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رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت تهران با اشاره به اینکه تمرکز این سازمان بر ارتقاء کیفیت خدمات است،
افزود :مشکلی در زمینه تامین دارو نداریم.

همزمان با روز پـــــــــــزشک تشریح شد

دکتر علی بهزادی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطالعرسانی گذشته با بسیاری از پزشکان صاحب نام مذاکره کردهایم تا
شرکت ملی نفت ایران ،ضمن تبریک روز پزشک ،گفت :بتوانیم کادر تخصصی خود را گسترش دهیم و خوشبختانه با
فعالیتهای اصلی ما در سازمان بهداشت و درمان شامل  ۳محور حضور این پزشکان در تعدادی از زمینههای تخصصی توانستیم
پشتیبانی و درمان ،ارتقاء کیفی خدمات و تامین دارو و لوازم حوزههای کاری جدیدی به خدمات این سازمان اضافه
کنیم.
مصرفی است.
وی افزود :در ابتدای دوره اعمال تحریمها برای مواجه نشدن وی خدمات درمانی ارائه شده از سوی بهداشت و درمان صنعت
با مشکل ،توانستیم نیازهای آتی خود را پیش بینی و تجهیزات و نفت را در دو حوزه درمان مستقیم و غیرمستقیم طبقهبندی کرد
داروی مورد نیاز را تهیه کنیم و این دارو و تجهیزات مرتب به روز و افزود :در سالهای اخیر برای آسایش بیشتر خانواده صنعت
رسانی میشوند .همچنین تعداد شرکتهای تامینکننده دارویی نفت ،با اکثر بیمارستانهای خوب تهران قرارداد بسته شد تا
که با آنان همکاری داریم را نیز افزایش دادیم و خوشبختانه بیمهشدگان بتوانند از خدمات این بیمارستانها نیز استفاده
کنند؛ خوشبختانه رضایت از این طرح بسیار زیاد بود و حدود ۲۵
تاکنون مشکل خاصی در این زمینه نداشته ایم.
دکتر بهزادی با اشاره به تالشهای انجام شده برای گسترش درصد از بیمه شدگان خصوصا در زمینه جراحیها از درمان غیر
و ارتقا کادر درمان بیمارستان نفت تهران ،بیان کرد :طی یکسال مستقیم استفاده کردند.
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تم ـ ـ ــرکز بهداشت و درمان صنعت نفت
بر ارتقاء کیفیت خـــــــــدمات
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دکتر بهزادی اظهار کرد :در شهر تهران هم اکنون طرح
توسعه ای نداریم و بر روی افزایش کیفیت خدمات تمرکز
کردهایم؛ در گذشته زمینی برای احداث بیمارستان
جدیدی در منطقه میرداماد در نظر گرفته شده بود
که مشکالت حقوقی داشت و هم اکنون مشکالت
حقوقی این زمین رفع شده و ما منتظر اقدامهای الزم
از سوی شرکت ملی نفت ایران برای احداث بیمارستان
هستیم.

تقویت فعالیت واحد نظــارت بر درمان
بیمارستان صنعت نفت تهران
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دکتر سیدعباس قاسمیحسینی ،رئیس بیمارستان
نفت تهران نیز با اشاره به سختیهای شغل پزشکی،
گفت :پزشکان مابین  ۷تا  ۱۴سال تحصیالت دانشگاهی
را میگذرانند و در حین کار نیز بار مسئولیت بسیار زیادی
بر روی دوش آنها است چرا که با جان انسانها سر و
کار دارند.
جا دارد به مناسبت روز پزشک ،از تمام پرشکان
بیمارستان نفت قدردانی کنم.
وی تصریح کرد :با وجود اینکه ما در مجموعه خود
بهترین پزشکان را به کار گرفتهایم ،اما با تقویت واحد
نظارت بر درمان بیمارستان صنعت نفت تهران ،تالش
کرده ایم تا بیماران بتوانند اعتماد کامل به مجموعه ما
داشته باشند.

نوسازی و تجهیز مرکز سالمت خانواده
آزادی

دکتر افشین بلوری ،رئیس معاونت طب صنعتی و
بهداشت درمان نفت تهران نیز با اشاره به نوسازی و

دکتر
بهزادی:
خدمات درمانی
ارائه شده از
سوی بهداشت
و درمان صنعت
نفت را در دو
حوزه درمان
مستقیمو
غیرمستقیم
طبقهبندی
کرد و افزود:
در سالهای
اخیر برای
آسایشبیشتر
خانوادهصنعت
نفت ،با اکثر
بیمارستانهای
خوب تهران
قرارداد
بسته شد تا
بیمهشدگان
بتوانند از
خدمات این
بیمارستانهانیز
استفادهکنند؛
خوشبختانه
رضایت از این
طرح بسیار زیاد
بود و حدود
 ۲۵درصد از
بیمهشدگان
خصوصا در
زمینهجراحیها
از درمان
غیرمستقیم
استفادهکردند

تجهیز مرکز سالمت خانواده آزادی ،گفت :این
مرکز هم اکنون تبدیل به یک پلیکلینیک
مجهز شده و بخشهای فوق تخصصی و
دندانپزشکی را داراست و امیدواریم در آینده
بتواند از حجم مراجعه به بیمارستان نفت
تهران بکاهد.
وی پیشگیری را بر درمان مقدم خواند و بیان
کرد :ما فهرستی از موضو عهای آموزشی تهیه
کردهایم و به شرکتها ارائه داده یم تا بنا به
درخواست آنان این دورههای آموزشی را اجرا
کنیم .امور بانوان وزارت نفت نیز درخواستی
مبنی بر ارائه دورههای آموزشی سالمت بانوان
داشت که عناوین و محتوی این دورهها نیز
تهیه شده است.

بررسی درخواست بیماران برای
تهیه دارو خارج از فهرست تامین

دکتر رضا شهرامی ،معاون درمان و داروی
بهداشت و درمان صنعت نفت تهران در ادامه
با اشاره به حضور اکثر بیمارستانهای مطرح
تهران در فهرست بیمارستانهای درمان غیر
مستقیم ،گفت :درمان با کیفیت و رضایت
بیمهشدگان اولویت ما است به همین دلیل بر
روی فعالیت این بیمارستانها نظارت مستمر
وجود دارد و اگر از روند درمان آنان راضی
نباشیم و یا قوانین در این بیمارستانهای
رعایت نشود از فهرست ما خارج
میشوند.
وی فهرست اقالم دارویی و تجهیزاتی که از
سوی بیمه نفت پوشش داده میشود را کامل
تر از اکثر بیمههای پایه و تکمیلی دانست و
گفت :ما یک کمیته تخصصی داریم که در
صورت درخواست بیماران برای دارویی که در
فهرست تامین ما وجود ندارد ،تشکیل میشود
و اگر نیاز بیمار مشخص شود ،این داروها تهیه
میشود.
دکتر شهرامیخدمات دندانپزشکی نفت در
تهران را بسیار کامل خواند و گفت :خوشبختانه
ما تمامی نیازهای دندانپزشکی بیماران را
به غیر از بعضی اقدامات زیبایی ،به صورت
مستقیم پوشش میدهیم و نیازی به ارائه
خدمات دندانپزشکی به صورت غیر مستقیم
نداریم.
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رئیس واحد تدارکات دارویی بهداشت و درمان صنعت نفت:

نگران کمبـ ـ ـ ــود دارو نیستم
مشعل

این واحد تمامیفعالیتهای مربوط به تهیه ،خرید و توزیع دارو را
در  152مرکز درمان تحت پوشش بهداشت و درمان صنعت نفت به
عهده دارد .مراقبتهای دارویی و تلفیق دارویی ،یکی از فعالیتهای
مهم در این واحد محسوب میشود که همراه با مداخالت دارویی
برای بیمار ،از مراجعه دوباره بسیاری از بیماران جلوگیری کرده
و بیماران توانسته اند داروهای خود را با دستور مصرف صحیح
و ضریب اطمینان باالتر مصرف کنند .برای کسب اطالع بیشتر،
گفت و گویی با حمیدرضا محمودی ،رئیس واحد تدارکات دارویی
بهداشت و درمان صنعت نفت انجام داده ایم که مشروح آن را در
ادامه میخوانید.

روبهرو هستیم .در مدیریت خرید با پنج شرکت اصلی دارویی کشور
(رازی ،هجرت ،البرز ،فردوس و داروپخش) تفاهمنامه همکاری
داریم .از دستاوردهای خوب این طرح میتوان به قطع ارتباط مالی
مناطق با شرکتها ،واقعی شدن هزینههای دارویی و غیرممکن
شدن صرف بودجه دارو در دیگر سرفصلهای مالی اشاره کرد.

رویکرد جدید امور دارویی چیست؟

رویکرد جدید ما ،ایجاد واحد مراقبتهای دارویی است که در
این واحد ،پروتکلهای دارویی تدوین میشود ،بخصوص در مورد
داروهای هزینه بر مانند آلبومین ،پنتوپرازول ،مروپنم و داروهای
شیمیدرمانی ،ضمن آنکه در این واحد ،فعالیتهای دارویی پایش
واحد خدمات دارویی بهداشت و درمان صنعت و تلفیق دارویی نیز برای بیماران بستری انجام میشود .همچنین
نفت چه وظایفی به عهده دارد؟
در این واحد عملیات مشاوره دارویی هم صورت میگیرد .در واقع
واحد امور دارویی که زیرمجموعه مدیریت سالمت سازمان بهداشت تمامیسرویسهای دارویی در سراسر کشور ،باید به سمت و سوی
و درمان صنعت نفت است ،عالوه بر وظایف تدارکات دارویی ،واحد مراقبتهای دارویی حرکت کنند.
رویکرد مراقبتهای دارویی نیز دارد که با مطرح شدن مفاهیم جدید
مدیریت مصرف ،یکی از دیدگاههای سهگانهای
در حاکمیت بالینی ،لزوم بهینه کردن خدمات دارویی بیش از پیش
است که به آن اشــاره کردید .لطفا در این زمینه
احساس میشود.این واحد از ابتدای شروع فعالیت صنعت نفت در
توضیح دهید؟
دل درمانگاهها به صورت داروخانههای کوچک شروع به فعالیت
کرد و متناسب با رشد تکنولوژی دارویی ،فعالیتهای خود را اعتال در بحث مدیریت مصرف ،با بحث پزشکی -اجتماعی روبهرو
بخشید .دارو به عنوان یکی از حلقههای زنجیره درمان در سه فرایند هستیم ،از اینرو باید الگوهای مصرف دارویی را تغییر دهیم .این
تهیه ،نگهداشت ،توزیع و نظارت بر مصرف فعالیت میکند .عمده پروسه بسیار زمانبر و انرژیبر است ،اما حتما به نتیجه میرسد .با
طر حهای دارویی در سه محور سالمت محور ،تکریم محور و مالی تقویت کمیتههای بررسی نسخ در سطح سازمان و دادن بازخورد
محور است که در قسمت مالی با مدیریت خرید و مدیریت مصرف مناسب به پزشکان یا روسای بخشهای بیمارستانی برای تجویز
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سمیهراهپیما

دارو ،نقشی کلیدی در درمان بیماریها دارد ،به گونه ای که وقتی بیماری به مراکز درمانی مراجعه
میکند تا زمانی که داروی خود را دریافت نکند ،زنجیره درمان را کامل نکرده است ،از این رو واحد
تدارکات دارویی به عنوان یکی از بخشهای مهم در ارائه خدمات درمانی به شمار میرود.
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منطقی داروها ،اهمیت به آموزشهای مداوم ( )CMEبه پزشکان،
همچنین  Unit Doseشدن داروهای تحویلی به بیماران بستری
در بخشها ،جمع آوری استوک دارویی بخشها و بارکددار کردن
وسایل و تجهیزات مصرفی اتاق عمل و بخش آنژیوگرافی میتوان
تا حد زیادی مصرف دارو را مدیریت کرد که البته عمده فعالیتهای
فوق در حال حاضر در بهداشت و درمان تهران انجام میشود.

