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مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اهم فعالیتهای سازمان بهداشت و درمان در حیطه عمل به
مسئولیت اجتماعی را عنوان کرد.

دکتر سمیع تشریح کرد :

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت،
دکتر حبیباله سمیع ،در چهارمین همایش مسئولیتهای
اجتماعی صنعت نفت با عنوان «مشارکت در توسعه و
توانمندسازی جوامع محلی» گفت :مقوله مسئولیت اجتماعی
در سازمانهای ارائهکننده خدمات سالمت در جوامع مدرن امروز
سبب شده است تا رویکردی اخالقمحور شکل گیرد که سازمان
آموزشی ،علمیو فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با تشکیل کمیته
مسئولیت اجتماعی بهطور منسجم به این مفهوم پرداخته است.
وی افزود :عمده اصول ارائه شده در کمیته مسئولیت اجتماعی
سازمان یونسکو ،آسیب نرساندن به محیط زیست و حفاظت از
منافع همه ذینفعان است و برای دستیابی به این مهم باید
مشارکت همهجانبه ذینفعان در اداره و تدوین راهبردهای
سازمان وجود داشته باشد.
مدیرعامل سازمان با اشاره به تاریخچه تشکیل سازمان

بهداشت درمان صنعت نفت همزمان با آغاز تولید نفت در مسجد
سلیمان تصریح کرد :بهداشت و درمان همیشه جز الینفک
صنعت نفت بوده و بیمارستان مسجد سلیمان یکی از مدرنترین
بیمارستانهای زمان خود بهشماره میرفته که خدمات شایانی
به مردم بومیمنطقه ارائه کرده است و بخشی از فعالیتهای
بهداشت را نیز عهده دار بوده است.
وی ادامه داد :سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در
تمامیمناطقی که گستره فعالیت نفت و گاز است در حوزه خدمات
رسانی به کارکنان و مردم بومیفعالیت داشته است به طوری که
در سال  423 ، 97هزار مورد ویزیت عمومیو تخصصی  14 ،هزار
 265مورد بستری و  8هزار و  45مورد عمل جراحی مردم بومیدر
مناطق مختلف انجام شده است.
دکتر سمیع اظهار کرد :در برخی از مراکز مانند جم و جزیره
خارگ که وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی سالمت حضور

lw ww.p ih o.i rl

ی سازمان بهداشت و درمان
اهم فعالیتها 
در عمل به مسئولیت اجتماعی
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ندارد ،وظیفه تامین سالمت کل مردم بومیمنطقه بهعهده
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت است ،در بسیاری از دیگر
مناطق عملیاتی همگام با بیمارستانهای وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی فعالیت بیمارستانهای سازمان بهچشم
میخورد.
وی با اشاره به اینکه حدود  91درصد ضریب اشغال تخت در
بیمارستان توحید جم به مردم بومیاختصاص یافته ،گفت :در
سایر مناطق هم وضع به همین منوال است ،بیمارستان خارگ
با  81درصد ،مسجدسلیمان  70درصد ،آبادان  27درصد و به
صورت محدود در گچساران سرویسهایی در حوزه بهداشت
و درمان به مردم بومیارائه میدهیم که این امر مکمل سایر
فعالیتهای صنعت نفت در حوزه  CSRاست.
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بیان داشت :
با توجه به اینکه فعالیتهای عمده سازمان سالمت محور است
در زمینه فعالیتهای پیشگیرانه بهویژه در بعد مسائل آموزشی
به مردم بومیمنطقه در راستای بستههای خدمتی پزشکی

خانواده،کنترل بیماریهای غیرواگیر ،اصالح الگوی تغذیه،
پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان و بهداشت روان در
مناطق مختلف و مناطق عملیاتی و محروم فعالیت و برنامههای
آموزشی اجرا شده است.
دکتر سمیع با اشاره به وقوع سیل در فروردین ماه امسال
خاطرنشان کرد :سازمان بهداشت ودرمان فعالیتهای
گستردهایی در مناطق شمالی و جنوبی کشور انجام داد که شامل
اعزام تیم امدادی بهداشت و درمان ،اعزام اکیپ تخصصی-
پزشکی بهداشت و درمان صنعت نفت،استفاده از یک دستگاه
اتوبوس – آمبوالنس و برگزاری اردوهای جهادی بوده است.
آیین چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در
محل سالن همایش شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ایران با هدف بررسی عملکرد وزارت نفت در حوزه مسئولیت
اجتماعی ،در دو نشست تخصصی شامل ،ابتکار عملها در زمینه
مشارکت در توسعه جوامع محلی و توانمندسازی ساکنان جوامع
محلی و ابتکارعملها در توسعه صنعت سبز برگزار شد.
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مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به مناسبت هفته دولت ضمن تشریح عملکرد این سازمان در
دولت تدبیر و امید ،از تسویه کامل زیان انباشته سازمان در طول  6سال گذشته خبر داد و گفت :سازمان بهداشت
و درمان در حال حاضر به یک سازمان سودده تبدیل شده است.

