش مهم
بخشهای پاراکلینیکی در روند تشخیص
بیماری،بیمارستان توحید جم دستگاه
سونوگرافی را ارتقاء داد.
وی اظهار داشت :این دستگاه از باالترین و
پیشرفته ترین سیستمهای روز دستگاههای
سونوگرافی میباشد و توان ارائه اطالعات

ارزشمند و دقیق تری به پزشک را دارد که
میتواند در تشخیص بهتر اثر گذار باشد.
دکتر مالکی در خصوص توانمندیهای این
دستگاه افزود :با استفاده از این دستگاه انجام
انواع سونوگرافیهای بارداری و غربالگری
جنین،تشخیص بیماریهای داخلی و
بررسیهای عروقی(داپلر) و  ...با کیفیت،
سرعت و دقت بهتری انجام خواهد شد.
وی گفت :با پیگیریهای سازمان بهداشت
و درمان صنعت نفت از مراجع ذیصالح و
همچنین کمکهای هیات امنای محترم شهرک
مسکونی پارس جم در تامین بودجه،خرید این
دستگاه انجام شده است.
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خبر کوتاه

انجام ماهیانه
بیش از 12
هزار آزمایش
در آزمایشگاه
بیمارستان بزرگ
نفت اهواز

سی ام فروردین ماه سالروز تولد حکیم سید
اسماعیل جرجانی ،پزشک نامدار ایرانی که روز
علوم آزمایشگاهی نام گذاری شده ،فرصتی
شد تا از همکاران سخت کوش آزمایشگاه
که این روزها رسالت تشخیص بسیاری از
بیمار یها در گرو عملکرد صحیح ایشان است،
تقدیر شود .
دکتر طاهره فاضلی متخصص پاتولوژی و مسئول
فنی آزمایشگاه بیمارستان بزرگ نفت اهواز با
اشاره به اینکه کار در آزمایشگاه همیشه حساسیت
خاص خود را دارد گفت :در این روزهای سخت
بحران کووید ،19پرسنل شاغل در آزمایشگاه با
تالش خود در انجام صحیح آزمایشات خاصی
که در تشخیص بیماری کرونا بسیار کمک کننده
است ،یاریگر پزشکان و کادر درمانی هستند.
دکتر فاضلی گفت :آزمایشگاه بیمارستان بزرگ
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نفت اهواز متشکل از بخشهای مختلفی از
جمله میکروب شناسی ،بیوشیمی ،هماتولوژی،
سرولوژی ،ایمونولوژی ،بخش پاتولوژی ،بانک
خون و آزمایشگاه اورژانس میباشد و ماهیانه
بیش از  12هزار آزمایش در این آزمایشگاه انجام
میشود.
وی افزود :این آزمایشگاه با استفاده از دانش
فنی پرسنل تحصیل کرده و فرهیخته شامل
کارشناسان،کارشناسان ارشد و متخصصین
پاتولوژی و تجهیزات بروز و کامل ،تا کنون
توانسته همه ی گواهینامههای تضمین کیفیت
و کنترل کیفی را اخذ نماید و امتیازات بسیار خوبی
نیز در ارزیابیهای اعتباربخشی کسب کرده است.
وی با اشاره به تجهیزات بروز در بخشهای
هورمون شناسی ،هماتولوژی ،دستگاه الکتروفورز
و  ...گفت :راهاندازی بخش مولکولی جز
برنامههای ما در آینده است.

تالش برای
نهادینه شدن
فاصله گذاری
اجتماعی در
منطقه آغاجاری

جلسه کمیته مقابله با کرونا شرکت بهره
برداری نفت و گاز آغاجاری با حضور مدیرعامل
و مدیران شرکت آغاجاری و همچنین مدیران
بهداشت و درمان صنعت آغاجاری برگزار شد
دستور العمل طرح فاصله گذاری هوشمند
تببین و بر اجرای هر چه سریع تر آن تاکید شد.
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری،
ضمن قدردانی از اقدامات شرکت بهره برداری نفت
و گاز منطقه در مقابله با بیماری کرونا ویروس،
دستور العمل ابالغی وزیر نفت در خصوص پایش
کارکنان در جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا
با اولویت سالمت کارکنان را تشریح کرد .دکتر فرید
خدری بر اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند و
مشارکت کارکنان در این طرح تاکید و اظهار داشت:
با توجه به دستور العمل سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت مبنی بر لزوم پایش و غربالگری
کلیه کارکنان رسمی/قراردادی/پیمانکاری در
سامانه خوداظهاری ،همکاران عزیز میبایست
با مراجعه به سایت  www.nocorona.irبه