دارو روبه رو نشود ،چه برنامههایی در دستور کار
دارید؟

برای جلوگیری از دغدغه کمبود دارو در بهداشت و درمان صنعت
نفت ،جلسههایی با معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و درمان
کشور برگزار کردهایم که یکسری راهکار به ما دادهاند تا دچار کمبود
نشویم .در عین حال ما جلوتر از دیدگاه کمبود دارویی حرکت کرده
ایم و در تمام انبارهای دارویی به میزان کافی ذخیره دارویی داریم
مهم ترین بخــش فعالیتهای امــور دارویی و میتوان گفت که نگرانی در زمینه کمبود دارو برای جمعیت تحت
چیست؟
پوشش صنعت نفت نداریم.انبارها را بهگونهای در نظر گرفتهایم تا
یکی از بخشهای مهم فعالیتهای امور دارویی ،تدوین و به کمبودی نداشته باشیم و پزشکان نیز طول درمان با دارو را دو ماه در
روزرسانی فارماکوپه دارویی (دستورات دارویی) شرکت ملی نفت نظر میگیرند و نمیتوانند بیشتر از آن دارو تجویز کنند.
متناسب با منافع درمانی برای بیمار و رعایت اصل صرفه جویی
اقتصادی برای سیستم است .این طراحی از دل پروتکلهای
لطفــا در زمینه فعالیتهــای پیش روی واحد
درمانی بیرون میآید .تمام داروهای ایرانی در فارماکوپه وجود دارد و
تدارکات دارویی توضیح دهید؟
در کنار آن داروهای خارجی که معادل ایرانی آن وجود ندارد نیز پس امسال پنج محور را برای گسترش فعالیتهای واحد تدارکات
از تایید کمیسیون پزشکی ،در دسترس بیماران قرار میگیرد.
دارویی در نظر گرفتهایم که عبارتند از :راهاندازی مرکز اطالعات
دارویی و سموم ( )DPICدر سطح مراکز اصلی تهران و اهواز (Drug
چند مرکز دارویی در سراسر کشور دارید؟
 ،)Poison Information Centerطراحی فرآیند یکپارچه در پروسه
بهداشت و درمان صنعت نفت  283هزار نفر شاغل و  213هزار خرید ،نگهداری ،انبارداری ،توزیع و مصرف دارو در سراسر کشور،
نفر بازنشسته دارد و در کل به جمعیت  496هزار نفر خدمات ارائه به روز رسانی فارماکوپه دارویی هر شش ماه یکبار ،ادامه تدوین
میکند .پراکندگی جغرافیایی مراکز دارویی  152واحد در  14منطقه پروتکلهای دارویی و تلفیق دارویی در بخشهای بستری ،اهمیت
کشور است که با نیروی انسانی  66دکتر داروساز و  258تکنیسین به فرآیند مشاوره دارویی و ایجاد بستری مناسب برای این کار در
دارویی فعالیت میکند ،ضمن آنکه دو مرکز دارویی اصلی در تهران ساختار فعلی و ایجاد اتاق پاک برای تهیه داروهای شیمیدرمانی.
و اهواز ،نظارت بر فعالیتهای دارویی در دو منطقه شمال و جنوب
کشور را اعمال میکند .کل حجم خرید دارو در سطح کشور در سال
حرفه شــما با چه ســختیها و مشکالتی روبه
 ،97حدود  130میلیارد تومان بوده که احتماال با رشد  25درصدی در
روست؟
سال  98روبه رو هستیم.
عالوه بر سختی تهیه دارو ،یکی از سختیهای کار ما این است که
وقتی بیماران بعد از طی مراحلی برای دریافت دارو به داروخانه مرکزی
برخی از داروخانههای بهداشت و درمان صنعت مراجعه میکنند ،کم حوصله هستند و میخواهند کارشان زود انجام
نفت از این نظر که برخی بیمــاران ،بی رویه دارو شود؛ اما باید گفت که با تعداد کم نیرو ،در بعضی داروخانههای
دریافت میکننــد ،ناراضی هســتند؟ آیا برای تخصصی بیمارستان ،روزانه حدود  1600نسخه دارویی را تحویل
جلوگیری از این روند برنامه ای دارید؟
میدهیم که در این میان ،ممکن است بیمار مدت زمانی را در انتظار
زمانی که بیمار به پزشک مراجعه میکند ،در سیستم امور دارویی دریافت دارو باشد ،از این رو آنها را به صبوری دعوت میکنیم؛ زیرا
که تحت وب یکپارچه است ،این مراجعه و نوع و دوز داروی بیمار زنجیره درمان با دریافت دارو تکمیل میشود و در این خصوص بیمار
و همچنین مدت زمان مصرف ثبت میشود .اگر بیمار در مدت باید صبر و حوصله داشته باشد.
زمان کوتاهی بعد از دریافت دارو ،دوباره مراجعه کند ،از آنجا که
مشخص است چه دارویی دریافت کرده ،نمیتواند داروی اضافی
و سخن پایانی.
بگیرد .بنابراین نگرانی از افزایش گرفتن دارو نداریم .سرانههای امور دارویی ،زنجیره اصلی در درمان به شمار میرود که دارای
مصرف ما ،ساالنه حدود  210هزار تومان است که با سرانه مصرف نگرشی علمیاست ،بنابراین برنامههایی در نظر گرفته شده تا ضمن
در نظر گرفته شده از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی صرفهجویی در مصرف دارو ،شاهد بهترین اثربخشی برای بیماران
کشور همخوانی دارد .اکنون بیشترین نگرانی ما بیماری حمل کیسه باشیم.امور دارو و تجهیزات پزشکی ،نیازمند حمایت مدیر عامل
داروست که به عنوان یک عامل روانشناختی در برخی خانوادهها سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و مدیریت سالمت است.
مشاهده میشود و باید این دیدگاه را از بین ببریم.
امیدواریم با برطرف کردن تنگناها و یکپارچگی فرآیندها ،بهترین
خدمات را به بیماران سرپایی و بستری در قالبهای مشاوره دارویی
برای اینکه بهداشت و درمان صنعت نفت با کمبود و تلفیق دارویی ارائه کنیم.
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بيست و سوم اوت مصادف با روز اول شهریورماه به پاس
بزرگداشت ابوعلیسینا ستاره پرفروغ طب ایران ،به عنوان روز
پزشک نامگذاری شده است .اندیشمند فرزانهای كه با پشتكار
فراوان و با اندیشه و دانش خویش عزت و سربلندی را برای ایران و
ایرانی در سراسر این گیتی پهناور رقم زد.
ابوعلی سینا  450كتاب در زمينههای گوناگون نوشته است كه
يكی از معروف ترين كتابهايش كتاب شفا ،دانشنامه علمی و
فلسفی جامع و كتاب قانون يكی از كتابهای معروف ابن سينا در
زمينه علم پزشكی است.
وی از مشهورترين و تاثيرگذارترين فيلسوفان و دانشمندان ايران
است كه آثارش در زمينه فلسفه ارسطويی و پزشكی اهميت بسيار
دارد.
به همین دلیل و به مناسبت بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک،
خبرنگار پایگاه روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران در صبح یک روز تابستانی به سراغ چند تن از پزشكانی كه
در مراکز درمانی بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران فعالیت
دارند رفته ،دکتر محمدبخشایی رئیس بیمارستان بعثت صنعت

ی
نفت گچساران ،دکتر سیدحشمتاهلل محمودی پزشکی عموم 
و خانواده ،دکتر علی گرامیزاده متخصص بیهوشی و مراقبتهای
ویژه ،دکتر امید رامشک پزشک عمومیمطالبی درباره خاطرات تلخ
و شیرین دوران طبابت ،آرزوهای شغلی کودکی و یک روز کاری خود
بیان کردند.
دکتر سید حشمتاهلل محمودی ،متولد  ،1347دارای دكترای
پزشكی عمومیاز دانشگاه علوم پزشکی شیراز است .این پزشک51
ساله اکنون به عنوان پزشکی عمومی و خانواده در درمانگاه
مرکزی بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران فعالیت میكند.
به محض ورود به اتاق شماره4درمانگاه مرکزی بهداشت و درمان
صنعت نفت گچساران دکترمحمودی با روی گشاده از ما استقبال
کرد قبل از هر چیز روز پزشک را به وی تبریک میگویم و علت
حضورم را جمعآوری اطالعاتی از وی جهت تهیه گزارشی برای
روز پزشک عنوان میکنم که وی با خوشرویی زمینه گفتوگو را
فراهم میکند.
وی میگوید :در طی  26سال خدمت ،با عشق و عالقه در محل
کارم حضور یافتم و هرگز از كارم خسته نشدم.

lw ww.p ih o. ir l

روز پزشک ،فرصتی برای بازخوانی و بازنمایی تالش و بهانه ای برای ادای احترام به این قشر نخبه و نجاتگر است كه برای نجات
جان انسانها میكوشند و خاطرات تلخ و شیرین فراوانی از سالها كوشش در چنته شان انباشته اند.حرفه پزشكی دارای فراز و
نشیبهای زیادی است .با نجات جان انسانی لبخند بر لبان همراهان بیمار نشانده میشود و با مرگ انسانی دیگر ،غبار غم بر چهره كادر
درمانی ،مردم و همراهان بیماران مینشیند و به یقین این حرفه دارای تلخی و شیرینهای زیادی است.پزشكی حرفه ای است كه
هيچ زمانی انسانها از آن بی نياز نبودند و پزشكان با ادای يک سوگند متعهد میشوند به نجات زندگی بيماران بپردازند ،اما رسالت آنها
تنها محدود به قابليت و توانايی علمیپزشكی نمیشود ،بلكه يک پزشک ماهر عالوه بر داشتن تخصص در امر خطير پزشكی بايد به
ويژگیهای ديگری نظير بردباری ،راز داری ،نيک خلقی ،مهارتهای ارتباطی و ...آراسته باشد.در فرهنگ اسالمی ،ارزش دانش گرانقدر
پزشكی و فعاليت حرفهای طبيب تا بدان اندازه واال و عظيم است كه احيای جانی برابر با حيات هم ه جانهاست .مردم نه فقط برای
جستجوی تسكين كه در مقام هدايت و مشاوره گاه در تمامیابعاد زندگی پزشک را محرم و امين خود شمرده و او را پی جويی میكنند.

lw ww.p ih o. ir l

8

خبرنامه الکترونیکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیمه دوم مردادماه 98

دکتر محمودی از خاطراتش چنین میگوید :حدود  ۲6سال در
خدمت مردم هستم .پس از گذراندن دوره پزشکی در شرکت فالت
قاره مشغول به کار شدم و بعد از  9سال فعالیت در شرکت فالت قاره
از سال  8۲به استخدام بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران
درآمده ام .او ادامه میدهد :مثل اکثر محصلین به رشته پزشکی
عالقه مند بودم و جزء دانش آموزان متوسط رو به باال بودم و زمانی
که در کنکور شرکت نمودم میدانستم در رشته پزشکی پذیرفته
خواهم شد .دکتر محمودی از انتخاب این شغل راضی است و
میگوید  :شغل پزشکی سختیهای خود را دارد که سختترین آن
شیفتها و دوری از خانواده است.
دکتر محمودی خطاب به جوانانی که قصد ادامه تحصیل در
رشته پزشکی را دارند ،میگوید :کسانی که وارد این رشته میشوند
باید عاشق باشند تا شبانه روز در خدمت بیماران باشند.
وی ادامه میدهد :مهمترین مسئله ای که در شغل پزشکی بیش
از هر چیزی من را ناراحت میکند این است که نتوانم برای بیماری
خصوصا بیماران دارای بیماریهای پرخطر کاری انجام دهم.
وی پزشکی را یک هنر میداند که میتوان با آن سختترین کارها
را میسر کرد .دکتر محمودی خوش برخوردی ،پاکی و پایبندی
به سوگند و عهد را مهمترین ویژگیها و خصوصیات یک پزشک
خوب میداند .این پزشک شاغل در بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران به پزشکان جوان توصیه میکند با توجه به باز بودن
مسیر پیشرفت به سمت پیشرفت و تخصص گام بردارند.
د��� ����دی در ��رد �� روز
کاری خود میگوید؛ از ساعت  ۷صبح تا  ۲بعداز ظهر در درمانگاه
مرکزی بهداشت و درمان صنعت نفت و در مطب شخصی از ساعت
 ۵عصر تا  9شب بیماران را ویزیت میکند و زمان چند ساعته بین
این  ۲تایم را برای ناهار و استراحت به منزل میرود ،وی از ورزش
روزانه غافل نشده و شبها به مدت  ۱ساعت به ورزش میپردازد.
وی میگوید :روزانه حدود  ۳0تا ۵0بیمار را ویزیت میکند.
وی ادامه میدهد وظیفه ذاتی یک پزشک برگرداندن سالمت به
جامعه با رفتار و منش و نیز تشخیص صحیح و درمان روحی است.
دکتر محمودی تعارفی نیز از اخالق پزشکی ،زندگی ،بیمار،
محرومیت و مرگ دارد .اخالق پزشکی اولین و مهمترین خصوصیت

یک پزشک ،زندگی باید به نحو احسن در جهت خدمت به مردم
آن را گذارند ،بیمار نیازمند درمان ،محرومیت مایه همه مشکالت و
مرگ بازگشت به اصل .به عقیده دکتر محمودی پرستاران بیشترین
نقش و زحمت را در امر خدمت رسانی به بیمار برعهده دارند.
اتاق عمل بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران مقصدی
بعدی من است؛ در بدو ورود به اتاق عمل این مرکز درمانی با
«دکتر علی گرامیزاده» ،متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه
بیمارستان ،آشنا میشوم.
از دکتر گرامیزاده درباره دالیل انتخاب این رشته تخصصی و
از سختی کار و خاطراتش میپرسم که میگوید :هنگام تعیین

رشته تخصصی با توجه به اینکه رتبه خوبی را کسب کرده بودم،
میتوانستم وارد سایر رشتههای تخصصی شوم ولی به علت
عالقهام به این رشته که علم و هنر در آن توام است ،بیهوشی را
انتخاب کردم .وی میگوید  :در طی  ۲۲سال خدمت ،با عشق و
عالقه در بیمارستان حضور یافتم و هرگز از کارم خسته نشدم.
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه بیمارستان بعثت صنعت
نفت گچساران درخصوص خاطرات خود میگوید :خوشحالی بیمار
پس از انجام عمل و بیدار شدن از بیهوشی از جمله بهترین خاطرات
من میباشد .دکتر گرامیزاده خطاب به جوانانی که قصد ادامه
تحصیل در رشته پزشکی را دارند ،میگوید :به امید درآمد باال به
این رشته ورود نکنند.
وی ادامه میدهد :همچنین عالقه مندان رشته پزشکی باید
عشق بسیار بزرگی برای خدمت به بیماران داشته باشند وگرنه
توصیه میکنم به این رشته پراسترس ورود نکنند.
در بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران ،دقایقی را نیز پای
صحبتهای جوان ترین پزشک مینشینم که متولد  ۱۳۷۱است.
دکتر «امید رامشک» که پزشک عمومی است ،درباره دلیل
انتخاب این رشته ،میگوید :از کودکی عالقمند به رشته پزشکی
بودم و دیدن نجات و زندگی افراد برای من لذت بخش بود و
بهخاطر همین رشته پزشکی را انتخاب کردم.
وی ادامه میدهد :با وجود اینکه میدانستم این رشته دارای
شب کاریهای ممتد و اورژانسهای سخت میباشد با عشق

و عالقه و با حمایت خانوادهام برای خدمت به جامعه پزشکی را
انتخاب و ادامه تحصیل دادم و هرگز از انتخابم پشیمان نشدم و
اکنون سعی میکنم هر روز به مردم خدمت کنم.