دکتر حبیباله سمیع تشریح کرد؛

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
چگونه به یک سازمان ســـــــودده تبدیل شد؟
وی به افتتاح طر حهایی از جمله بیمارستان سرخس ،پلیکلینیک
آزادی و بیمارستان آغاجاری به عنوان یکی از مهمترین پروژههای
سازمان در سالهای گذشته اشاره کرد و افزود :عملیات احداث
بیمارستان گچساران و بیمارستان آغاجاری به صورت همزمان
توسط شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب آغاز شد ،پس از آن در سال
 91مطابق با مصوبه هیئتمدیره شرکت ملی نفت عملیات احداث
بیمارستان آغاجاری برعهده سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
قرار گرفت و از دو سال گذشته تا کنون بهرهبرداری از این بیمارستان
آغاز شده است .این در حالی است که علیرغم پیگیریهای
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ،پروژه احداث بیمارستان
گچساران که همچنان در اختیار شرکت ملی مناطق نفتخیز قرار
دارد ،به مرحله بهرهبرداری نرسیده و این شرکت نتوانسته عملیات
اجرایی احداث این بیمارستان را تکمیل کرده و جهت بهرهبرداری
به سازمان تحویل دهد.
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به گزارش خبرنگار روزنامه ثروت ،دکتر حبیباله سمیع در
نشستی که به مناسبت هفته دولت برگزار شد ،ضمن تبریک
به دولتمردان کشور ابراز امیدواری کرد تا دولت با ایجاد شرایط
مساعدتر و ارائه کارنامه موثرتر زمینه رضایتمندی بیشتر آحاد
مردم را فراهم کرده و هر سازمان بتواند خدمات مناسبتر و
موثرتری را در حوزه اختیارات خود ایفا کرده و مایه آسایش،
آرامش ،شادی و تندرستی مردم کشورمان باشد.
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با اشاره به
فعالیتهای این سازمان در دولت تدبیر و امید گفت :در  5سال
گذشته بر روی پروژههای نیمهتمام دولت قبل متمرکز شدیم
و سعی شده تا جایی که امکان دارد پروژه جدیدی در سازمان
تعریف نشود و به اتمام فعالیت پروژههای قبلی بپردازیم،
خوشبختانه علیرغم همه مسائل و مشکالتی که پیش رو
داشتیم ،توانستیم به این مهم نائل شده و به جز یکی دو طرح
که در آستانه بهرهبرداری قرار دارد ،بخش قابل توجه و باقی
پروژهها را به فاز بهرهبرداری برسانیم.

تأخیر شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در
احداث بیمارستان گچساران
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دکتر حبیباله سمیع احداث پلیکلینیک اراک ،ساخت منازل
مسکونی ،پانسیون و بخش همودیالیز جزیره خارک ،بخش
همودیالیز بیمارستان جم ،احداث پلیکلینیک تبریز را از جمله
سایر پروژههای به بهرهبرداری رسیده این سازمان در سالهای
گذشته عنوان کرد و گفت :پیشبینی میشود پلیکلینیک
ماهشهر و پلیکلینیک هزار جریب اصفهان نیز تا چند ماه آینده
به بهرهبرداری برسد.به گفته سمیع عملیات احداث بیمارستان
آبادان یکی دیگر از طر حهای توسعهای این سازمان به شمار
میرود که مراحل اجرایی را طی میکند.
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دو اولویت توسعهای سازمان در سالهای آینده

وی اجرای پروژه تروماسنتر عسلویه و احداث بیمارستان صنعت
نفت تهران در محله میرداماد را از ضرورتهای اجتنابناپذیر
پیش روی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت دانست و تأ کید
کرد :با توجه به گستره تأسیسات نفت و گاز و پتروشیمیدر منطقه
عسلویه ،احداث تروماسنتر یکی از ضرورتهای اجتنابناپذیر
این منطقه به شمار میرود و سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز
بر این مسأله تأ کید و تعجیل دارد ،چرا که تأسیسات پاالیشگاهی
و پتروشیمیواقع در منطقه عسلویه و کنگان نیازمند حمایت و
پشتیبانی جدی برای حوادث احتمالی است ،در نتیجه با استقرار
یک اورژانس پیشبیمارستانی با امکانات ویژه میتوانیم آمادگی
الزم را برای مواجهه با حوادث احتمالی که ممکن است در آینده
رخ دهد ،کسب کنیم.
دکتر سمیع افزود :در کنار اجرای پروژه تروماسنتر ،خرید یک
دستگاه اتوبوس آمبوالنس نیز در دستور کار این سازمان قرار
داشت که با خرید ،تجهیز و راهاندازی این دستگاه توانستیم
در سیل اخیری که در منطقه پلدختر استان لرستان به وقوع
پیوست ،از آن بهره ببریم.