صورت هفتگی اطالعات مربوط به خود را درج
نمایند.
در ادامه مهندس ابراهیم پیرامون بر لزوم
اقدامات و فعالیتهای مشترک شرکت آغاجاری و
بهداشت و درمان تاکید و خواستار تداوم و استمرار
بازدیدها ،وپایشهای ادارات و واحدهای عملیاتی
در جهت اجرای دقیق دستور العملهای بهداشتی
و ایمنی تا پایان این بیماری شد.
وی با اشاره به طرح جامع فاصله گذاری
هوشمند که از طریق وزارت نفت ابالغ شده بیان
کرد :روسای ادارات با هماهنگی اداره HSEهر چه
زودتر نسبت به برنامه ریزی جهت حضور گسترده
کارکنان و برگزاری جلسات با زیر مجموعه جهت
تببین دقیق این طرح به تمامیسطوح سازمان
اقدام نمایند.
مدیر عامل شرکت نفت و گاز آغاجاری از زحمات
و خدمات کادر بهداشت و درمان تشکر کرد و تاکید
کرد :عملکرد بهداشت و درمان صنعت نفت در
مبارزه با بیماری کرونا نشان از بی بدیل بودن
سازمان است.
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خبر کوتاه
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از کارکنان
آزمایشگاه
بیمارستانبعثت
صنعت نفت
گچساران تقدیر
شد

خبر کوتاه
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران به همراه معاونین ستادی همزمان
با زاد روز حکیم جرجانی روز علوم آزمایشگاهی
با حضور در آزمایشگاه بیمارستان بعثت صنعت
نفت گچساران از تالشهای کارکنان این واحد
قدردانی کردند.
به گزارش پایگاه روابط عمومیبهداشت
و درمان صنعت نفت گچساران ؛ دکتر
محمدمحمدی در این دیدار گفت :آزمایشگاهها
در مراکز درمانی نقش برجسته دارند به طوریکه
اهمیت و جایگاه ویژه ای آن در تشخیص
به موقع و صحیح بیماریها به طور کامل

مشخص و آشکارمیشود.
وی ادامه داد :روز آزمایشگاه که به مناسبت
سالروز تولد حکیم جرجانی از مشاهیر بزرگ
طب اسالمینامگذاری شده است فرصت
مناسبی است که حداقل با تکریم از این قشر
فداکار که همواره با عوامل بیولوژیک میکروبی
ویروسی قارچی و عوامل شیمیایی کار میکنند
تقدیر شود .رئیس بهداشت و درمان صنعت
نفت گچساران در پایان از کارکنان آزمایشگاه
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران که
این روزها در کنار کادر درمان در جبهه مبارزه با
بیماری کووید  19شکیبانه فعالیت دارند تشکر
کرد.

خبر کوتاه
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برگزاری نشست
اضطراری کمیته
سالمت شرکت
پاالیش گاز
سرخون و قشم
با مسئوالن ارشد
منطقه هرمزگان

دومین نشست اضطراری کمیته سالمت
شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم با حضور
معاون بهداشتی درمانی منطقه هرمزگان،
مسئول طب صنعتی ،مدیر عامل و معاونان و
رییس  HSEشرکت گاز سرخون برگزار شد.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان
صنعت نفت فارس و هرمزگان ،بر اساس گزارش
ارسالی از روابط عمومیمنطقه هرمزگان ،در این
نشست که با رویکرد پیشگیری از انتشار ویروس
کرونا صورت پذیرفت؛ در خصوص نحوه بازگشت
بکار پرسنلی که در سفر بوده اند ،بررسی شرایط

محل کار و نحوه فعالیت پرسنلی که بیماری
مزمن دارند و بررسی چگونگی و موارد استفاده
از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی؛ بحث و
تبادل نظر شد.همچنین ،توسط مسئوالن مراکز
درمانی منطقه هرمزگان و واحد  HSEاین مرکز،
گزارش عملکرد غربالگری پرسنل این شرکت
ارائه شد.در پایان دکتر کرباسچی ،ضمن توضیح
درمورد آخرین دستورالعملها ،برهمکاریهای
دو جانبه جهت دستیابی به بهترین خدمات
به جمعیت تحت پوشش تاکید ورزیدند .این
نشست در محل سالن کنفرانس اداره مرکزی گاز
سرخون برگزار شد.
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از تالشگران
واحد آزمایشگاه
بهداشت و
درمان صنعت
نفت فارس و
هرمزگان تقدیر
شد