این پزشک عمومیاضافه میکند  :یک پزشک همیشه باید
در حال تحصیل و پویایی باشد و با تکنیکهای جدید و به روز
آ گاه باشد .وی ادامه میدهد :خاطرات زیادی داشتهام؛ بهترین
خاطرهام به نجات جان بیماران و دیدن نتیجه تالش و دیدن
خوشحالی همراهان بیمار برمیگردد .دیدار با رئیس بیمارستان
بعثت صنعت نفت گچساران مقصد بعدی است؛ به اتاق دکتر
محمدبخشایی که میرسیم ناخوداگاه چشمانم خیره میشود به
حجم بسیار تلفنهای اتاقش که جهت پاسخگویی به گیرندگان
خدمت میباشد از مسئول دفتر دکتر بخشایی روزهای مالقات
عمومی دکتر را جویا میشوم که میگوید مراجعهکنندگان در
تمامیروزهای هفته و ساعات روز میتوانند با وی مالقات داشته
باشند .پای صحبتهای دکتر محمدبخشایی رئیس بیمارستان
بعثت صنعت نفت گچساران که پزشک عمومی است و ریاست
مرکز طب سالمت کار بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران را در
کارنامه خود دارد و دارای  ۲9سال سابقه کاری میباشد ،مینشینم.
از دکتر بخشایی درباره دالیل انتخاب این رشته میپرسم که
میگوید  :از دوران دبیرستان به این رشته عالقمند بودم و در آزمون
سراسری سال 6۳رتبه 8۳را کسب کردهو در دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان پذیرفته شدم و هم اکنون  ۲9سال سابقه خدمت دارم و
سال آینده بازنشسته خواهم شد.
رئیس بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران میگوید :یکی
از خوشترین خاطره من در اوایل شروع کارم رقم خورد در یکی از
شبهایی که در درمانگاه روستایی در حوالی اصفهان کشیک بودم
بیمار بسیار بدحالی با بیماری قلبی مراجعه نمود ساعت  ۲بامداد
وی را شخصا به وسیله آمبوالنس درمانگاه تا اصفهان همراهی
نمودم که باعث خوشحالی خانواده و خود بیمار شد.
در ادامه از دکتر بخشایی درخصوص تعداد مراکز درمانی و
پزشکانی که در حال حاضر در بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران فعالیت دارند میپرسم 6۱ :پزشک هم اکنون مشغول

ارائه خدمات درمانی به کارکنان و خانوادههای شرکت بهره برداری
نفت و گاز گچساران هستند .دکتر بخشایی ادامه میدهد :این افراد
شامل  ۲۳متخصص ۱۲ ،دندانپزشک و  ۲6پزشک عمومیهستند.
وی اضافه میکند :پزشکان متخصص بهداشت و درمان صنعت
نفت گچساران شامل داخلی ،اطفال ،جراحی زنان و زایمان ،جراحی
عمومی ،ارتوپدی ،داخلی ،ارولوژی ،نورولوژی ،چشم ،اعصاب و
روان ،پوست ،گوش ،حلقی و بینی ،بیهوشی ،قلب و جراح مغز و
اعصاب است .وی ادامه میدهد :این پزشکان در  ۱۷مرکز درمانی و
یک بیمارستان  6۴تختخوابی در نوبتهای صبح و عصر کار ارائه
خدمات بهداشتی و درمانی را به کارکنان و خانوادههای شرکت بهره
برداری نفت و گاز گچساران بر عهده دارند.
در حال حاضر ۱۲هزار و  9۵8نفر از خدمات بیمارستان بعثت
صنعت نفت گچساران استفاده میکنند ،که هشت هزار و ۴۱۲
نفر آن کارکنان شاغل و افراد تحت پوشش آنها و  ۴هزار و  ۵۴6نفر
کارکنان و خانوادههای بازنشسته صنعت نفت گچساران میباشد.
گفتنی است پزشکان و کادر پزشکی همگی برای طبابت و کار
در حوزه سالمت باید از سازمان نظام پزشکی شماره نظام بگیرند،
بنابراین همگی عضو این سازمان هستند ،سازمان نظام پزشکی

حدود  ۲۵0هزار نفر عضو در سراسر کشور دارد که شامل  80هزار
پزش� عمومی ۳6 ،هزار پزش� متخصص و فوق تخصص ۳۵ ،هزار
دندانپزش� عمومی ،بیش از  ۲هزار نفر دندانپزش� متخصص۲0 ،
هزار دکترای داروسازی ،هزار و  ۵00نفر دکترای علوم آزمایشگاهی،
 ۵0هزار ماما و حدود  ۲۵هزار نفر گروههای پروانه دار (شامل
فیزیوتراپیست ،متخصص تغذیه ،بیناییسنج ،شنواییسنج)
هستند .در سالروز والدت حکیم فرزانه ابوعلی سینا و روز پزشک،
تالش خستگی ناپذیر تمامیپزشکان این مرز و بوم باالخص
پزشکان سختکوش بهداشت و درمان صنعت نفت را میستایم و
یاد و نام کسانی که در گسترش اخالق و حکمت ،انسانیت و معرفت
کوشش کرده و از مال و جان خویش در خدمت به بیماران دریغ
نورزیدهاند گرامی میدارم؛ آنانی که با دم مسیحایی خویش درد و
رنج را از جسم و روان بیماران زدوده و شوق امید و زندگی را در کالبد
جسم و روح آنان میدمند.

lw ww.p ih o. ir l
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رئیس بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان :

اصالح فرایندها ،حفظ بی ـ ـ ـتالمال و مبارزه با
فساد جزء انجام وظایف اداره بازرسی است

lw ww.p ih o. ir l

دکتر امینی به همراه کارشناسان حوزه بازرسی در سفری دو
روزه به بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان از نزدیک فعالیتها را
بررسی و با مشکالت کارکنان آشنا شد.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشتودرمان صنعت نفت
اصفهان ،رئیس بازرسی به شکایات سازمان در این جلسه ضمن
تشکر از میزبانی اصفهان گفت :اداره بازرسی خود را از سازمان
جدا نمیداند و ما همکار شما هستیم که بر اساس وظایفی که
برعهده ما گذاشته اند عمل میکنیم و هدف نهایی ما رضایت
ارباب رجوع است.
دکتر امینی اصالح فرایندها ،حفط بیتالمال و مبارزه با فساد را
جز وظایف اداره بازرسی دانست و گفت :ما ذرهای در این موارد
چشم پوشی نمیکنیم و در رعایت این موارد بسیار کوشا هستیم و
نقض آن را بر نمیتابیم.
وی بیان کرد  :ما بر اساس تکالیف خود در مناطق حضور پیدا
میکنیم و در حوزههایی که طبق مقررات حق دخالت نداریم
ورود نمیکنیم .ایشان از رعایت قانون در واحد بازرسی گفت و
اطمینان داد که از شرح وظایف قانونی خود فراتر نرفته و صرفا بر
اساس قانون عمل میکنند.
این مقام مسئول به مسئولین حاضر در جلسه توصیه کرد که
همگی براساس قانون و شرح وظایف خود عمل کنند و کنترل و
نظارت بر زیرمجموعه خود را به نحو احسن انجام دهند.

رئیس بازرسی در پایان خاطر نشان کرد  :بهداشتودرمان
اصفهان تالش دارد که به نحو احسن و اصولی کارها به پیش
برود و مواردی که در بازدید قبلی برای اصالح امور مطرح شده
بود ،در این بازدید به طور کامل رفع گردیده است.
دکتر امامی رئیس بهداشت و درمان اصفهان ضمن خیر
مقدم گفت :خوشبختانه سازمان ما قانونمند و در رعایت قانون
زبانزد میباشد .همگی ما در ادارات و واحدهای مختلف مانند
حلقههای یک زنجیر هستیم که اگر محکم همدیگر را داشته
باشیم بهتر و قویتر میتوانیم خدمات ارائه دهیم.
ایشان حضور دکتر امینی و همکارانشان در اصفهان را جزئی از
همین زنجیره دانست که نقش برجستهای در بهبود روند کار و
ارائه خدمت بهینه به جمعیت تحت پوشش دارد.
گفتنی است تیم بازرسی سازمان متشکل از دکتر دقایقی مسئول
دندانپزشکی سازمان و زهرا آجیدیان کارشناس حوزه بازرسی بود
که به مدت  2روز در اصفهان حضور پیدا کرده و ضمن بازدید از
مراکز درمانی و ستادی در جلسات با مسئولین بهداشت و درمان
اصفهان و کارگروه ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد اداری
شرکت کردند.
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�ال�های مرتبط با حوزه بهداشت و درمان
شــــــــرکت گــــــــاز کهگیلویه و بویراحمد بررسی شد

به گزارش روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت
فارس و هرمزگان ،در این نشست مشترک ،چنین عنوان شد که
اولویتدهی و رسیدگی به سالمت روانی و جسمی کارکنان در تمام
سطوح ،ضامن حف� و توسعه سرمایههای انسانی و صیانت از
تولید و تداوم آن است.
همچنین مدیران شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد با ارائه
گزارشی از شرایط فعلی بهداشتی و درمانی ،به تفصیل ،مسائل
این حوزه را مطرح و ضمن تقدیر از تالشها و خدمات رسانی
بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان؛ با ارائه چند
پیشنهاد ،خواستار رسیدگی به چالشهای موجود شدند.
مدیران بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان نیز
طبق روال گذشته تاکنون ،از آمادگی کامل بهداشت و درمان
صنعت نفت جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی به کارکنان خبر
دادند و یادآور شدند :همه تالشها در راستای ارتقاء سطح سالمت
کارکنان است و در نهایت با داشتن سرمایه انسانی سالم و چاال ک،
اهداف خرد و کالن سازمان همچون گذشته محقق خواهد
شد.

در این نشست که در دفتر ریاست بهداشت و درمان صنعت
نفت فارس و هرمزگان در شیراز صورت پذیرفت ،با حضور مدیران
ارشد این مرکز و مدیران شرکت گاز کهگیلویه و بویر احمد ،مسائل
و مشکالت بهداشتی و درمانی کارکنان شرکت گاز کهگیلویه و
بویراحمد مطرح و مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت و مقرر شد تا
موارد مورد توافق ،پیگیری و رسیدگی شود.

lw ww.p ih o. ir l

در نشست مشترک مدیران شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد با رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان ،چالشها و
مسائل مرتبط با حوزه بهداشت و درمان کارکنان این شرکت مطرح و بررسی شد.
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فنــــــــــــــــاوری اطالعات نبض حیـــــــــــــــــــاتی
یک سازمان است

lw ww.p ih o. ir l

رییس بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان بر این باور است؛ امروزه ،فناوری اطالعات یکی از تکنولوژیهای بسیار
ضروریست که به جد میتوان گفت نبض حیاتی یک سازمان و ارگان محسوب میشود.