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت احداث
بیمارستان صنعت نفت تهران در محله میرداماد را یکی دیگر از
اولویتهای این سازمان برشمرد و خاطرنشان کرد :مسائل حقوقی
این پروژه به طور کامل حل نشده و هنوز موفق نشدیم تا برای
این پروژه سند تکبرگ اخذ کنیم ،لذا کلنگزنی این بیمارستان
به تعویق افتاده ،اما فعالیتهای مقدماتی و طراحیهای اولیه
احداث این بیمارستان انجام شده است.

نصب و راهاندازی تجهیزات پزشــکی پیش از
شروع تحریمها

دکتر حبیباله سمیع درخصوص عملکرد متنوع سازمان خود در
حوزه تجهیزات پزشکی نیز گفت :پیش از شروع مجدد تحریمهای
یکجانبه امریکا علیه کشورمان ،خریدهای ارزشمندی در حوزه
تجهیزات پزشکی در اکثر مناطق صورت گرفت و توانستیم برای
دو بیمارستان فوق تخصصی سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت که در اهواز و تهران مستقر است ،تجهیزات پزشکی ارزشمند
و تخصصی را خریداری کنیم.
وی افتتاح بخش سی.تی.آنژیو و سی.تی.اسکن مولتی
اسالیس بیمارستان صنعت نفت تهران را از جمله این اقدامات
برشمرد و افزود :هر چند که استارت خرید این تجهیزات در دوره
قبل خورده بود ،اما با آماده شدن ساختمانها و دستگاههای
مربوطه در دولت تدبیر و امید نهایی شد و در زمان فعالیت آقای
مهندس جوادی ،مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران نصب و
به بهرهبرداری رسید.
حبیباله سمیع همچنین از خرید تجهیزات پزشکی برای
مناطق دیگر خبر داد و گفت :برای بیمارستان اهواز که پشتیبانی
عملیات نفت در جنوب کشور را به عهده دارد ،تجهیزات مدرنی
از جمله دستگاه سی.تی.اسکن،ام.آر.آی ،دستگاه مدرن

آنژیوگرافی قلب و دو دستگاه رادیوگرافی خریداری
شد که بخشی از شش دستگاه رادیوگرافی فول
دیجیتال دی .دی .آر محسوب میشود و باقی
این دستگاهها در اهواز ،تهران ،مسجدسلیمان و
اراک نصب شدند.
به گفته دکتر سمیع ،عالوه بر خرید دستگاههای
مدرن سونوگرافی و نوسازی دستگاهها و تجهیزات
اتاق عملهای بیمارستانهای تهران و اهواز،
برای بخشهای آی.سی.یو ،سی.سی.یو ،اتاق
عمل و ....بیمارستان آغاجاری که دو سال
پیش به بهرهبرداری رسید ،نیز تجهیزات مدرن و
بهروزی خریداری شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اخذ مجوز
از هیئت امنای ارزی اشاره کرد و افزود :در یک ماه
اخیر توانستیم با مجوزی که از هیئتامنای ارزی
گرفتیم ،تجهیزات مدرنی را با ارز  4200تومانی
برای بیمارستانهای مسجدسلیمان ،آغاجاری و
اهواز خریداری کنیم و برنامهریزی شده تا در یکی
دو ماه آینده این تجهیزات هم نصب شده و مردم
عزیزمان بتوانند از آنها استفاده کنند.

صرفهجویی 20درصــدی با خرید
متمرکز دارو

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت با بیان اینکه با سیستم خرید متمرکز دارویی
توانستیم در کل هزینههای دارویی سازمان
20درصد صرفهجویی کنیم ،گفت :برنامهریزی
شده تا تجهیزات پرمصرف سازمان نیز به شکل
متمرکز خریداری شود ،در همین راستا با  5شرکت
دارویی اصلی قراردادهایی را به شرط تسویهحساب
تا نیمه ماه بعد منعقد کردهایم که این روند موجب
ارائه تخفیف حداکثری از سوی شرکتهای طرف
قرارداد میشود .از سوی دیگر پرداختها هم به
صورت متمرکز در مدیریت مالی سازمان انجام
میشود که حاصل تالش همکارانمان در مدیریت
امور مالی ،دارو تجهیزات پزشکی و امور حقوقی
است.