به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان
صنعت نفت فارس و هرمزگان ،آزمایشگاه
قلب تپنده سیستم درمانی است و تشخیص
بسیاری از بیماریها از طریق آزمایشگاه انجام
میشود؛ تشخیص بالینی بیماریهای مختلف
از وظایف مهم آزمایشگاههاست.عالوه بر این؛
کار در آزمایشگاهها حساسیت خود را دارد و
دقت باالی کارشناسان علوم آزمایشگاهی را

میطلبد.اما در این روزها که همه جا صحبت
از کروناست ،متاسفانه کمتر از تالشهای
فرشتگان علوم آزمایشگاهی صحبتی میشود
در حالی که این آزمایشگاهها هستند که در اصل
خانه کرونامیباشند ،مکانی که نقطه اطمینان
خاطر برخی مبنی بر عدم مثبت بودن تست
کرونایشان و در مقابل نقطه اضطراب و نگرانی
برخی دیگر به دلیل ابتال به این ویروس است.
در واقع این متخصصان و کارشناسان علوم
آزمایشگاهی هستند که به عنوان خط مقدم
شناسایی ویروس کرونا با آخرین روشهای
تشخیصی خدمات ویژه ای ارائه میدهند.
در همین راستا ،رییس و مسئوالن بهداشت و
درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان با حضور
در واحد آزمایشگاه و طی گپ و گفتی ،از زحمات
رییس و پرسنل تالشگر این واحد تقدیر و تشکر
به عمل آوردند.

خبر کوتاه

گرامیداشت
روز علوم
آزمایشگاهی در
منطقه آغاجاری

بمناسبت سی ام فروردین زادروز حکیم
جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی ؛ دکتر فرید
خدری رئیس ،دکتر کبری احمدی رئیس
بیمارستان و افسانه وارسته رئیس خدمات
پشتیبانی و مسئولین واحدها با حضور در
آزمایشگاه این روز را به همکاران تبریک گفتند.
در این دیدار رئیس بهداشت و درمان با تبریک

روز آزمایشگاه و تشکر از تالش کارکنان واحد
آزمایشگاه گفت :سرعت و دقت دو ویژگی مهم
کارشناسان آزمایشگاه است و همواره پیشگیری
از بیماریها و تشخیص بموقع آن یکی از
عملکردهای درست و سریع واحد آزمایشگاه
ابوده و حال با توجه به حوادث اخیر که در جهان
پیش آمده تشخیص درست بیماری در جهت
سالمت فردی بسیار کمک کننده است.
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آزمایشگاه قلب تپنده
سیستم درمانی

علوم آزمایشگاهی در دو بخش درمان و
بهداشت جایگاه ممتازی دارد؛ به ویژه در این
روزهای کرونایی که نقش آزمایشگاهها در
تشخیص بیماری کرونا بسیار حیاتی است و
به همین بهانه ،از تالشها و زحمات کارکنان
واحد آزمایشگاه بهداشت و درمان صنعت نفت
فارس و هرمزگان تقدیر و سپاسگزاری به عمل
آمد.

45

46

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

هم ـ ـ ـ ــگامیسپی ـ ـ ــدپوشانآزمایش ـ ـ ــگاهی
با کادر درمان در مقابله با ک ـ ــرونا
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30فروردین ماه مصادف با سالروز والدت حکیم سید «اسماعیل جرجانی» ،روز آزمایشگاهیان نامگذاری شده است  .این
دانشمند و طبیب نام آور ایرانی برای نخستین بار ،معاینات و راههای تشخیصی بالینی بیماریها را به صورت فارسی در
کتابی تالیف کرده و در راههای تشخیصی خود از مایعات بدن مانند خون در شناخت بیماریها استفاده کرده است.