به گزارش روابط عمومیبهداشتودرمان صنعت نفت فارس و
هرمزگان ،دکتر محسن تندر در نشست با پرسنل واحد انفورماتیک
این مرکز از اهمیت فناوری اطالعات در هر سازمان گفت و عنوان
کرد :مفهوم فناوری اطالعات ،باعث تاثیرگذاری بر چگونگی
نحوه مدیریت ،نظارت هر چه بیشتر بر مسائل و کنترل دقیقتر
موارد امنیتی میباشد .وی گفت :فناوری اطالعات بر مهارت
استفاده از سیستم کامپیوتری ،سیستمهای ارتباطات از راه دور
و ذخیرهسازی آنها ،کاربرد و انتقال داده اشاره مینماید و اجرای
درست و بروز این موارد در این مرکز میتواند بر خدماترسانی
مناسب و رضایت ارباب رجوع تاثیر بسزایی داشته باشد.
دکتر تندر با بیان اینکه؛ در کشور ما نیز سرمایههای بسیاری به
سمت افزایش امکانات مرتبط با فناوری اطالعات در سازمانها،
ِ
توسعه شبکههای داخلی و بهبود برنامههای کاربردی در
مدیریت ،روانه شده است ،تاکید کرد :فناوری اطالعات مبحث
در حال پیشرفتی است که به سرعت در حال انتشار است و
سرمایهگذاریهای عظیمی را جذب و درآمدهای فراوانی را
نصیب ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی نموده و در این

راستا ،کارشناسان و فعاالن عرصه اطالعات فناوری در این مرکز
نیز میتوانند با تبعیت از تکنولوژی روز ،به ارتقای رضایتمندی
کمک شایانی نمایند.
وی اضافه کرد :در این شرایط که حجم ورودیهای اطالعاتی
سازمان افزایش مییابد بی راه نیست که انتظار افزایش نتایج
خروجی و در نهایت افزایش بهرهوری را داشته باشیم.
به گفته رییس بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان،
تکنولوژیهای سازمانی نوین و سیستمهای اطالعات ،به
مدیران در جهت افزایش تواناییهای آنها برای کنترل فعالیتها
در سازمان و کمک به تصمیم گیری ،یاری میرساند.
در ادامه ،مومنی ،سرپرست واحد انفورماتیک به ارائه مسائل
و مشکالت خود نظیر برنامه ریزی در راستای اجرای نرمافزار
جدید ،ایجاد امنیت در بستر شبکه و وضعیت زیرساختی نرم
افزار و سختافزار ،حضور در کارگاههای آموزشی جهت بروز
رسانی تکنولوژیهای به کار گرفته در این مرکز و...؛ پرداخت و
دغدغههای خود را مطرح و به همراه مسئوالن ارشد و کارشناسان
این واحد ،به بحث و بررسی این مهم نشستند.
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اهدا عضو پزشکیار بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران به یک بیمار زندگی بخشید

به گزارش پایگاه روابط عمومی
بهداشتودرمان صنعت نفت گچساران؛
مرحوم محمدکشاورز ،یکشنبه  27مرداد
در سانحه رانندگی در حوالی گچساران
دچار مرگ مغزی شد و با توجه به تکمیل
کارت اهدای عضو ،با رضایت خانواده و
تشخیص قطعی پزشکان تیم اهدا عضو
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مبنی بر
مرگ مغزی کبد وی به بیمار نیازمند اهدا
شد.
کار برداشت و انتقال کبد این پزشکیار
شاغل در بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران توسط تیمهای پیوند اعضا بیمارستان شهید رجایی
گچساران ،دانشگاه علوم پزشکی استان و بیمارستان ابو علی سینا
گ مغزی تا زمان سالمت اعضای خود،
شیراز انجام شد .هر بیمار مر 
میتواند با رضایت خانواده به هشت بیمار نیازمند عضو اهدا کند.
اعضا و نسوج پیوندی قابل اهدای بدن شامل ریه ،کبد،
لوزالمعده ،قلب ،کلیه ،روده ،قرنیه ،غضروف ،دریچههای قلب،

پوست و تاندون است که میتواند بیماران
زیادی را از رنج و معلولیت نجات داده و باعث
افزایش کیفیت زندگی آنها شود.
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران گفت :روح زنده یاد محمدکشاورز،
پزشکیار بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران که با اهداء عضو خود به یک بیمار
نیازمند حیات بخشید ،همیشه زنده است.
دکترمحمدمحمدی با تسلیت درگذشت
این پزشکیار فداکار به خانواده و جامعه
درمانی افزود :حرکت این جوان که در زمان
حیات خود با تکمیل فرم اهدای عضو در این
کار انسان دوستانه و خداپسندانه شرکت کرده بود ،مصداق بارز
ایثارگری و نوع دوستی است که برای همه ما میتواند یک الگو
باشد .وی بیان داشت :فداکاری این پزشکیار که در زمان حیات
به اهدای اعضای بدن خود رضایت داده بود الگویی از ایثارگری،
عشق و نوع دوستی در جامعه است و به طور قطع نزد خدا پاداش
خود را دارد.
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محمد کشاورزپزشکیار بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران که بر اثر سانحه رانندگی در حوالی گچساران دچار مرگ مغزی
شده بود با اهدای عضو خود به یک بیمار نیازمند جانی دوباره بخشید.
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به مناسبت هفته دولت گزارش شد

مجموعه خدمات سالمت در منطقه آغاجاری
بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری بمناسبت هفته دولت مجموعه اقداماتی را که اولین بار در منطقه ارائه داده ،گزارش کرد.
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به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
آغاجاری ،به مناسبت سالگرد شهادت دولتمردان جمهوری
اسالمی شهیدان رجایی و باهنر و گرامیداشت هفته دولت
بهمنظور آشنایی بیشتر با فعالیتهای صورت گرفته بهداشت
و درمان در صنعت نفت ،خالصهای از مهمترین اقدامات انجام
شده در دولت تدبیر و امید و در زمان مدیرعاملی دکتر حبیباهلل
سمیع در سازمان به شرح زیر میباشد:
بهرهبرداری از ساختمان جدید بیمارستان در سه طبقه با

راه اندازی درمانگاه عملیاتی شهدای تاسیسات در مجتمع
نفتی رگ سفید

معماری ایرانی -اسالمیو رعایت اصول ایمنی و دارای بخشهای
اورژانس ،بستری عمومی ،اتاق عمل ،سیسییو ،دیالیز ،اتاق
زایمان پیشرفته ،کلینیکهای تخصصی و فوق تخصصی،
رادیولوژی ،آزمایشگاه ،فیزیوتراپی و گفتار درمانی
افتتاح و بهرهبرداری از ساختمان جدید مرکز سالمت کار :در
این مرکز عالوه بر کارهای عادی قبلی ،خدمات جدیدی از قبیل
شنواییسنجی ،نمونهگیری آزمایش ،اسپیرومتری و دندان
پزشکی به شاغلین صنعت نفت ارائه میگردد.

راه اندازی واحد تخصصی طب اورژانس در بیمارستان
شهید ایرانپور
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بهرهبرداری از دستگاه سنجش تراکم استخوان :این دستگاه باعث
شناسایی و تشخیص به موقع بیماری خاموش پوکی استخوان میشود
و یکی از ابزارهای مهم تشخیصی بخصوص برای بازنشستگان و
سالمندانمیباشد که کمکزیادیبهتشخیصپزشکدرزمینهسالمتی

بهره برداری از دستگاه ماموگرافی دیجیتال

استخوانهامیکند.دستگاهتراکمسنجشاستخوانجهتاندازهگیری
محتویات معدنی استخوان استفاده میشود و این اندازهگیری هرگونه
تغییر و از جمله کاهش توده استخوانی را به خوبی نشان میدهد و برای
تعیینریسکشکستگیاستخوانبسیارمفیداست.

بهرهبرداری از دستگاه سنجش ترا کم استخوان

بهره برداری از دستگاه او پی جی دیجیتال جهت عکسبرداری
از دندان

نصب و راه اندازی یک دستگاه میکروسکوپ پیشرفته جهت
انجام عمل های جراحی چشمی

نصب و راه اندازی دستگاه های های جدید در آزمایشگاه از
جمله سل کانتر  ،کوباس و . . .
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نصب و راه اندازی دستگاه رادیولوژی دیجیتال برای اولین بار
در سطح شهرستانهای امیدیه و آغاجاری با هدف ارتقاء کیفیت
عکسبرداری و تشخیص بهتر پزشکان
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نصب و راه اندازی دستگاه الپاروسکوپی جهت
تشخیص جراحی بدون باز کردن شکم

راه اندازی یونیت دندان
پزشکی در مرکز سالمت کار

نصب و راه اندازی دستگاه فسفر پلیت در
بخش دندان پزشکی:این دستگاه یکی از
پیشرفته ترین دستگاه های دندان پزشکی
در جهان است که سرعت و کیفیت خدمات
دندان پزشکی را به نحو چشمگیری افزایش
می دهد.

کسب رتبه درجه یک اعتباربخشی ملی از وزارت بهداشت به
مدت  7سال متوالی

تجهیز کلیه درمانگاههای عملیاتی به تجهیزات پزشکی به روز

تشکیل تیم مددکاری اجتماعی با هدف بررسی و مددکاری
مشکالت کارکنان

راه اندازی سیستم سالمت سبز در بهداشت و درمان صنعت نفت
آغاجاری  :بیمارستان شهید ایرانپور نفت که قبال به دستگاه امحاء
غیرسوز مجهز بود به تصفیه خانه فاضالب بهداشتی مجهز گردید و
در این زمینه یکی از بیمارستانهای پیشرو در حفظ محیط زیست و
جلوگیری از آلودگی محیطی است.
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دیـــــــــــــــدار مدیرعامل ســــــــــــــــــازمان
با رییس روابط عمومیشرکت ملی نفت
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نشست هماندیشی دکتر حبیباله سمیع،مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و مجید بوجارزاده،رئیس
روابط عمومیشرکت ملی نفت پیرامون رویکردها و برنامههای روابط عمومیشرکت ملی نفت در حوزه اطالعرسانی مباحث
بهداشت و درمان صنعت نفت برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ،دکتر سمیع مدیرعامل این سازمان در این نشست با
تاکید بر نقش روابط عمومیها در توسعه و تحقق اهداف ،اظهارکرد :روابط عمومیبه عنوان یک نهاد موثر باید در عرصههای
مختلف سازمان نقش موثر ایفا و با ابالغ تصمیمهای مدیریتی به جمعیت تحت پوشش و اطالعرسانی بازخوردها به پویایی
مجموعه کمک کند.
رییس روابط عمومیشرکت ملی نفت حوزه بهداشت و درمان صنعت نفت را پرچالش عنوان کرد و گفت :این نشستها
میتواند در انتقال تجارب و ایجاد ارتباطات گستردهتر بین روابط عمومیستاد و شرکتهای تابعه بسیار مفید و موثر باشد و
از توان شرکتها برای اطالعرسانی به جمعیت زیر پوشش استفاده بهینه کرد.
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برگزاری کالس آموزشی تــــــب کــــــریمه کنــــگو
در مرکز بهداشتی و درمانی صنعت نفت ســـرخس
تب خونریزی دهنده ویروسی کریمه کنگو ( )CCHFیک بیماری مشترک بین انسان و حیوان است که توسط کنه منتقل میشود.
این بیماری در فصلهای گرم سال از اواخر فروردین تا اواخر شهریور (زمان رشد و تکثیر کنهها) شیوع پیدا میکند.
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تب خونریزی دهنده ویروسی کریمه کنگو ( )CCHFاز طریق
گزش کنه ای از گونه هیالوما ( هرکنه ماده در هر دوره تخمگذاری
2تا  8هزار تخم تولید میکند) یا تماس با خون یا ترشحات
مبتالیان به دام انتقال مییابد.
همچنین این بیماری از طریق گزش کنه آلوده ،له کردن کنه،
تماس مستقیم با الشه گوشت ،خون ،ترشحات و بافتهای
آلوده ،تماس با ترشحات ،خون و تنفس افراد مبتال و تنفس در
تماس با دامهای آلوده به انسان منتقل میشود.
مهره داران کوچک ،موش ،خرگوش ،سنجاب ،جوجه تیغی
و ...دامهایی که دارای عامل بیماری  CCHFهستند و پرندگانی
که حامل کنه هستند ،مخزن این بیماری محسوب میشوند.

امروزه در اکثر کشورهای همسایه ایران مثل عراق ،پاکستان،
افغانستان ،ترکیه ،کشورهای عربی این بیماری شایع است.
در ایران نیز سالهای اخیر در استانهای خوزستان ،بوشهر،
چهارمحالوبختیاری ،سیستان و بلوچستان ،آذربایجان غربی،
یزد ،کرمان ،تهران ،اصفهان و فارس این بیماری گزارش شده
است.
به تازگی رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی اعالم کرده بود که از ابتدای سال  98تا
اواسط تیرماه  ۵۴در کشور به تب کریمه کنگو مبتال شدهاند که
 ۵نفر از این افراد مبتال شده بهرغم انجام اقدامات درمانی ،جان
خود را از دست داده ند.
با توجه به پرمخاطره بودن این بیماری و در راستای اطالعرسانی
عمومی ،مرکز بهداشتی و درمانی سرخس اقدام به برگزاری کالس
افراد در معرض خطر
آموزشی درباره این بیماری کرد .دکتر نرگس راشد در این کالس همه افراد جامعه احتمال ابتال به این بیماری را دارند اما
آموزشی به تشریح تب کریمه کنگو پرداخت که خالصه ای از این گروههای پرخطر شامل دامدارن ،چوپانان ،دامپزشکان و کارکنان
مطالب را باهم مرور میکنیم:
دامپزشکی ،سالخان ،قصابان ،کارکنان کشتارگاه ،پزشکان،
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جمع آوری کود و فضوالت دامیو خارج کردن از
دامداری ،پاکسازی دامداری از اشیای متفرقه
برای جلوگیری از تخم گذاری کنه ،نخریدن دام
از کانونهای بیماری و دامداریهایی که موازین
بهداشتی را رعایت نمیکنند و سم پاشی بدن
دامهای خریداری شده و قرنطینه به مدت  14روز
میتواند از بروز بیماری در دام پیشگیری کند.

پرستاران ،بهیاران ،کارکنان بیمارستان ،کارکنان
رستورانها و کبابیها بیشتر در معرض ابتال به این
بیماری قرار دارند.

عالئم بیماری در دام

دامها به ندرت عالئم کلینیکی نشان میدهند.
در اثر عفونت خونی تب به مدت یک هفته در
دام دوام مییابد و پس از آن دام به عنوان ناقل
بیماری ویروس را از خود دفع می کند.
گهگاهی در حالت حاد در مخاطات دامها
پرخونی یا خونریزی دیده میشود.