استانداردســازی سیستم نیروی
انسانی

این مقام مسئول در وزارت نفت استانداردسازی
سیستم نیروی انسانی را از دیگر اقدامات انجام
شده در حوزه منابع انسانی سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت عنوان و بیان کرد :در این راستا
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توانستیم نیروهای قراردادی شامل پیمانکاری و
مدتموقت و بخش عمدهای از پزشکان را که در
قالب پرکیس با این سازمان همکاری میکنند ،در
مناطق مختلف ساماندهی و چابکسازی کرده و
فعالیت این بخش را متناسب با نیازهای سازمان
پیش ببریم.
به گفته دکتر سمیع 260 ،مرکز بهداشتی9 ،
بیمارستان 60 ،تا  70پلیکلینیک تخصصی،
 70مرکز سالمت کار و سالمت خانواده و مرا کز
پزشکیاری از جمله مراکز ملکی سازمان هستند
که با توجه به فعالیت صنعت ،عمدتا در مناطق
جنوبی کشور متمرکز شدهاند ،اما در مناطقی که
امکانات درمانی از سوی سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت وجود ندارد ،برای همکاران صنعت
نفت خرید خدمت انجام شده است .در همین
راستا سازمان با بیش از  1500مرکز درمانی و 15
الی  20بیمارستان خصوصی قراردادهایی را منعقد
کرده است تا امکان مراجعه مستقیم کارکنان و
بازنشستگان صنعت نفت به این مرا کز درمانی
(بدون ارائه معرفینامه از بیمارستان نفت) مهیا
شود.
دکتر سمیع در بخش دیگری از اظهارات خود به
ساماندهی امور اعزام بیماران اشاره کرد و گفت :در
سال گذشته در جهت صرفهجویی و برنامههایی
که در حوزه اقتصاد مقاومتی موردنظر بود،
توانستیم این موضوع را با توسعه امکاناتمان در
مناطق تحت پوشش و بهرهگیری از خدمات این
مناطق تا حد امکان قانونمند کنیم.
وی به ممنوعیت جذب نیرو در سازمان بهداشت
و درمان صنعت نفت نیز اشاره کرد و افزود :با
توجه به محدودیتهای این بخش ،توانستیم
بسیاری از پروژههایی که به بهرهبرداری رسیده
بود را با طی تشریفات مناقصه در اختیار بخش
خصوصی قرار دهیم و در اکثر مواقع تجهیزات نیز
توسط این بخش تأمین شده و خدمات مناسبی
به بیماران ارائه شد ،به عنوان مثال بخش
فیزیوتراپی بیمارستان تهران ،کلینیک امام علی
شیراز و پلیکلینیک اراک به صورت برونسپاری
به بهرهبرداری رسیدند.
اجرای سیستم گزارشگیری و داشبورد مدیریتی
در حوزه انفورماتیک و آی.تی نیز مدیریت
برنامهریزی این سازمان عملکرد مناسبی داشته
و در طراحی و اجرای سیستم گزارشگیری و
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داشبورد مدیریتی موفق عمل کرده است تا جایی که خدمات این
بخش منجر به دریافت گزارشهای مورد نظر از خدمات سازمان
در اقصی نقاط کشور شده است.

راهاندازی مرکز کالسنتر بیمارستان نفت تهران

راهاندازی مرکز کالسنتر بیمارستان نفت تهران نیز از جمله
خدمات دیگری است که مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت به آن اشاره کرد و افزود :هر فردی در هر کجای کشور
میتواند با سامانه  1519تماس گرفته و اطالعات الزم را از طریق
اپراتورهای سازمان دریافت کند ،بدین ترتیب بیماران از هر نقطه
کشور میتوانند بدون اتالف وقت برای کلینک مورد نظر خود
وقت گرفته و در موعد مقرر به مرکز درمانی مورد نظر مراجعه کنند،
بنابراین استفاده از این سرویس رضایتمندی مراجعهکنندگان را
در پی خواهد داشت.
دکتر حبیباله سمیع با اشاره به پیگیریهای سازمان در حوزه
فعالیتهای پزشکی خانواده و طب صنعتی ،خاطرنشان کرد:
عمده فعالیتهای این سازمان بر فعالیتهای سالمتمحور و
پیشگیرانه متمرکز است .در نتیجه یکی از اقداماتی که روی آن
تأ کید داشتیم حوزه فعالیتهای پزشکی خانواده و معاینات
دورهای طب کار بود که سال به سال شاهد افزایش مشارکت
کارکنان و خانوادهها در این زمینه بودیم و توانستیم در حوزه
کنترل بیماریهای غیرواگیر گامهای مثبت و موثری را برداریم
و در سال  97کارنامه موفقی را برای کنترل بیماریهای غیرواگیر
رقم زدیم.

طول دو سال گذشته اشاره کرد و افزود :فعالیتهای پیشگیرانه
دندانپزشکی در حوزه مدیریت سالمت سازمان ،سیاستگذاری
و برنامهریزی شد و به اجرا درآمد .در این زمینه هم توانستیم
گزارش مثبت و موفقی را از این برنامه رقم بزنیم.
در همین راستا بخش عمدهای از جمعیت جوان تحت پوشش
برای انجام معاینات پیشگیرانه دندانپزشکی فراخوانده شدند.
این طرح سالهای سال عمدتا در کشورهای پیشرفته از جمله
کشورهای حوزه اسکاندیناوی در حال اجرا است که ما هم
توانستیم این مهم را در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
اجرایی کنیم.