سی ام فروردین ماه ،زاد روز حکیم جرجانی فرصتی ارزشمند
برای تجدید قدردانی از زحمات و خدمات جامعه بزرگ
آزمایشگاهیان کشور است ،چه آنهایی که در میدان ارائه خدمات
بالینی حاضرند و چه عزیزانی که عرصه آموزش و پژوهش در
علوم پایه پزشکی و آزمایشگاهی را انتخاب کرده اند.
در جهان امروز ،دادهها و اطالعات علوم آزمایشگاهی در حوزه
سالمت ،جایگزینی ندارد و هرگونه اعتالی علوم پزشکی و
سالمت ،مستلزم پیوستگی و هم افزایی علوم پایه و بالینی است.
حکیم سیداسماعیل جرجانی در اولین سال حضورش در
خوارزم تدوین کتاب عظیم خود ذخیره خوارزمشاهی را که
مشتمل بر750هزار اصطالح مرتبط با علم پزشکی بود به پایان
برد ،جرجانی عالوه بر ذخیره خوارزمشاهی دارای آثار دیگری
در زمینه علم پزشکی همچون 'خفی عالیی ،طب الملوکی،
االغراضالطبییه و یادگار' نیز است.
این پزشک گرگانی که97سال عمر کرد بیشتر از دید مشاهدات
آزمایشگاهی به تشخیص بیماریها پرداخته و از این رو عالوه
بر ذکر نام او به عنوان پدر علوم آزمایشگاهی ،سالروز تولد او (30

فروردین) را در ایران روز علوم آزمایشگاهی نام نهادهاند.
از30فروردین سال82به مناسبت بزرگداشت دانشمند
ایرانی'سید اسماعیل جرجانی' بنیانگذار علم آزمایشگاه ،بعنوان
روز علوم آزمایشگاهی تعیین شد.
به گفته ی انجمن علوم آزمایشگاهی کشور ،هم ا کنون
حدود5800آزمایشگاه در کشور فعال است.
نمونه گیری از  100بیمار مشکوک به کرونا/مهارت در نمونه برداری نقطه
قوت متخصصان علوم آزمایشگاهی

این روزها پرسنل آزمایشگاهها پا به پای کادر درمان ،شبانه روز
برای شکست کرونا تالش میکنند ،با شیوع بیماری ویروس کرونا
اهمیت کار سپید پوشان گمنام آزمایشگاهی که در شرایط سخت
همگام با پزشکان و پرستاران در تشخیص و کنترل بیماری گام
بر میدارند ،نمایان شد .
محمدرضا طاهری نژاد مسئول آزمایشگاه بیمارستان بعثت نفت
گچساران به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی در گفتگو با خبرنگار
پایگاه روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت گچساران

خبرنامه الکترونیکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

تشریح مجموعه عملکرد آزمایشگاه
بیمارستان بعثت نفت گچساران در
سال98

مسئول آزمایشگاه بیمارستان بعثت
نفت گچساران در ادامه عملکرد
این واحد در سال گذشته را تشریح
کرد و گفت :در سال گذشته 24هزار
و967نفر به آزمایشگاه بیمارستان
بعثت نفت گچساران مراجعه کردند.
وی بیان کرد17 :هزار و713نفر
از مراجعه کنندگان کارکنان شاغل
در شرکت بهره برداری نفت و گاز
گچساران و افراد تحت پوشش آنها
بوده است .
انجام208هزار

و503مورد آزمایش/

افزایش آزمایشات

وی افزود :تعداد آزمایشات انجام
شده در آزمایشگاه بیمارستان بعثت
صنعت نفت گچساران در سال
گذشته 208هزار و503مورد بوده که
در مقایسه با سال ،97با افزایش
2درصدی روبرو شده است.
طاهری نژاد ادامه داد :این
آزمایشها برای بیش از 23هزار
و181بیمار سرپایی و یهکزار
و786بیمار بستری شده در بخشها
انجام شده است.
انجام ماهیانه17هزار آزمایش
به گفته ی این مسئول ماهیانه
به طور متوسط 17هزار و375مورد
آزمایش به صورت بستری و سرپایی
در این واحد صورتمیگیرد.
طاهری نژاد یادآور شد85:درصد
آزمایشهایی که پزشکان تجویز
و نسخه میکنند در آزمایشگاه
بیمارستان بعثت صنعت نفت
گچساران قابل انجام است.
انجام یکهزار و850مورد آزمایش ویتامینD

وی با بیان اینکه از ابتدای
سال97امکان انجام آزمایش
ویتامینDدر آزمایشگاه بیمارستان
بعثت صنعت نفت گچساران فراهم
شده است افزود :در سال98یکهزار
و850مورد آزمایش ویتامینDتوسط
تکنسینهای این آزمایشگاه انجام
شده است .
طاهری نژاد با اعالم اینکه

بعثت
بیمارستان
آزمایشگاه
صنعت نفت گچساران از محدود
آزمایشگاههای سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت است که در آن
آزمایشات تخصصی هورمونی از جمله
تومور مارکرها ،هپاتیت ،تیروئید،
هورمونهای جنسی و ...انجام
میپذیرد عنوان کرد :بخشهای
هورمون شناسی ،بیوشیمی ،میکروب
شناسی ،تجزیه ادرار ،بانک خون
و  ...آزمایشگاه بیمارستان بعثت
صنعت نفت گچساران فعال است.
کاهش زمان پاسخگویی