تب ناگهانی ،بدن درد ،کوفتگی ،ضعف ،سردرد،
درد شدید عضالت ،بی اشتهایی ،درد پشت حدقه
چشم ،ترس از نور ،تهوع ،استفراغ ،گلودرد ،دل
درد و تغییرات خلقی مثل بی قراری و افسردگی از
جمله عالئمیمهم ابتال به تب کریمه کنگو هستند.

دورههای بیماری

دوره کمون :دوره بدون عالمت بیماری معموال
از یک تا سه روز و حداکثر  9روز به طول میانجامد
که به دنبال تماس با بافتها یا خون آلوده تا  13روز
نیز گزارش شده است.
دوره قبل از خونریزی :شروع عالئم ناگهانی و
حدود یک تا  7روز (متوسط  3روز) طول میکشد.
بیمار دچار تب ،سردرد ،تهوع و استفراغ و در بعضی
مواقع درد و سفتی گردن و درد چشم میشود.
مرحله خونریزی دهنده :معموال پس از  4روز
بیمار دچار دانههای ریز قرمز رنگ در سطح
پوست ،خونریزی در مخاط (مانند دهان ،بینی
و )...میشود.عالوه براین ممکن است استفراغ
خونی ،خونریزی از رحم ،خون در ادرار و مدفوع
و خونریزی از گوش نیز دیده شود .که در صورت
پاسخ ندادن به درمان میتواند منجر به مرگ
شود.
چنانچه بیماری فوت نکند معموال پس از ده روز
به تدریج با کمرنگ شدن ضایعات پوستی عالئم
بیماری برطرف شده و بیمار بهبود مییابد.

پیشگیری از بیماری در دام

بهسازی جایگاه دام برای جلوگیری از
تخمگذاری و تکثیر کنهها ،سمپاشی بدن و
جایگاه دام بهخصوص در فصل فعالیت کنهها،

پیشگیری بیماری در انسان

استفاده از
دستکش،لباس
بلند،چکمه،
ماسکوعینک
در تماس با
ترشحات و
خون حیوان،
خودداری از
رفت و آمد
در محلهای
کشتارغیر
مجاز،اجتناب
از خوردن جگر
خام و نیمه
پخته،نگهداری
جگر ،دل و
کلیه به مدت
 48ساعت در
یخچال و سپس
استفاده از آن،
آموزش افراد
در معرض خطر
و اطالعرسانی
عمومی،رعایت
اصول ایمنی
در موقع تماس
با گوشت تازه،
جگر و سایر
آالیش دامیاز
روشهای
حفاظت افراد از
خود در برابر این
بیماریمحسوب
میشود

جدا نگه داشتن جایگاه دام از محل زندگی،
خودداری از له کردن کنه با دست یا روی بدن دام،
خودداری از تماس بدن با ترشحات و خون دام،
خودداری از کشتار دام در محلهای غیرمجاز،
تهیه گوشت مورد نیاز از محلهای مطمئن و
تحت نظارت دامپزشکی و نگهداری گوشت تازه
به مدت  24ساعت در یخچال و سپس استفاده از
راههای پیشگیری ابتال به این بیماری در انسان
است.
مقاومت ویروس در برابر گرما کم است و در
دمای  ۵۶درجه سانتیگراد به مدت  ۳۰دقیقه از
بین میرود ،بنابراین پختن گوشت یا پاستوریزه
کردن شیر باعث از بین رفتن ویروس میشود.

روشهای حفاظت شخصی

استفاده از دستکش ،لباس بلند ،چکمه ،ماسک
وعینک در تماس با ترشحات و خون حیوان،
خودداری از رفت و آمد در محلهای کشتار غیر
مجاز ،اجتناب از خوردن جگر خام و نیمه پخته،
نگهداری جگر ،دل و کلیه به مدت  48ساعت در
یخچال و سپس استفاده از آن ،آموزش افراد در
معرض خطر و اطالعرسانی عمومی ،رعایت اصول
ایمنی در موقع تماس با گوشت تازه ،جگر و سایر
آالیش دامیاز روشهای حفاظت افراد از خود در
برابر این بیماری محسوب میشود.
اگر فردی به این بیماری مبتال یا مشکوک به
داشتن بیماری باشد ،باید اقدامات مختلفی برای
جلوگیری از سرایت بیماری به سایر افراد ،بهویژه
کارکنان بیمارستان صورت گیرد.
بیمار باید قرنطینه شود و افراد باید برای مالقات
با او از روپوش ،دستکش ،ماسک ،عینک و
تجهیزات محافظتی استفاده کنند .کسانی که با
بیمار تماس داشتهاند نیاز به قرنطینه ندارند ،اما
باید تا  ۱۴روز بعد از تماس با بیمار تحت نظارت و
بررسی باشند.
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عالئم بیماری در انسان
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بازدید سرزده نماینده مجلس شـــــــورای اســـــالمی
از بیمارستان منطقه آغاجاری
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هدف از این بازدید مالقات با بیماران و گفتگو با آنان به
منظور آشنایی بیشتر با نحوه خدمت رسانی و دریافت نظرات
و پیشنهادات آنها بوده است .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری دکتر علی گلمرادی
نماینده مردم شهرستانهای امیدیه ،ماهشهر ،بندرامام و
هندیجان درمجلس شورای اسالمیو عضو کمیسیون انرژی
از بخشهای مختلف بیمارستان شهید ایرانپور نفت امیدیه
بازدید کرد .هدف از این بازدید که به صورت سرزده و در شامگاه

شنبه نوزدهم مردادماه اتفاق افتاد مالقات با بیماران ،آشنایی
با مشکالت و درخواستهای آنان و همچنین دریافت نظرات،
پیشنهادات و انتقادات کارکنان این مرکز درمانی بوده است.
دکتر گلمرادی در پایان بازدید ضمن ابراز رضایت از نحوه
خدمت رسانی به بیماران گفت :بحمداله بیماران بستری از
نحوه دریافت خدمات و تکریم ابراز رضایت داشتند و خواستار حل
بعضی از مشکالت از قبیل متخصص سونوگرافی در منطقه بودند
که انشااهلل پیگیری میشود.
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خبر کوتاه
را به دست آورد .دکتر بخشایی شاخصهای
ارزیابی و اعتبارسنجی را شامل روشهای انجام
آزمایشات ،ارزیابی کارکنان و تجهیزات ،ثبت و
بایگانی مستندات ،تشکیل کمیتههای انتقال
خون ،گزارش و اقدامات عوارض مرتبط با انتقال
خون و ارزیابی وظایف بانک خون عنوان کرد.
واحد هموویژالنس (مراقبت از خون) بیمارستان
بعثت صنعت نفت گچساران به مدت دو سال
متوالی رتبه نخست را به دست آورده است.در
حال حاضر 13هزار و  69نفر از خدمات بیمارستان
بعثت صنعت نفت گچساران استفاده میکنند،
که هشت هزار و  570نفر آن کارکنان شاغل و افراد
تحت پوشش آنها و  4هزار و  499نفر کارکنان و
خانوادههای بازنشسته صنعت نفت گچساران
میباشد.

خبر کوتاه

بیمارستانبعثت
صنعت نفت
گچساران
رتبه نخست
هموویژالنس را
کسب کرد

کارگاه یک روزه «کنترل استرسهای
ناشی از کار و نوبتکاری» ویژه
کارکنان واحد آب و بخار شرکت
پاالیش گاز فجر جم توسط مسلم
منصوری کارشناس ارشد روانشناس
صنعتی مرکز سالمت کار پاالیشگاه
فجر جم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بهداشت
و درمان صنعت نفت بوشهر ,مسلم
منصوری روانشناس و مدرس این
کارگاه با اشاره به اهمیت موضوع
و باتوجه به اهمیت سالمت روانی
کارکنان و مقابله با استرسهای شغلی
و همچنین بهمنظور توانمندسازی
و باالبردن مهارت مدیریت و کنترل
استرس در کارکنان گفت :شناخت
استرس در محیط کار و زندگی
روزمره و پیامدهای جسمیو روحی و
رفتاری آن و راههای مقابله و کاهش
اثرات ناشی از استرس از مهمترین
اهداف برگزاری این دوره آموزشی
است .از محورهای مورد بحث این
کارگاه آموزشی ،اثرات نامطلوب
شرایط محیطی ،نوبتکاری ،استرس،
استرسهای شغلی ،خشنودی شغلی
و راهکارهای عملی کاهش استرس
در محیط کار بود.

خبر کوتاه

بهره برداری از
آیس بانک ساخته
شده در بهداشت
ودرمان صنعت
نفت آبادان

بهره برداری از دستگاه آیس بانک در
سال هزینه خرید یخ  40میلیون تومان
صرفه جویی و مشکل آب سرد مورد
نیاز واحدهای دیالیز و استریلیزاسیون
برطرف شد .به گزارش پایگاه خبری
روابط عمومی بهداشت ودرمان
صنعت نفت آبادان-بهره برداری از
دستگاه آیس بانک ابداع و ساخته
شده بدست توانای کارکنان واحد
تهویه و تاسیسات در بهداشتودرمان
صنعت نفت آبادان آغاز شد .با بازدید
دکتر نصراله حسونی بحرینی رییس
بهداشت ودرمان و علیرضا دورقی
رییس خدمات پشتیبانی ،از این واحد،
رسما مورد بهرهبرداری قرار گرفت و
مشکل تهیه آب سرد دو واحد مهم و
حیاتی دیالیز و  ،CSSDبا راهاندازی
این واحد که با تالش و دانش فنی
کارکنان تاسیساتی شاغل در مرکز و
حداقل هزینه ساخته شده است،
برطرف گردید.هر سال مبلغی بالغ بر
 40میلیون تومان برای خرید یخ مورد
نیاز این دو بخش هزینه میشد .این
سیستم خنککننده بهطوری ساخته
شده که دمای آب هدایت شده به
دیالیز و  CSSDرا در حدود 15-22
درجه سانتی گراد نگه میدارد.
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برگزاری کارگاه
آموزشی «کنترل
استرسهای
ناشی از کار و
نوبتکاری» در
پاالیشگاه فجر جم

رئیس بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران
از کسب رتبه نخست واحد هموویژالنس (مراقبت
از خون) این بیمارستان در کلیه محورهای مربوط
به مراقبت از خون خبر داد.
دکتر محمد بخشایی در گفتوگو با خبرنگار
پایگاه روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت
نفت گچساران گفت :در ارزیابی و بازرسی انجام
شده از بانک خون بیمارستانهای استان که
به تازگی انجام شد بیمارستان بعثت صنعت
نفت گچساران در سطح استان رتبه برتر را از آن
خود کرد .وی ادامه داد 7 :بیمارستان از سوی
اداره کل انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد
در ارزیابی و اعتبارسنجی شرکت داده شد که
واحد هموویژالنس بیمارستان بعثت صنعت
نفت گچساران با کسب 281امتیاز رتبه نخست
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خبر کوتاه

برگزاری مانور
هلی کوپتری در
فرودگاه خلیج
فارس منطقه ویژه
اقتصادی انرژی
پارس

مانور امداد و نجات  ,با پیش فرض حادثه
هلی کوپتری در محل فرودگاه بین المللی
خلیج فارس عسلویه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بهداشت و درمان
صنعت نفت بوشهر ،این مانور با هماهنگی
واحد  HSEمنطقه ویژه و ستاد بحران فرودگاه
عسلویه و با هدف ارتقاء سطح عملیاتی امداد
و نجات و هماهنگی و انسجام بین تیمهای
عملیاتی در فرودگاه بینالمللی خلیجفارس
عسلویه برگزار شد.
درمانگاه فرودگاه خلیج فارس عسلویه با آماده

باش پزشکان و پرستاران با تجهیزات کامل
به همراه  4دستگاه آمبوالنس (یک دستگاه
آمبوالنس فرودگاه 2 ،دستگاه آمبوالنس
از درمانگاه مجتمع گاز پارس جنوبی,یک
دستگاه آمبوالنس از درمانگاه منطقه ویژه)،
در این مانور شرکت نمود و به انجام اقدامات
امداد و نجات مصدومین پرداخت.
این مانور فرضی تعداد  2نفر فوتی و  3نفر
مصدوم تریاژ قرمز داشت که به بیمارستان نبی
اکرم عسلویه منتقل و تحت مراقبت و مداوا
قرار گرفتند.