رهایی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از
ورشکستگی
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دکتر سمیع ،مدیریت مالی این سازمان را جزو مدیریتهای
بسیار موفق در طول  5سال گذشته برشمرد و خاطرنشان کرد:
6سال پیش شرایط خاصی بر سازمان حاکم بود و با توجه به زیان
انباشته و متوالی شرکت ،مطابق با قانون  141تجارت میبایست
اعالم ورشکستگی میکردیم ،این موضوع به مجمع محترم هم
گزارش شد ،اما مجمع هم توانست در این زمینه کمکی کند ،با
این حال از پایان سال  93سازمان سودده شد و تا پایان سال 96
با تمهیدات اندیشیده شده در این زمینه ،زیان انباشته سازمان
جبران شد و از سال  97به بعد به عنوان یک شرکت سودده به
فعالیت خود ادامه دادیم.
وی از تسویه  220میلیارد تومان بدهی به سازمان امور مالیاتی
خبر داد و گفت :با همت و تالش مدیر امور مالی و همکاران این
انجــام موفقیتآمیــز معاینات پیشــگیرانه بخش ،مالیاتهای معوق به سازمان امور مالیاتی تسویه شده و
در حال حاضر مالیات سازمان به روز است و مشکلی در این زمینه
دندانپزشکی
وی همچنین به اجرای حوزه پیشگیری دندانپزشکی در وجود ندارد.

به گفته دکتر سمیع تسویه بدهیهای این سازمان از طریق
شناسایی بهتر درآمدها بخصوص در شرکتهای واگذار شده
میسر شد.
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در این
خصوص توضیح داد :همانطور که میدانید سازمان به جز
خدماتی که به کارکنان چهار شرکت اصلی و خانوادههایشان
ارائه میدهد ،با بیش از  50شرکت پتروشیمیو پاالیشگاه واگذار
شده و همچنین صندوق بازنشستگی صنعت نفت قراردادهایی
را منعقد کرده است که در ازای دریافت سرانه ،خدماتی را ارائه
میدهد.
در همین زمینه با شناسایی کامل و اخذ درآمدهای سازمان از
شرکتهای واگذار شده توانستیم زیان انباشته را جبران کرده و به
سوددهی برسیم .این اقدام همچنین موجب شد تا تعهدات مالی
سازمان در حوزه پیمانکاران ،تجهیزات پزشکی ،دارو ،پرداخت
قراردادهای پرکیس پزشکان و همه اسناد و هزینههای موجود در
مدیریت مالی در موعد مقرر تسویه شود.
به گفته دکتر سمیع ،در شرایطی که با شروع تحریمها همه
سازمانهای بیمهای دچار مشکالت جدی شدهاند ،سازمان
بهداشت و درمان در پایان سال  97به همه تعهدات مالی خود
پاسخگو بوده و هیچ گونه سند آماده پرداخت در هیچ منطقهای
از سازمان وجود نداشته است .در همین راستا سازمان بیمه
خدمات درمانی بارها اعالم ورشکستگی کرده است .همچنین
سازمان تأمین اجتماعی در قبال خدماتی که از سازمان بهداشت
و درمان صنعت نفت اخذ کرده ،از مهرماه  96تا کنون از تعهدات
خود عقب است.

عملکرد درخشــان واحدهای نظارتی سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت

دکتر سمیع در بخش دیگری از سخنان خود به نقش بسیار موثر
واحدهای نظارتی این سازمان اشاره کرد و گفت :در سال گذشته
واحدهای نظارتی سازمان در حوزه حراست ،بازرسی و حسابرسی
نقش بسیار موثری را در موفقیت این سازمان ایفا کردند که از
زحماتشان تشکر ویژه میکنم ،در همین راستا در حدود یک
ماه پیش از سوی مدیرکل محترم سازمان حراست وزارت نفت،
عملکرد حراست سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مورد
تقدیر واقع شد.
وی افزود :در طول  5سال گذشته ،حراست سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت در جایگاه واقعی خود به ایفای نقش پرداخته
است ،در بسیاری از مواقع واحدهای نظارتی با برخوردهای
وسواسگونه مانع فعالیت سازمان میشوند ،اما ارگانهای
نظارتی این سازمان ،امنیت خاطر ایجاد کردند و در نقش چشم
و گوش سازمان عمل کردند و زوایای مختلف سازمان را روشن
کردند تا با موارد احتمالی فساد در اسر ع وقت برخوردهای الزم