وی حداکثر زمان جواب دهی به
آزمایشات بیماران بستری شده در
بخشهای بیمارستان بعثت صنعت
نفت گچساران را5ساعت ،آزمایشات
معمول بیماران سرپایی را24ساعت
و آزمایشات تخصصی را حدا کثر یک
هفته اعالم کرد .در حال حاضر افزون
بر  ۱۳هزار نفر تحت پوشش بهداشت
و درمان صنعت نفت گچساران قرار
دارند.
در سالروز والدت حکیم سید
'اسماعیل جرجانی' تالش خستگی
ناپذیر تالشگران عرصه آزمایشگاهی
باالخص همکاران زحمتکش
آزمایشگاه بهداشت و درمان صنعت
نفت گچساران که این روزها در کنار
کادر درمان در جبهه مبارزه با بیماری
کووید  19شکیبانه فعالیت دارند را ارج
مینهیم.
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ضمن خداقوت به تالشگران عرصه
درمان در جهت مقابله با ویروس
کرونا ،مهارت در نمونه برداری را
یکی از نقاط قوت متخصصان علوم
آزمایشگاهی عنوان کرد و افزود :از
زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون
از100بیمار مشکوک به ابتال به کرونا
در بیمارستان بعثت صنعت نفت
گچساران آزمایش گرفته شده و برای
بررسی به یاسوج ارسال شده است.
طاهری نژاد اظهار داشت :این
نمونه آزمایشها بعد از بسته بندی
استاندارد برای بررسی و حصول
نتیجه به آزمایشگاه مختص این
موضوع در یاسوج ارسال شده است.
وی از جمعیت تحت پوشش
بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران خواست در شرایط فعلی
و تا عادی شدن اوضاع و رفع
بیماری کرونا از مراجعه به آزمایشگاه
خودداری و فقط برای موارد اورژانسی
به این واحد مراجعه نمایند.
وی افزود :قبال بیماران برای دریافت
نوبت از صبح به آزمایشگاه میآمدند
اما در شرایط کنونی و جهت جلوگیری
از ازدحام جمعیت نوبت دهی به
صورت تلفنی صورتمیگیرد.

خبرنامه فروردین ماه 1399

47

48

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

توسط کلینیک مشاوره خدمات روانشناختی صنعت نفت فارس و هرمزگان انجام میپذیرد:

مدیریت آسی�های کرونای� با مشاوره �یرح�وری،
آن�ین و تلفنی
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با توجه به شیوع کرونا در کشور و اینکه کنترل سالمت سیستم ایمنی و آرامش روان افراد ارتباط مستقیم با
جلوگیری از گسترش این بیماری دارد ،کلینیک مشاوره خدمات روانشناختی صنعت نفت فارس و هرمزگان،
خدمات خود را جهت مدیریت فﻀای روانی و روحی کارکنان ،خانوادههای آنها و سایر مراجعهکنندگان،
بهصورت مشاوره و گفتگوی غیرحﻀوری ،آنالین و تلفنی در جهت مدیریت این مهم ،انجام میدهد.

به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان ،دکتر حجت اهلل جاوید با تشریح
روند خدمات مشاوره ای این مرکز در ایام شیوع کرونا گفت :کلینیک مشاوره خدمات روانشناختی صنعت نفت
فارس و هرمزگان که قبل از شیوع کرونا و تعطیلی کلینیکهای تخصصی ،در پلی کلینیک ارم و درمانگاه امام
علی(ع) خدمات روانشناختی را به کارکنان و خانوادههای محترم صنعت نفت ارائه مینمود؛ با تصمیم به تعطیلی
کلینیکهای تخصصی و در راستای هماهنگی با سازمان نظام روانشناسی و در جهت رفاه حال پرسنل صدیق
صنعت نفت اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای روانشناختی تلفنی نمود و انجام این امر از دومین هفته اسفند ماه
 ۹8شروع و تا  2۶اسفند ادامه یافت.
مسئول کلینیک مشاوره خدمات روانشناختی صنعت نفت فارس و هرمزگان افزود :پس از تعطیالت نوروز ۹۹
و از تاریخ  ۱7فروردین مجددا فعالیت خود را آغاز نموده و در حال حاضر نیز این خدمات مشاوره ای تلفنی ادامه
دارد.
وی عنوان کرد :با توجه به شرایط ویژه و در جهت اجرای مقررات کمیته مبارزه با ویروس کرونا مبنی بر منع