خبر کوتاه

بهداشت درمان
صنعت نفت اراک
دریکقدمیتفاهم
نامه با دانشگاه
علومپزشکی

نشستی با هدف اولویتبندی و جمعبندی در
رسیدن به تفاهمنامهای جامع بین مسئولین
بهداشت و درمان صنعت نفت منطقه و
همچنین مسئولین دانشگاه علوم پزشکی در
پلیکلینیک تخصصی اراک برگزار شد.
به گزارش بهداشت و درمان صنعت نفت
مرکزی و لرستان ،این نشست که با هدف
اولویت بندی و جمعبندی در رسیدن به
تفاهمنامهای جامع ،باحضور دکتر صالح فرد
مدیر درمان و امور بیماریها دانشگاه علوم
پزشکی اراک ،دکتر عبدال ،بنیکعب مدیرعامل
بنیاد فرزانگان ،دکتر معصومیرییس بهداشت
و درمان صنعت نفت در پلیکلینیک تخصصی

اراک برگزار شد.در ابتدای این نشست دکتر
معصومیبه بیان مواردی در خصوص سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت و همچنین
چگونگی ارائه خدمات درمانی شامل اقدامات
پیشگیرانه ،پیشگیری از بیماری شغلی،
معاینات دورهای پرسنل و پایش پرسنل و
خانوادهها پرداختند .دکتر صالح فرد نیز با بیان
اینکه دانشگاه علوم پزشکی آمادگی دارد در
خصوص تامین نیروی متخصص به بهداشت
و درمان نفت و استفاده همکاران پرستار از
خدمات آموزشی همکاری کنند هدف اصلی
تفاهمنامه را جلب رضایت مردم و همچنین
مراجعین صنعت نفت برشمردند.
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خبر کوتاه

بهداشت و درمان
صنعت نفت شمال
شرق در سایه
بازرسان دارویی
سازمان

رئیس خدمات دارویی سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت از سیستم دارویی منطقه
شمال شرق بازدید کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و
درمان صنعت نفت شمال شرق ،رئیس خدمات
دارویی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
و کارشناسان مربوطه طی حضور در مشهد،
سرخس و بجنورد به بررسی و رفع ایرادات

داروخانهها ،انبارهای دارویی و سیستم جامع
پرداختند.
دکتر حمیدرضا محمودی در جلسه جمع
بندی ،ضمن مطلوب ارزیابی کردن وضعیت در
شمال شرق ،به بهبود مداوم و عمل به نکات
کاربردی که تیم خدمات دارویی سازمان بیان
داشتند ،توصیه کرد.
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خبر کوتاه

برگزاری دوره
آموزشیمبانی
ومستندسازی
سیستممدیریت
آزمایشگاه
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دوره آموزش آشنایی با مبانی و الزامات و مستندسازی بر اساس استاندارد ،در آزمایشگاه پلی
کلینیک ساری برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی بهداشت ودرمان صنعت نفت شمال کشور ،این دوره که با حضور
کارشناسان واحد آزمایشگاه ساری همچنین کارشناسان آزمایشگاه محمودآباد توسط محمد تبریزی
بازرس و کارشناس آزمایشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد ،مبانی استانداردسازی فعالیتهای
آزمایشگاهی و چگونگی پیادهسازی آنها در آزمایشگاه ،ارایه شد.
گفتنی است استاندارد بینالمللی در راستای مدیریت کیفیت فعالیتهای آزمایشگاههای انجام
آزمون ،کالیبراسیون و نمونه برداری تدوین شده و هدف از استقرار آن ،اطمینان از صحت و دقت
نتایج ارایه شده به مشتریان است .الزامات این استاندارد ،همه فعالیتهای سیستمی(مدیریتی)
و فنی آزمایشگاه را شامل میشود.

همایش روسای
حراستمناطق
14گانه سازمان در
آبادان

همایش دو روزه روسای مناطق 14گانه
بهداشت ودرمان صنعت نفت با حضور رییس
حراست سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت
در منطقه آبادان برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی
بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان؛ دکتر
محمدرضا بستانی به نیابت از سوی رییس
بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان ،ضمن
خوشامدگویی به مدعوین گفت  :خاک این
منطقه مقدس است چرا که خون جوانان رشید
کشورمان در طول 8سال دفاع مقدس در جای
جای آن برزمین ریخته شده است.
وی همچنین به جایگاه مهم واستراتژیک
منطقه آبادان ،پاالیشگاه آبادان و بدنبال آن
نقش کلیدی بهداشت ودرمان منطقه آبادان
بعلت همجواری با آن،در گذشته ،حال و آینده،
اظهار امیدواری کرد که مقام محترم وزارت و

روسای سازمان به این نقش مهم ارج گذارده
و به ماندگاری ،پویایی و رشد هر چه بیشتر آن
همت گمارند.
تکمیل و تجهیز هر چه سریعتر بیمارستان
جدید نفت در آبادان را بهواسطه وجود
طر حهای بزرگی مانند فاز  2خواستار
شد.
رییس حراست سازمان بهداشتودرمان
صنعت نفت با ابراز خشنودی از حضور در منطقه،
به نقش کلیدی بهداشتودرمان منطقه آبادان
اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد که بیمارستان
جدید نفت آبادان هر چه سریعتر راهاندازی
گردد.
در این همایش  2روزه جلسات آموزشی
اختصاصی جهت روسا و کارکنان ارشد حراست
و در روز دوم کالس آموزشی عمومیویژه
کارکنان و مدیران برگزار خواهد شد.
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خبر کوتاه
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برگزاری کارگاه
خطاهایپزشکی
در بیمارستان نفت
تهران

خبر کوتاه
با همکاری کارشناسان کمیته مورتالیتی و
موربیدیتی و واحد آموزش و پژوهش بهداشت
ودرمان صنعت نفت تهران کارگاه آموزشی
"کنترل خطاهای پزشکی "برای سرپرستاران
بخشهای درمانی بیمارستان نفت تهران
برگزارشد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت
ودرمان صنعت نفت تهران ،دکتر غفوریان
متخصص پزشک قانونی بیمارستان نفت در
راستای درس آموزی از خطاهای پزشکی ،به
طرح چند نمونه از خطاهای مطرح شده در
کمیته مورتالیته بیمارستان که مورد  RCAقرار
گرفته بودند پرداخت وبا شرح دهی خطاها،
آنها را ریشه یابی کرد.
در ادامه این برنامه آموزشی شرکت کنندگان
سواالت و ابهامات خود را درموارد مشابه مطرح
وبه بحث و تبادل نظر پرداختند.الزم به
یادآوری است بر اساس الزامات وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی این سلسله برنامههای

آموزشی در هر فصل حداقل یک نوبت برگزار
میشود.خطای پزشکی () Medical Errorدر
واقع خطای مربوط به درمان است که ممکن
است در هر مرحله از بیماری به موجب نقص
در اقدامات یا تجهیزات درمانی اتفاق بیافتد.
این اتفاق که بیشتر مواقع غیر عمد است یک
عارضه قابل پیشگیری اما غیر قابل اجتناب
ناشی از درمان است که ممکن است برای
بیمار آشکارا مضر باشد یا نباشد.خطای پزشکی
ممکن است شامل تشخیص و درمان غیر
دقیق یا ناکامل بیماری ،عدم مراقبت صحیح
از بیمار ،مصدومیت ،عفونت و سایر عوارض
باشد .به بیان دیگر خطای پزشکی عمل یا
تصمیمیاست که با استانداردهای مراقبت
سالمت مطابقت نمیکند .استانداردهای
مراقبت سالمت اعمال منطقی و تصمیمات
حساب شده ای است که مسئولین مراقبت
سالمت با توجه به شرایط ومقتضیات باید
انجام دهند.

خبر کوتاه
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برگزاریجلسه
کمیتهارتقای
سالمت اداری و
مقابله با مفاسد در
مشهد

سومین جلسه کمیته ارتقای سالمت اداری
و مقابله با مفاسد در بهداشت و درمان صنعت
نفت شمال شرق برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و
درمان صنعت نفت شمال شرق ،در این جلسه
ابتدا اقدامات مصوب در دومین جلسه مورد
بحث و بررسی قرار گرفت .تهیه پمفلت ،بنر و
ارسال پیامک درخصوص آشنایی کارکنان با

مواد 14،13و 15قانون ارتقای سالمت اداری و
مقابله با مفاسد از مهمترین مصوبات دومین
جلسه کمیته بود ،که اجرایی شد .در سومین
جلسه کمیته نیز شناسایی گلوگاههای بروز
مفاسد اداری مورد تاکید قرار گرفت و مقرر
شد ،واحدهای تدارکات کاال ،امورمالی و امور
بیمهگری اقدامات مشخص شده را تا پایان
شهریور ماه بررسی و گزارش کنند.
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به مناسبت  21مرداد روز جهانی نوجوانان:

نـ ـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ــوان را بهتر بشناسیم

 -1تغییرات زیستی /جسمانی سریعی که منجر به تغییرات
روانشناختی میشوند رشد سینهها و اندام تناسلی ،رشد موهای
زائد ،جوش و آ کنه و شروع قاعدگی مهترین تغییرات جسمانی
و زیستی در دختران هستند که آنها را سردرگم و نگران میکند.
هم در دختران و هم در پسران ،ترشح هورمونهای فوق کلیوی
و غدد جنسی همراه با ترشح غده هیپوفیز به تغییرات سریعی در
اندازه و قدرت استخوانها ،ماهیچهها و سیستم اعصاب مرکزی
منتهی میشود .همزمانی همه این تغییرات با هم ،نوجوان را در
انطباق و هماهنگی با این تغییرات دچار مشکل میکند .ممکن
است از رویارویی با دیگران خجالت زده شوند و یا حتی از چنین
موقعیتهایی فرار کنند .به خصوص قاعدگی در دختران و انزال
شبانه در پسران ،آنها را دچار اضطراب و احساس گناه میکند.
هر نوجوانی برای سازگاری با این تغییرات به زمان و شرایط
متفاوتی نیاز دارد.
 -2حساسیت به ظاهر دختران و پسران نوجوان به شدت
نسبت به ظاهر خود حساس هستند .از آنجایی که تغییرات
سریع جسمانی ،ظاهر نوجوان را تحت تاثیر قرار میدهد ،چگونه
به نظر میرسم؟ تبدیل به یکی از سواالت اصلی نوجوان میشود
و دست به هر کاری میزند که جذابتر به نظر برسد .بعضی از
نوجوانان ممکن است ساعتها جلوی آینه بایستند تا بفهمند که

چطور به نظر میرسند؛ علیالخصوص در چشم جنس مخالف.
برخی نیز با این تفکر که ظاهر خوبی ندارند از جمع فرار کرده
و روز به روز اعتماد به نفسشان پایینتر میآید .وسواس بیش از
اندازه نسبت به ظاهر در نوجوانی ،میتواند به اختالل بدشکلی
بدنی نیز تبدیل شود و پیامدهایی چون افسردگی ،افت تحصیلی
و ضعف در مهارتهای اجتماعی را در پی داشته باشد.
 -3تمایل به جنس مخالف تغییرات مربوط به غدد و
هورمونهای جنسی ،منجر به تمایل شدید به جنس مخالف
در نوجوانان میشود .ا گر در این سن ،نوجوانان نتوانند در رفتار
با جنس مخالف به تعادل و هماهنگی دست یابند؛ احتمال دارد
برای همیشه در برخورد با جنس مخالف ،ناشیانه رفتار کرده و
مشکالتی را تجربه کنند .این تمایل به جنس مخالف با افزایش
سن ،بیشتر میشود ا گر چه نوجوانان بزرگتر قادر به سرکوبی و
کنترل این کشش خواهند بود .باید توجه داشت این تمایل هم
جسمانی و هم روانشناختی است.
والدین باید بدانند ا گرچه خودارضایی تا حدودی در نوجوانی
میتواند طبیعی باشد اما والدین باید مراقب هرگونه رفتار جنسی
زودهنگام در نوجوانان باشند زیرا میتواند به احساس گناه
شدید و اضطراب و حتی مسائل روانشناختی جدیتری منتهی
شود.
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دکتر آسیه اناری
روانشناسبالینی
کودک و نوجوان

شناخت بهتر ویژگیهای این دوره سنی ،به والدین در مدیریت رفتارهای پرخطر ،گذار موفقیتآمیز
از نوجوانی و رسیدن به جوانی توام با آرامش و سالمت کمک میکند .در ادامه مروری خواهیم
داشت بر مهمترین ویژگیهای نوجوانی
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 -4تحول شناختی در نوجوانی تفکر
منطقی و بزرگساالنه آغاز میشود .نوجوانان
به تدریج قادر به درک روابط منطقی ،تفکر
انتزاعی ،پیشبینی آینده و تفکر ترکیبی
خواهند شد .ا گر چه این تواناییها در اواخر
دوره نوجوانی به تکامل نهایی خواهند رسید.
تصمیمگیریهای عجوالنه و عموما اشتباه
نیز یکی از مهمترین ویژگیهای شناختی
دوره نوجوانی به شمار میرود.
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 -5توجه به هویت شغلی بیشتر نوجوانان
در مورد شغل آینده خود افکاری دارند و
به مرور اهمیت یک شغل خوب در زندگی
بزرگساالن را درک خواهند کرد.
در کشورهایی که شرایط کاری و اقتصادی
خوب نیست؛ نوجوانان سطح باالیی از
اضطراب و پریشانی را تجربه میکنند که
به بی انگیزگی تحصیلی و شغلی منتهی
میشود.
هیجانی/عاطفی
ویژگیهای
-6
پژوهشها نشان میدهند پرکاری تیروئید
در بین نوجوانان شیوع باالیی دارد که به بی
ثباتی هیجانی و فعالیت بیش از اندازه منجر
میشود .این بیثباتی هیجانی به کم صبری
و عدم تحمل و در نتیجه تصمیمگیری
عجوالنه بدون در نظر گرفتن پیشایندها و
پیامدها همراه است.