صورت گرفته و فعالیت سازمان به ریل اصلی بازگردد.
دکتر سمیع با بیان اینکه واحد بازرسی سازمان نیز عملکرد
بسیار موفقی را در سال گذشته در کارنامه خود ثبت کرده ،افزود:
این واحد علیرغم بضاعت کمیکه در حوزه منابع انسانی با آن
مواجه بوده ،با بهره گرفتن از نیروهای تخصصی سایر واحدها،
در تمام مناطق مختلف سازمان فعالیتهای بازرسی انجام شد،
بخصوص بر اسناد مالی و پروندههای بیمارستانی مرا کز طرف
قرارداد متمرکز شده و گزارشهای مفید و مفصلی را ارائه کردند که
متناسب با آن واکنش مناسب اتخاذ شد.
وی همچنین به فعالیتهای حوزه حسابرسی سازمان بهداشت
و درمان صنعت نفت نیز اشاره کرد و گفت :این واحد نیز
دوشادوش حوزه بازرسی به مناطق مختلف ورود کرده و اسناد
مالی را با دقت بررسی کردند .همچنین حوزه فعالیت پیمانکاران
را زیر نظر داشتند و گزارشهای مرتبط را ارائه کردند.
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت درخصوص
تمهیدات این سازمان برای مواجهه با کمبود دارو در زمان تحریم
گفت :با توجه به شروع تحریمها در یک سال گذشته ،به مناطق
ابالغ کردیم که در زمینه دارو یک دپوی شش ماهه داشته باشند،
الزم به ذکر است که قبل از شروع مجدد تحریمها ،تصور میشد
که با جمعآوری انبارهای دپوی دارو از اتالف هزینههای سازمان
جلوگیری خواهد شد و هر زمان که نیاز به دارویی باشد ،با سفارش
به شرکتهای طرف قرارداد ،نیاز این بخش تأمین خواهد شد،
اما متأسفانه با بازگشت تحریمها فعالیت انبارداری از سر گرفته
و توسعه داده شد تا دپوی مناسب دارویی در سطح کشور داشته
باشیم.
دکتر سمیع با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر کمبود
بیست قلم دارو در سطح کشور خاطرنشان کرد :برخی از این
اقالم ،اقالم پرمصرف و حیاتی محسوب میشوند و حیات فرد
بیمار را تهدید میکند .خوشبختانه دپوی مناسبی از داروها و
اقالم پرمصرف در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت وجود
دارد و به اندازه نیاز بیماران در اختیارشان قرار میگیرد.
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ارائه خدمات پزشکی باهمه توان در آبادان

ارائ ـ ــه خـ ـ ـ ـ ـ ــدمات پـ ـ ـ ــزشکی باهمه تـ ـ ــوان
در آبـ ـ ـ ـ ـ ــادان
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رییس بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان از انجام آندوسکوپی و کولونوسکوپی بیماران با بیهوشی عمومیبرای نخستین بار در
امسال خبر داد و گفت  :ارائه خدمت و فعالیتهای غربالگری در حوزه بیماریهای غیرواگیر و بیماریهای دهان ودندان ادامه دارد .

به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
آبادان؛ دکتر نصراله حسونی بحرینی با اشاره به دریافت خدمات
بهداشتی درمانی حدود  82589نفر در  5ماه ابتدای سال جاری
اظهار کرد  :فعالیتهای پزشکی خانواده ،غربالگری و تالش برای
شناسایی بیماران در بحث بیماریهای غیر واگیر ،پیشگیری
دهان و دندان و ارتقا آ گاهی جمعیت تحت پوشش خودمراقبتی
در این مرکز ادامه دارد.
وی افزود  :تا کنون حدود  15هزار نفر از جمعیت تحت پوشش
مورد معاینه قرار گرفتهاند و اطالعرسانی به افراد از طریق ارسال
پیامک در حال انجام است.
دکتر بحرینی اظهار کرد :امسال برای نخستین بار آندوسکوپی و

کولونوسکوپی بیماران با بیهوشی عمومیانجام شد.
به گفته وی در بیمارستان صنعت نفت آبادان عملهای
جراحی مهمیمانند یورتروپالستی ،اسلیو ،بای پس ،آرتروسکوپی
و تعویض مفصل زانو انجام میشود.
رییس بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان تصریح کرد :در
حال حاضر از نظر ذخیره دارویی در منطقه از وضعیت مناسبی
برخوردار هستیم و داروهای مورد نیاز بیماران تاکنون بهطور
مداوم در اختیار آنها قرار گرفته است ،همچنین در جهت حفظ
ایمنی بیماران کنترل تجویز منطقی آنتیبیوتیکها را اجرایی
کردیم که این مهم عالوه بر ارتقاء سطح ایمنی استفاده کنندگان
به لحاظ صرفهجویی برای ما حائز اهمیت بوده است.