حضور افراد در مراکز درمانی ،با
موافقت ریاست بهداشت و درمان
صنعت نفت فارس و هرمزگان و
هماهنگی با مسووالن پلی کلینیک
مرکزی و درمانگاه امام علی(ع) ،مقرر
شد؛ مسئول پذیرش کلینیک مشاوره
در محل این مرکز مستقر گردد و
پاسخگوی مراجعانی باشد که با مرکز
مشاوره تماس میگیرند.
دکتر جاوید اضافه کرد :پس از
تماس این افراد ،مسئول پذیرش،
زمان مشاوره فرد با درمانگران مرکز را
تعیین مینمود و این افراد از طریق
خط تلفنی که برای این منظور تعیین
شده بود و در زمان مقرر با روانشناس
تماس میگرفتند.
مسئول کلینیک مشاوره خدمات
روانشناختی صنعت نفت فارس و
هرمزگان گفت :برای آن دسته از
مراجعانی که نیاز به دارو درمانی و
یا تمدید داروهای خود را داشتند ،با
هماهنگی با همكاران روانپزشک،
خدمات الزم به آنان ارایه میگردید
و الزم به ذکر است که این شیوه
پاسخگویی و اجرای خدمات مشاوره
ای تلفنی همچنان ادامه دارد.
وی درخصوص نحوه تداوم ارتباط
با مراجعان این مرکز مشاوره توضیح
داد و گفت :هم اکنون نیز متقاضیان
دریافت خدمات مشاوره ای
روانشناختی تلفنی ،میتوانند روزهای
شنبه تا چهار شنبه از ساعت  ۱4ال
 ۱7از طریق تماس با شماره تلفن
 383۱2۶۶4با خانم فاطمه رضوی
(مسئول پذیرش مرکز مشاوره) جهت
تعیین زمان مشاوره اقدام نمایند.
دکتر جاوید در توضیح روند
چگونگی بهره مندی همكاران شاغل
مجموعه مراکز درمانی بهداشت و
درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان
از خدمات مشاوره ای این مرکز در
ایام کرونایی ،ابراز کرد :از اسفند ماه
 ۹8تا کنون همكاران روانشناس و

با توجه به شیوع کرونا
در کشور و اینکه کنترل
سالمت سیستم ایمنی و
آرامش روان افراد ارتباط
مستقیم با جلوگیری از
گسترش این بیماری دارد،
کلینیک مشاوره خدمات
روانشناختی صنعت نفت
فارس و هرمزگان ،خدمات
خود را جهت مدیریت
فضای روانی و روحی
کارکنان ،خانوادههای آنها
و سایر مراجعهکنندگان،
بهصورت مشاوره و
گفتگوی غیرحضوری،
آنالین و تلفنی در جهت
مدیریت این مهم ،انجام
میدهد.
با توجه به شرایط
ویﮋه و در جهت اجرای
مقررات کمیته مبارزه با
ویروس کرونا مبنی بر
منع حضور افراد در مراکز
درمانی ،با موافقت ریاست
بهداشت و درمان صنعت
نفت فارس و هرمزگان و
هماهنگی با مسووالن پلی
کلینیک مرکزی و درمانگاه
امام علی(ع) ،مقرر شد؛
مسئول پذیرش کلینیک
مشاوره در محل این مرکز
مستقر گردد و پاسخگوی
مراجعانی باشد که با مرکز
مشاوره تماس میگیرند.
ویروس کووید  19بسیار
خطرناک است ،اما بی
دست و پاست؛ حتی اگر
زنﮓ در خانه ما را بزند ،تا
زمانی که خودمان نرویم و
دست او را نگیرم و به خانه
بیاوریم ،امکان ندارد که به
خانه ما وارد شود و به ما
صدمه ای بزند ،توکل کردن
و پذیرش شرایط موجود
و تالش برای سازش با آن
بدون شک از فشار روانی
ما خواهد کاست.