بیشتر نوجوانان ،دورههایی از خشم و
ناامیدی عمیق و گذرا را تجربه میکنند
زیرا نوجوانی دوره عدم بلوغ و عدم رشد
هیجانات در نظر گرفته میشود .از این رو
شکست تحصیلی ،دنبال نکردن عالئق،
تماشای مدام تلویزیون یا گوش دادن زیاد
به آهنگ در نوجوانان میتواند طبیعی باشد.
به دلیل همین عدم رشد هیجانات ،افکار
و اعمال ناگهانی مربوط به خودکشی در
نوجوانان دیده میشود و نیز ،خلق متغیر
 یک لحظه ناراحت و لحظهای بعدخوشحال -از سوی بسیاری از والدین گزارش
شده است .قشقرقها و هیجانات طوفانی
نوجوانان در زمره همین بیثباتی هیجانی
قرار دارند.

استفاده از
دستکش،لباس
بلند،چکمه،
ماسکوعینک
در تماس با
ترشحات و
خون حیوان،
خودداری از
رفت و آمد
در محلهای
کشتارغیر
مجاز،اجتناب
از خوردن جگر
خام و نیمه
پخته،نگهداری
جگر ،دل و
کلیه به مدت
 48ساعت در
یخچال و سپس
استفاده از آن،
آموزش افراد
در معرض خطر
و اطالعرسانی
عمومی،رعایت
اصول ایمنی
در موقع تماس
با گوشت تازه،
جگر و سایر
آالیش دامیاز
روشهای
حفاظت افراد از
خود در برابر این
بیماریمحسوب
میشود

 -7رویاپردازی نوجوانان اغلب مرزهای
واقعیت را در رویا میشکنند و بسیاری از امیال
و خواستههای خود را در تخیالت خویش
برآورده میسازند .این رویاپردازی میتواند
به قدرت تصمیمگیری وثبات هیجانی آنها
در آینده کمک کند.
از سویی دیگر ،این رویاپردازی شدید
میتواند به رویاهای روزانه ،فرار از واقعیت،
ساختن یک جهان فانتزی و حتی تبدیل
شدن به یک هنرمند خالق منجر شود.
 -8پرستش قهرمان/قهرمانان در اغلب
نوجوانان یک هنرمند یا فوتبالیست معروف،
معلم یا یکی از آشنایان و بستگان را به عنوان
یک فرد تاثیرگذار در ذهن خود میپرورانند و
شروع به تقلید مستقیم یا غیرمستقیم از وی
میکنند.
در مواردی این منبع مورد ستایش ،ممکن
است عضو یک گروه خالفکار بوده و یا به
طور کلی ویژگیهای منفی داشته باشد که
متاسفانه مورد تقلید نوجوان قرار میگیرد.
 -9تفریحات نوجوانان به شدت عالقه
به تفریح؛ به خصوص تفریح گروهی و با
همساالن خود دارند و خانواده میبایست این
نیاز نوجوان را با توجه به شرایط خانوادگی،
کنترل و برآورده کنند.
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هفته اطالعرسانی و پیشگیری از سوانح و حوادث

آمــــــوزش برای پیشگیری از ســـــــوانح و حــــــــوادث
ایجاد نگرش مطلوب و رفتارهای مناسب برای پیشگیری از حوادث در فرهنگ ایمنی مهم تلقی میشود .بهعبارت دیگر آموزش
موازین و اصول ایمنی باید جزء الینفک فرهنگ و آموزش و پرورش عمومیکشور تلقی گردد.

به گزارش پایگاه روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران ؛ بدیهی است که برای پیشگیری از حوادث ،بدون
سازماندهی و تشکیالت الزم اقدام چشمگیر و اساسی صورت نمیپذیرد
و هر سازماندهی صحیح نیز خود نیازمند بررسی و پژوهش بهمنظور
ت ایمنی
برنامهریزی مناسب میباشد .بنابراین یکی از مهمترین اقدامات رعایت استانداردهای فنی و بهداشتی و نکا 
در برنامهریزی پیشگیری از حوادث ،انجام تحقیقات و پژوهش در طراحی و احداث ساختمانها و تولید ماشینآالت و ابزار کار و
پیرامون سوانح و حوادث است .تحقیقات و بررسیهای مختلف در ایجاد محیط سالم و آموزشگاهها ،اصالح نقشه تیپ مدارس با توجه
موکدا توصیه میشود .در
خصوص پیشگیری از بروز حوادث و سوانح نشان میدهد که بخشی به آئیننامه بهداشت محیط آموزشگاهها
ً
از برنامههای آمادگی برای مقابله با سوانح و حوادث ،برخورداری از احداث مدارس مسائلی از قبیل محل آن ،مساحت زمین مدارس،
دانش و اطالعات کافی درباره شرایط پیدایش بروز حوادث و راههای تعداد طبقات ساختمان ،سرویسهای بهداشتی ،اتاق خدمات
برخورد با آنها است.
بهداشتی و کمکهای اولیه ،نور ،رطوبت ،حرارت و دما ،صدا و وضع
آ گاهی و عبرت از نتایج وقوع حوادث تلخ باید منجر به عکسالعمل آب آشامیدنی و چگونگی سیستم جمعآوری و دفع زباله و فاضالب
مناسب در جهت حذف زمینه بروز آنها گردد .اگر نسبت به پیشگیری و وجود دربهای خروجی اضطراری ،داشتن حفاظ برای تراسها و
از حوادث احتمالی آینده اقدامیصورت نگیرد ،حوادثی که خسارت پلهها ،وجود کپسولهای ضد حریق بر اساس استانداردهای بهداشتی
مادی و جسمانی ناچیز بر جای گذاشته ،بیاهمیت تلقی شود ،در موجود ،ضروریترین اصول آمادگی مدارس برای تعلیم و تربیت
هنگام بروز مجدد همان حادثه خسارت جسمیو مادی وسیعتری کودکان جامعه است.
بهبار میآید ،لذا بالفاصله حتی بعد از هر حادثه کوچک باید پیرامون این آموزش میتواند موارد زیر را شامل گردد :
آن توجه و تعمق کافی نموده و در جهت ارائه راهحل و پیشگیری از بروز  -آموزش اصول ایمنی در برنامه درسی دانشآموزان ،در پایههای
حادثه تالش الزم را مبذول داشت.
مختلفتحصیلی.
بهطور کلی  ۴محور اساسی در پیشگیری و مراقبت از حوادث مورد
 آموزش اصول ایمنی و کمکهای اولیه در فرصتهای ممکنه بهتوجه قرار میگیرند.
صورت فیلم ،داستان ،نمایش ،از طریق رسانههای همگانی و گروهی
در خانه و مدرسه.
ایجاد فرهنگ ایمنی در جامعه
 آموزش اصول ایمنی به اولیاء مدرسه و والدین دانشآموزان.بررسیهای پراکنده در خصوص علل حوادث و سوانح نشان میدهد ضرورت اجراء آموزش پیشگیری از حوادث برای کودکان و نوجوانان
که مفهوم حوادث برای غالب مردم چیزی است خدا خواسته ،اتفاقی که آیندهساز کشور هستند ،یکی از محورهای کلیدی فراگرد کلی توسعه
ب ناپذیر ،در حالیکه بررسیهای علمیمختلف نشان داده اجتماعی است .مدارس بهعنوان مهمترین منابع توسعه اجتماعی
و اجتنا 
است که توزیع حوادث مطابق خصوصیات زمان ،مکان و شخص و اقتصادی میبایست بهرهگیری از مشارکت سازمانها و نهادها و
کامال قابل پیشبینی است .بنابراین ایجاد نگرش مطلوب مردم را در زمینه تأمین سالمت کودکان ،پیشگیری و کنترل حوادث
میباشد و ً
سرلوحه آموزش و پرورش عمومیقرار دهند و با توجه به راههای
و رفتارهای مناسب برای پیشگیری از حوادث در فرهنگ ایمنی مهم را
ٔ
پیشگیری از حوادث نسبت به ارتقاء کیفیت بهداشتی عرصه تعلیم و
تلقی میشود.
تربیت دانشآموزان کشور بیش از گذشته وارد عمل شوند و این امر را
الزام به رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و ایمنی
بهعنوان یک مسئولیت شرعی و اجتماعی تلقی نمایند.
در این راستا سازماندهی مناسب مانند پیشگیری از تردد  ۱۳الی  ۱۹مرداد ماه مصادف با 10-4آ گوست هفته اطالعرسانی و
اتومبیلهای فرسوده و مستهلک ،رعایت قوانین و مقررات راهنمائی پیشگیری از سوانح و حوادث نامگذاری شده است.
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و رانندگی و عبور و مرور ،کنترل وسایل ایاب و ذهاب و سرویسهای
حمل و نقل دانشآموزان در مدارس و اردوهای تابستانی ،راهحل
دومیاست که در سایه توسعه همکاریهای بین بخشی پدید میآید.
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اﺧﺒﺎر ﮐﻮﺗﺎه

����اری دوره ��زآ��زی ���ه ��ر �� و������ر در ����ر���ن ا��م �����)ره(
��� ���������ن
در راستای پیاده سازی الزامات استانداردهای اعتبار بخشی،
پرستاران و کاربران دستگاهها و تجهیزات پزشکی بیمارستان
با شرکت در دورههای آموزشی با نحوه عملکرد و کار با این
تجهیزات آشنا میشوند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
مسجدسلیمان ،دوره آموزشی نحوه کار با ونتیالتور توسط
مهندس خشنودپور مسئول واحد تجهیزات پزشکی این مرکز

درمانی ،امروز سه شنبه مور�  ۲۲مردادماه در سالن کنفرانس
دکتر نهاوندی بیمارستان برگزار شد .در این دوره درباره
دستگاه ونتیالتور و نحوه کار آن به پرستاران(کارکنان اتاق
عمل ccu ،و اورژانس) و کاربران مربوطه توضیح داده شد .این
کالس با همکاری واحد آموزش و دفتر پرستاری بیمارستان
نفت بهصورت دورهای بهمنظور بازآموزی و بروز کردن دانش
و مهارتهای حرفهای پرستاران برگزار میشود.

اﺧﺒﺎر ﮐﻮﺗﺎه

���د���� ���� ��رای ������ ����ر���ن ��� ���ان ����ار ��
سیزدهمین جلسه شورای فرهنگی بیمارستان نفت تهران به
موضوع حجاب و عفاف اختصاص داشت ودستور العملهایی
در این خصوص تدوین شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
تهران ،با توجه به اهمیت مبحث حجاب و عفاف ،در این
نشست مباحثی چون تاکید بر رعایت موازین شرعی وعرفی
ازسوی کارکنان تاکیدشد .همچنین مقرر شد کارمندان اداری
نیز پوشش اداری و یونیفرم مصوب را رعایت کنند وهمکارانی

که نسبت به رعایت رفتار و موازین وشئونات اسالمیدقت
وافی وکافی دارند توسط مسئولین واحدها ومدیران مورد
تشویق قرار بگیرند و مدیران و روسای مجموعه دراین زمینه
نظارت الزم را اعمال کنند .بر اساس تصمیمات این جلسه،
برای جذب نیروهای جدید عالوه بر تذکرات الزم توسط واحد
امور کارکنان ،اداره آموزش نیزجلسات توجیهی وآموزشی الزم
را برای این افراد درنظربگیرد.

اﺧﺒﺎر ﮐﻮﺗﺎه
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����اری دوره آ����� �����ات در ��زه �� آوری و ا����ت در ����� ������ن
با هدف آشنایی کارکنان و مدیران منطقه هرمزگان با
چگونگی بروز مشکالت امنیتی و انواع ضعفهای موجود در
فن آوری؛ دوره آشنایی تهدیدات در حوزه فن آوری و اطالعات
در بهداشت و درمان صنعت نفت منطقه هرمزگان برگزار شد.
به گزارش واحد روابط عمومیبهداشت ودرمان صنعت
نفت فارس و هرمزگان ،این دوره توسط مهندس یوسف
زاده؛ کارشناس فن آوری اطالعات بهداشت و درمان منطقه
هرمزگان و به مدت دو روز و با حضور  ٥٠نفر در دو مرکز درمانی

امام رضا و فجر برگزار شد.
دراین جلسه مواردی در خصوص فن آوری اطالعات و انواع
تهدیدات امنیت اطالعات و دسته بندی کلی حمالت و علل
بروز مشکالت امنیتی و انواع ضعفهای موجود در فن آوری
و پیکر بندی و سیاستها اشاره و به ارائه راهکارهای مناسب
نیز در این زمینه پرداخته شد.شرکت کنندگان در این دوره
آموزشی بر اساس نظر سنجی انجام شده بیش از  ٩٤درصد از
اجرای این دروه ابراز رضایت داشتند.
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�� ��� �����د�� ���� �� آ��زش و ����� ��دران
دوره آموزشی کمک و راهنمایی مادران برای شیردهی موفق
در بیمارستان نفت تهران که بیمارستان دوست دار کودک
است برگزارشد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
تهران ،به مناسبت هفته جهانی شیر مادر آموزش و پژوهش
بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران با همکاری «انجمن
علمیتغذیه باشیرمادر ایران» کارگاه آموزشی با عنوان «ترویج
تغذیه با شیرمادر» این دوره آموزشی به گروههای هدف ارایه
شد.
گروههای هدف شامل متخصصین زنان وزایمان،
متخصصین اطفال ،کارشناسان مامایی و پرستاری شاغل
دربخشهای زنان و زایمان،اطفال NICU ،بیمارستان
نفت تهران هستند .در این برنامه آموزشی کارشناسان و
مدرسین تاکید داشتند که آموزش به مادران هنر است و
اینکه به آنها گفته شود همه مادران قادر به شیر دادن هستند
و باید این باور به آنها تفهیم شود.از طرف دیگر حمایت
جامعه از زنان وحمایت خانواده از مادران اهمیت ویژه دارد.
نکته مهم دیگر آموزش کارکنان بیمارستانها ومراکز درمانی
است تا بتوانند به گونه صحیح پاسخ گوی مادران باشند
چون اگر نا آ گاهانه به سوال مادری پاسخ داده شود بد آموزی
خواهد داشت.در دو تا سه هفته اول تولد مهمترین زمان سوال
برانگیز مادران خواهد بود.
سالها است که نقش اساسی تغذیه با شیر مادر در رشد

وسالمت کودکان وهمچنین سالمت مادران شناخته شده
است و به تنهائی درشش ماه اول تولد برای شیرخوار کافی
است و در شش ماه دوم تولد انرژی الزم پنجاه درصد از شیر
مادر وپنجاه درصد از تغذیه تکمیلی تامین میشود .اهمیت
کمک کردن به مادران برای شیردهی نوزادان خود در ساعت
اول زندگی و همچنین تماس پوستی مادر و نوزاد و مکیدن
پستان مادر درساعات اولیه از دیگر موضوعات مطرح شده در
این کارگاه آموزشی بود.
الزم به ذکر است این برنامه آموزشی از الزامات وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای گروههای هدف است
که با امتیاز بازآموزی دربیمارستان نفت تهران برگزارشد.