دکتر بحرینی با اشاره به خرید دستگاه سیتی
اسکن ادامه داد :با توجه به کمبود نیروی انسانی
به علت عدم جایگزینی نیروهای بازنشسته،
امیدواریم بتوانیم با ایجاد شرایط مساعد زمینه
رضایت خاطر و ارتقاء سالمت مردم منطقه را
فراهم کنیم.
به گفته وی در زمینه عمران و بازسازی با
توجه به سیاستهای سازمان و بخشنامه مقام
عالی وزارت ،در راستای صرفه جویی و اقتصاد
مقاومتی تمام تالش و توان خود را برای نگهداری
اماکن و تأسیسات فرسوده بکار بستهایم به طوری
یو
که همکاران زحمتکش در خدمات عموم 
تأسیسات با ساخت برخی دستگاهها و تعمیرات
اساسی توانستند مبلغی بیش از  300میلیون تومان
صرفهجویی کنند.
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان
تصریح کرد :عملیات ساخت بیمارستان جدید در
حال اجرا است و امیدواریم تا پایان سال جاری
شرایط بهرهبرداری فراهم شود.
دکتر بحرینی به پروژه آیس بانک بخشهای
دیالیز و استریلیزاسیون بیمارستان اشاره و اظهار
کرد :با راهاندازی آن از خرید یخ به مبلغ قریب به
 40میلیون تومان در سال بی نیاز شدیم .این واحد
آب سرد مورد نیاز این دو واحد را تأمین کرده و نیاز
به خرید یخ را مرتفع ساخته است.
وی از دیگر اقدامات انجام شده در بیمارستان
نفت آبادان را تعویض پکیج فاضالب بیمارستان،
بازیابی و بهکارگیری مجدد دستگاه پسماند

فعالیتهای
پزشکیخانواده،
غربالگری و
تالش برای
شناسایی
بیماران در بحث
بیماریهای
غیر واگیر،
پیشگیریدهان
و دندان و ارتقا
آگاهیجمعیت
تحت پوشش
خودمراقبتیدر
این مرکز ادامه
دارد.

تا کنون
حدود  15هزار
نفر از جمعیت
تحت پوشش
موردمعاینه
قرار گرفته اند
و اطالع رسانی
به افراد از طریق
ارسال پیامک
در حال انجام
است

بیمارستانی عنوان کرد.
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان
ادامه داد :اعزام بیماران امسال براساس
دستورالعملهای جدید سازمان صورت گرفته ،که
موجب کاهش حدود  30درصدی آمار شده است.
دکتر نصراله حسونی بحرینی افزود  :جهت رفاه
حال جمعیت تحت پوشش و مراجعین با دانشگاه
علوم پزشکی آبادان قرارداد همکاری بستهایم که
خانوادههای نفت در شهرهای آبادان ،خرمشهر و
شادگان میتوانند از امکانات درمانی و تشخیصی
در آن مراکز نیز استفاده نمایند.
وی با اشاره به کاهش آمار سزارین در بیمارستان
صنعت نفت آبادان گفت :در سال گذشته ما
توانستیم رتبه نخست بیمارستان دوستدار کودک
را کسب کنیم ،امسال هم برای دومین سال
متوالی به دلیل کاهش آمار سزارین و افزایش
تعداد زایمان طبیعی مورد تقدیر دانشگاه علوم
پزشکی آبادان قرار گرفتیم.
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان
خاطر نشان کرد  :یکی از چالشهای این مرکز عدم
حضور سونوگرافیست زن بود که ما موفق شدیم
با عقد قراردادی مشکل سونوگرافی و ماموگرافی
بانوان را حل کنیم.
دکتر بحرینی گفت :عمده مشکالت ما در
حال حاضر تأمین تسهیالت اقامت و هتلینگ
بیمارستان است که با توجه بخشنامه مقام عالی
وزارت نفت روند خریداری بسیار کند و مشکل
است.
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بررسی حوزه درمــــــــان غیرمستقیم ،برونسپاری
و تمرکز حسابهای مــــــالی در اولین اجالس مدیران
و روسای سازمان در سالجــــــــاری
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اولین اجالس مدیران و روسا سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در سال  98با حضور مدیرعامل و اعضا هیات مدیره سازمان،
مدیران و روسای ستادی،روسای مناطق در سالن جلسات بیمارستان صنعت نفت تهران با هدف بررسی مسائل و مشکالت مناطق
سازمان در خصوص نحوه برونسپاری خدمات،شفاف سازی عملکرد مالی و حوزه درمان غیر مستقیم برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت ،مهندس مرضیه شاهدایی رییس هئیتمدیره سازمان با
اشاره به سیاستهای کالن دولت و وزارتخانه به همگرایی
داخلی تاکید کرد.
وی افزود :در دولت مبحث چابکسازی و عدم توسعه بسیار
تاکید شده است و دولت بدنبال خرید خدمت از بخش خصوصی
است.
رییس هیئت مدیره سازمان به ابالغیههای مقام عالی وزارت
اشاره کرد و گفت :تاکید وزیر خدمترسانی در حوزه سالمت
و بهداشت به کارکنان و بازنشستگان است و تنها تغییر روش
مدیریتی درابالغیه ایشان مطرح است.
مهندس شاهدایی با تاکید بر اینکه در خدمترسانی کاهش
نداریم ،ادامه داد :اولویت کارکنان صنعت نفت در تمامیمناطق
استفاده از خدمات سازمان است و ما بدنبال ارائه خدمات با