روانپزشک با حضور در مجموعه پلی
کلینیک مرکزی و درمانگاه امام علی(ع)
و اعالم آمادگی ارائه خدمات مشاوره ای
حضوری به همكاران عالقمند ،صدیق و
زحمتكش این مرکز ،به ارائه درمانهای
حمایتی اقدام نموده اند.
مسئول کلینیک مشاوره خدمات
روانشناختی صنعت نفت فارس و
هرمزگان از توصیههای ضروری برای
مقابله با استرسها و شرایط کرونایی گفت
و تاکید کرد :اولین توصیه روانپزشكان و
روانشناسان نیز همانند سایر تخصصها
به مردم ،اجرای مقرراتیست که از طرف
کمیته مبارزه با ویروس کرونا در خصوص
مراقبتهای بهداشتی و ماندن در خانه و
در صورت ضرورت به رفتن بیرون از خانه،
حفظ فاصله اجتماعی است .
وی افزود :توصیه دوم دریافت اطالعات
از منابع موثق و معتبر و بی توجهی و
نادیده گرفتن شایعات است و سومین
توصیه نیز آن است که بپذیریم عده ای
از مردم به ناچار و به هر دلیلی بایستی از
خانه بیرون بروند ،بجای قضاوت کردن
منفی در مورد آنها ،حتی االمكان میدان
بیرون از خانه را برای آنها خالی بگذاریم
و در صورت ضرورت به بیرون رفتن از
خانه با رعایت فاصله اجتماعی و سایر
مقررات مطرح شده در این مورد ،به تیم
پزشكی خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا
احترام بگذاریم و به این ترتیب شاید
بتوانیم بار کمتر بر دوش آنها بگذاریم.
این کار ساده ایست که از عهده همه افراد
بزرگسال عادی بخوبی بر میآید.
به گفته دکتر جاوید؛ ویروس کووید
 ۱۹بسیار خطرناک است ،اما بی دست و
پاست؛ حتی اگر زنگ در خانه ما را بزند،
تا زمانی که خودمان نرویم و دست او را
نگیرم و به خانه بیاوریم ،امكان ندارد که
به خانه ما وارد شود و به ما صدمه ای
بزند ،توکل کردن و پذیرش شرایط موجود
و تالش برای سازش با آن بدون شک از
فشار روانی ما خواهد کاست.
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افشارزاد :اط�عات پرونده بیماران در مرا کز درمانی م�تل�
توس� پزشکان قابل ر�یت میباشد
ف�الیتهای واحد ان�ورماتی� در سال گ�شته توس� خان� مهندس افشارزاد ر�ی� این واحد در منطقه ا��هان تشری�
شد .واحد ان�ورماتی� بهداشت ودرمان �ن�ت ن�ت ا��هان از حدود سال  1۳۷۵در حوزههای س�ت افزار ،نرم افزار،
شبکه داخلی و ات�ال به شبکه اینترنت شروع به ف�الیت نمود و تاکنون خدمات بسیار مهمیبه وی�ه در ب�� نرم
افزاری ارا�ه نموده است.به جهت ا�الع از ف�الیتهای این واحد به وی�ه در ی� سال اخبر با سرکار خان� مهندس افشارزاد
ر�ی� واحد منطقه ا��هان گ�تگو�� انجام شد که در ادامه توجه شما را به آن جل� میکنی�.

به عنوان اولین سوال بفرمائید واحد فن آوری اطالعات
گسترش نرم افزار سخن (سالمت خانواده نفت)میباشدکه فاز اول آن
اصفهان از کی شروع به فعالیت نموده و تاکنون چه دستاوردی
در سال  ۹۰در اصفهان مورد بهره برداری قرار گرفت و سپس در سال
داشته است؟
 ۹۱در  ۹منطقه سازمان و بیش از  2۰مرکز درمانی شروع بكار نمود و
از حدود سال  7۵این واحد در ابتدا با نظارت در خرید تجهیزات تاکنون نیز این مناطق از طریق تیم پشتیبانی سخن ،پشتیبانی شده
سخت افزاری و پشتیبانی یكی دو نرم افزار و همچنین نظارت بر شبكه و نسخهها و امكانات جدید این نرمافزار در این مناطق بروزرسانی و
از طریق انعقاد قرارداد با پیمانكار و زیر نظر خدمات پشتیبانی شروع فعال میگردد.
بكار کرد .اما به طور جدی از سال  ۱388و احساس نیاز به پرونده
در سطح درمانگاهی و سرپایی این نرم افزار چه بخشهایی را
الكترونیک سالمت خانواده نفت به جای پروندههای کاغذی در پوشش میدهد؟
سیستم پزشكی خانواده به ویژه در بخش نرم افزاری ادامه فعالیت
این نرم افزار شامل پذیرش درمانگاه ،داروخانه ،پرستار اورژانس،
نمود و نقش موثری در اجرای سیستم مذکور داشت  .بعد از آن هم با پرستار خانواده ،پزشک خانواده ،بهداشت خانواده ،آزمایشگاه،
رشد فن آوریهای اطالعات و ارتباطات در سطح سازمان این واحد نیز دندانپزشكی و فیزیوتراپی میباشد و بزودی نرم افزار رادیولوژی نیز به
توسعه پیدا کرده است.
این مجموعه اضافه میگردد.