اﺧﺒﺎر ﮐﻮﺗﺎه

نشست هم اندیشی و تبادل دیدگاههای مسئوالن بهداشت
و درمان صنعت فارس و هرمزگان و شرکت پخش فراوردههای
نفتی منطقه فارس در خصوص مرتفع نمودن مسائل بهداشتی
و درمانی در شیراز انجام گرفت.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت
فارس و هرمزگان ،در این جلسه مسائلی همچون خدمات
دندانپزشکی ،مراکز طرف قرارداد و معاینات سالمت کار و...
مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه فارس
از زحمات همکاران بهداشت و درمان و پیگیریهای مستمر
در امر سالمت خانواده صنعت نفت تحت پوشش ،تقدیر
و تشکر کرد .این نشست با حضور رییس بهداشت و درمان
صنعت نفت فارس و هرمزگان ،سرپرست خدمات پشتیبانی،
رییس پلی کلینیک ،رییس سالمت کار و  HSEو رییس روابط
عمومیاین مرکز و مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی
منطقه فارس و مدیران ارشد این شرکت حضور داشتند.
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در ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺤﺮان ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﺎرس و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ:

ا��ح ���� ز�� ������ در ز��ن و��� ���ان ��ور���
مسئوالن ارشد و کارشناسان  HSEبهداشت و درمان صنعت
نفت فارس و هرمزگان با اشاره به وقوع برخی مشکالت از
حوادث اخیر نظیر سیل شیراز ،معتقدند اصالح برخی زیر
ساختها به استناد از تجربیات پیشین ،ضروری و در اسر �
وقت نیازمند رسیدگی جدی است.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت
فارس و هرمزگان ،با حضور رییس ،مسئوالن ارشد و مدیران
واحدهای مربوطه ،نشست کمیته بحران در بهداشت و درمان
صنعت نفت فارس و هرمزگان صورت پذیرفت.
این نشست که نخستین کمیته بحران پس از تغییرات اخیر
مدیران این مرکز است؛ با هدف آشنایی و آمادگی مدیریت
مجموعه و دیگر مدیران ،جهت مقابله با شرایط بحران
تشکیل شد و به نقش افراد برای رویارویی با شرایط بحرانی
و ارائه راهکار جهت اصالح برخی از زیرساختها بر اساس

تجربیات پیشین سازمان ،در زمان بحران از قبیل سیل و...
اشاره گردید.
بر اساس این گزارش ،مقرر شد تا ارزیابی یک بحران به
روزرسانی شود و بر اساس آن سناریو و مانورها اجرا شده و
همچنین با بروز رسانی نمودار فراخوان کمیته بحران افراد
جایگزین ،با نقش و وظایفشان آشنا شوند.
در این نشست ،رییس بهداشت و درمان صنعت نفت فارس
و هرمزگان ،سرپرست خدمات پشتیبانی ،رییس پلی کلینیک،
رییس دی کلینیک ،رییس سالمت کار و  ،HSEرییس
خدمات پرستاری ،رییس خدمات دارویی ،رییس روابط
عمومی ،رییس حراست ،سرپرست خدمات عمومیو رفاهی،
سرپرست انفورماتیک ،نماینده واحد آموزش و پژوهش،
کارشناس کنترل عفونت و کارشناس واحد  HSEحضور
داشتند.

اﺧﺒﺎر ﮐﻮﺗﺎه
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�����ت ا��� ���� ر��ی ���� در ����ر���ن ����� ��
دکتر فرهاد باقری رئیس بیمارستان توحید جم گفت:
عملیات احیا قلبی و ریوی جانباز و آزاده دفاع مقدس در
بیمارستان توحید جم با موفقیت انجام شد.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت
بوشهر ؛رئیس بیمارستان توحید جم با تشریح جزئیات این
عملیات درمانی گفت :حبیب زارعی ۵۳ ،ساله ،با درد شدید
در قفسه سینه و تنگی نفس به اورژانس بیمارستان توحید
مراجعه کرد که با توجه به عالئم اولیه ،سکته وسیع قلبی
تشخیص داده شد.
دکتر فرهاد باقری رئیس بیمارستان توحید جم با بیان
اینکه عملیات احیاء  ۴0دقیقه به طول انجامید تصریح کرد:
در طی این مدت  8بار شوک الکتریکی استفاده شد تا عالئم و
نشانههای حیاتی ظاهر شد و بیمار از مرگ حتمینجات یافت.
دکتر باقری افزود :در سریع ترین زمان ممکن ،عملیات
درمانی توسط پزشک اورژانس آغاز شد که متاسفانه با توجه
به وسعت زیاد حمله قلبی ،ایست کامل تنفسی و ضربان قلبی

بروز کرد.
وی اظهار داشت :با توجه به شرایط بیمار ،عملیات احیا قلبی
تنفسی با حضور تیم احیا در اورژانس ادامه یافت و پزشک
متخصص قلب و عروق ،پزشک اورژانس و نیز متخصص
بیهوشی روند احیا را مدیریت کردند.
ایشان افزود :بیمار با کمک دستگاه تنفس مصنوعی در
بخش سی سی یو تحت نظر قرار گرفت و روز بعد با هوشیاری
کامل از دستگاه جدا شد.
دکتر باقری اضافه کرد :این جانباز و آزاده سرافراز دفاع
مقدس پس از طی مراحل درمانی در بیمارستان و تثبیت
شرایط ،برای پیگیری درمان و ترمیم عروق انسداد یافته قلبی
به بیمارستان بوشهر اعزام شد .وی با اظهار خرسندی از انجام
موفق این عملیات احیا ،از مجموعه تیم احیا تقدیر کرد و
گفت :تمام تالش مجموعه درمانی بیمارستان ،ارائه خدمات
مطلوب و صادقانه به بیماران و مراجعان عزیز است و در این
مسیر از هی� تالشی دریغ نخواهیم کرد.
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����اری دوره آ��ز�� ���ر ��ن ��ای �����ن در ���� ا������ت �����
دوره آموزشی فشار خون برای پزشکان توسط دکتر شهیدی
فوق تخصص نفرولوژی و عضو هیئت علمیدانشگاه علوم
پزشکی اصفهان برگزار شد.
به گزارش واحد روابط عمومی ،چهارشنبه  ۱6مرداد ماه
«دوره آموزشی فشار خون» برای پزشکان توسط دکتر شهیدی
فوق تخصص نفرولوژی و عضو هیئت علمیدانشگاه علوم
پزشکی اصفهان در سالن اجتماعات توحید برگزار شد.
دکتر شهیدی در این دوره آموزشی مطالب ارزشمندی در
ارتباط با تشخیص ،دارو و درمان بیماری پرفشاری خون به

مدت دو ساعت برای پزشکان خانواده،اورژانس و سالمت
کار ارائه کرد .در پایان این جلسه به دلیل حضور این استاد
فرهیخته در بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان ،دکتر
وثوق متخصص داخلی از طرف رئیس بهداشت و درمان
اصفهان لوح تقدیری را با ایشان اهداء کرد .دکتر امامیدر این
لوح ،با توجه به مشغلههای علمیو شغلی این استاد گرانقدر
از حضور و همکاری صمیمانه ایشان درامرآموزش پزشکان،
سپاس و قدردانی خود را اعالم و آرزو کرد این همکاریها در
آینده نیزادامه داشته باشد.

اﺧﺒﺎر ﮐﻮﺗﺎه

آ��زش �������ی ��ء ���ف ��اد ���ر در ����� ������� ��و���ن و ���دتآ��د
به منظور آشنایی کارکنان منطقه عملیاتی سروستان و
سعادتآباد با نمونههای جدید مواد مخدر و پیامدهای سوء
آن و به مدرسی مسئول کلینیک نفس (ترک اعتیاد) بهداشت
و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان ،یک دوره آموزشی
«آشنایی با تأثیرات سوء مصرف مواد مخدر» در این منطقه
عملیاتی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت
فارس و هرمزگان ،به نقل از روابط عمومیمنطقه عملیاتی
سروستان و سعادتآباد ،در این دوره آموزشی ،با استفاده از
فیلمها و تصاویر آموزشی ،زوایای پیدا و پنهان موادمخدر و
عواقب شوم آن برای فرد و جامعه تشریح شد که با استقبال

گسترده کارکنان منطقه عملیاتی سروستان و سعادتآباد برگزار
شد.
دکتر فرشید دهقانی؛ مسئول کلینیک نفس (ترک اعتیاد)
بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان و مدرس
این دوره آموزشی یک روزه در جمع رؤسا و کارکنان این
منطقه عملیاتی ضمن هشدار ،حاضران را با عواقب دردناک و
خانمانسوز اعتیاد به ویژه مواد مخدر نوظهور آشنا کرد.
منطقه عملیاتی سروستان و سعادتآباد در حال حاضر تنها
منطقه نفتی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زا گرس جنوبی
است که در استان فارس و در مجاورت شهرستان سروستان
قرار دارد.

اﺧﺒﺎر ﮐﻮﺗﺎه

بیمار  ۳۳ساله از بیمارستان صنعت نفت جزیره خارگ
توسط بالگرد به بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر اعزام
گردید.
به گزارش واحد خبر بیمارستان صنعت نفت خارگ بیمار
مرد جوانی ۳۳ساله که توسط آمبوالنس پدافند هوایی به
اورژانس بیمارستان منتقل شده بود توسط پزشکان اورژانس
و متخصص جراحی ویزیت و با تشخیص شکستگیهای ران
وساق پای چپ در اثر سانحه تصادف ،پس از انجام اقدامات

درمانی اولیه و اخذ پذیرش از طریق ستاد هدایت بیماران
بوشهر بوسیله بالگرد شرکت فالت قاره که با هماهنگی
مدیریت عملیات عمومیمهیا گردید ،با ۲نفر اسکورت طبی به
بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر اعزام گردید.
در همین حین  ۲مورد بیمار دیگر نیز با آمبوالنسهای ۱۱۵
ودرمانگاه پتروشیمیبه اورژانس بیمارستان صنعت نفت
خارگ منتقل شده که پس از پذیرش در همین مرکز تحت
درمان قرار گرفتند.
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بازدید نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی
از بیمارستان توحیدجم به مناسبت روز پزشک
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دکتر الماسی نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس
شورای اسالمیبه مناسبت روز پزشک از بخشهای بیمارستان
توحید جم بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت
بوشهر ،دکتر سکینه الماسی نماینده مردم شهرستانهای دیر،
عسلویه ،کنگان ،دیر و جم در مجلس شورای اسالمیهمزمان
با یکم شهریور زادروز حکیم بوعلی سینا و گرامیداشت روز
پزشک به همراه دکتر وحید مالکی رئیس بهداشت و درمان
صنعت نفت بوشهر با اهدای شاخه گل به پزشکان بیمارستان
توحید جم روز پزشک را به آنان تبریک گفتند.

در پایان این بازدید جلسهای با حضور خانم دکتر الماسی و
دکتر مالکی رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر  ،آقای
ابا مترون و آقای کشاورزی مدیر داخلی بیمارستان توحید جم
برگزار گردید و مشکالت و نیازهای بیمارستان بررسی و پس
از بحث و تبادل نظر ،در خصوص راه حلها ،تصمیم گیری
شد.
گفتنی است در این بازدید خانم دکتر الماسی با حضور در
بخشهای مختلف بیمارستان توحید جم با اهداء شاخه گل
و هدایایی به مناسبت عید سعید غدیر خم از بیماران بستری
عیادت کردند.
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برگزاری جشن قـــــــــــربان تا غـــــــــــدیر در ستاد سازمان
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گزارش
تصویری
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جشن بزرگ قربان تا غدیر با حضور مدیرعامل سازمان ،مدیران و
جمعی از کارکنان ستادی در ستاد سازمان ،برگزار شد.

34
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گرامیداشت روز پـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزشک در بهداشت ودرمان نفت
مسجدسلیمان،شمالشرق،غرب کشور و بیمارستان توحید جم
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