lw ww.p ih o.i rl

این چند سال به جز حوزه نرم افزار که در ادامه به آن
میپردازیم در زمینه سخت افزار و شبکه چه پیشرفتهایی
حاصل شده است؟

شبكه سخت افزاری همزمان با نیاز به استفاده از نرم افزارهای
مورد استفاده هر واحد در طی این سالها رشد قابل مالحظه ای پیدا
کرده است .در طی  ۵سال اخیر با افتتاح ساختمانهای جدید سعی
بر این بوده است که از تجهیزات شبكه به صورت استاندارد و به
روز استفاده گردد و بسترهای ارتباطی بین درمانگاهها جهت تبادل
دادههای پرونده پزشكی خانواده و اتوماسیون اداری و  ...به صورت
موثری پیشرفت حاصل کرده است .در سطح سازمان ارتباط با ستاد
سازمان و سایر مناطق سازمان نیز از بسترهای امن  MPLSو خطوط
اینترانت نفت استفاده میگردد و تجهیزات امنیتی شبكه نیز راهاندازی
گردیده است.

ظاهرا در زمینه نرم افزار اصفهان پیشتاز بوده است،
توضیحاتی ارائه فرمایید؟

از لحاظ ارتباطی وضعیت نرم افزار بین مراکز نفت و ارتباط با
سایر نرم افزارها به چه صورت است؟

از لحاظ ارتباطی ،اطالعات پرونده بیماران در مراکز درمانی
مختلف توسط پزشكان قابل رؤیت میباشد .بدین معنی که اگر
بیماری در یک مرکز دارو دریافت کرده باشد و یا آزمایش داده باشد
چنانچه این بیمار به درمانگاه دیگری مراجعه کند پزشک مربوطه
میتواند دارو و آزمایش بیمار را مشاهده کند .از حیث ارتباط با سایر
نرم افزارها نرم افزار سخن قابلیت اتصال و تبادل اطالعات با سایر نرم
افزارهای درمانی دیگر را دارد و در حال حاضر به نرم افزار آزمایشگاه
پارسیک و نرم افزار پكس (رادیولوژی) متصل میباشد.
قابلیت گزارش گیری از این نرم افزار به چه صورت است؟

این نرم افزار قابلیت گزارش گیری در زمینه آماری ،مالی و عملكرد
کیفی و کمیکاربران در گروههای مختلف مانند پزشک ،پرستار،
آزمایشگاه ،دندانپزشكی ،فیزیوتراپی ،داروخانه و بهداشت خانواده
و در مجموع تمامیواحدهای کلینیكی و پاراکلینیكی را دارا میباشد.
آیا دادههای پزشکی جمع آوری شده در طی این سالها
دراختیار ذی نفعان دیگر قرار گرفته است؟

راهاندازی فرآیند پرونده الكترونیک سالمت ( )EHRاز سال 88
در اصفهان آغاز شد و طراحی نرمافزار مربوطه براساس دستورالعمل
و مقررات دو وزارتخانه نفت و بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
از دادههای ثبت شده در پرونده بیماران آمارهایی از بیماران مزمن
آغاز گردید و براساس استانداردهای سامانه پرونده الكترونیک در اختیار دانشگاه علوم پزشكی و معاونت درمان استان قرار گرفته
سالمت (سپاس) وزارت بهداشت ،استانداردهای  HL27و همچنین
اخیرا از سوی دانشكده کامپیوتر دانشگاه صنعتی
است ،همچنین ً
ویژگیهای نرم افزارهای خارجی برتر در این حوزه توسط مهندسین پیشنهاد اجرای پروژه هوش مصنوعی برروی اطالعات نفت مطرح
و تیم پزشكی نرم افزار انجام گرفته و حاصل آن پیاده سازی ،اجرا و گردیده که منتظراخذ مجوزهای الزم از سوی سازمان میباشیم.
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کاروان شادی در نیمه شعبان با تمهیدات ویژه کرونایی
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�هارشنبه  20فروردین ماه کاروان شادی میالد موعود با هماهنگی واحد بسی� و روابط عمومیستاد
برگزار شد ،با توجه به مبارزه با شیوع کرونا شرکت کنندگان در این مراسم از پشت پنجرههایشان در
جشن امسال ح�ور داشتند.
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