کیفیت هستیم.
رییس هئیت مدیره سازمان اظهار داشت :مقایسه سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت با یک سازمان بیمهگر صحیح
نیست ،نمیتوان سالمت را خرید ،اساس بیمهگری بر درمان
استوار است در صورتیکه رسالت اصلی ما سالمت محور
است.
به گفته مهندس شاهدایی اولویت سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت خدماترسانی در مناطق عملیاتی است و نظر بر
واگذاری یا خصوص سازی بیمارستان و سازمان صحت ندارد.
وی خاطرنشان کرد :تاکید در هئیتمدیره شفافسازی در حوزه
مالی است که خوشبختانه با بسترهای مناسب  ITشرایط برای
انجام این مهم فراهم شده است.
دکتر حبیباله سمیع مدیرعامل سازمان ،ضمن اشاره به
برگزاری این نشست بصورت دورهایی در یکسال گفت :برگزاری
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وی تصریح کرد :گامهای مثبتی در سالهای اخیر در حوزه
مالی برداشته شده ،اصالح درآمدها از نکات مهم مدیریت بودجه
و هزینهها است.
مدنی پور در ادامه مباحثی درخصوص چالشهای مناطق در
حوزه مالی ،رعایت مفاد قانونی و مقررات ،تفکیک وظایف افراد
در خزانهداری ،گزارشات مالی و پرداختهای سرانه را ارائه داد.
تشکیل کمیته راهبردی برونسپاری در سازمان.
دکتر مهدی هاشمیعضو هیات مدیره سازمان و مدیر
برنامهریزی سازمان با اشاره به تشکیل کمیته راهبردی
برونسپاری گفت :فلوچارت فرآیند اخذ مجوز برونسپاری
فعالیتهای سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت در این کمیته
بررسی و آنالیز شده و سپس در اختیار هییت مدیره سازمان قرار
میدهد .وی ادامه داد :اعضاء این کمیته مدیران ارشد سازمان
هستند و بررسی اطالعات با واحدهای متناظر در ستاد انجام و
دستورالعملها ابالغ میشود.

ساماندهی وضعیت حقوق و مزایا نیرو پیراپزشکی

امیر قائمپناه مدیر منابع انسانی سازمان درخصوص جذب
نیروی انسانی در قالب کارکنان پیمانکاری ،ساماندهی وضعیت
معشیت نیروی پیمانکاری ،روند جذب نیروی انسانی خدمات
اداری و پیراپزشکی ،ساماندهی گروههای شغلی ،اخذ مجوز
جذب نیرو از ستاد ،استفاده از بانک متقاضیان کار ،برگزاری
تشریفات آزمون در منطقه بوشهر ،استفاده از مجوز جذب در زمان
مشخص ،عدم انتقال نیروی پیمانکار از دیگر مناطق ،رعایت
دستورالعمل نیروی انسانی و سیاست سازمان در ساماندهی نیرو
پزشک پرکیس مباحثی را ارائه داد.
تاکید بر استفاده از حساب بانک مرکزی
احمد مدنی پور عضو هیاتمدیره و مدیر امور مالی سازمان گفتنی است در این جلسه روسا مناطق به بیان مشکالت
با تاکید بر استفاده از حساب بانک مرکزی و مسدود کردن و چالشهای پیش رو در مراکز درمانی پرداختند و در پایان
حسابهای جاری گفت :با توجه به دستورالعمل دولت ،روسا مدیرعامل سازمان،مدیریت سالمت ،مالی و منابع انسانی به
مواردی مطرح شده پاسخ دادند.
مناطق بر این اقدام باید اهتمام ویژه داشته باشند.
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این جلسات و نشستها برای افزایش بهرهوری با استفاده از
همفکری و خرد جمعی برای تبیین راه کار مناسب در حوزههای
مختلف مدیریتی است.
مدیرعامل سازمان بر نظارت و کنترل دقیق فرآیندهای درمان
غیر مستقیم،اصالح فرآیند بررسی اسناد پزشکی و رعایت دقیق
پروتکلهای درمان غیر مستقیم تاکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت توجه به مدیریت هزینهها ادامه داد:
تخصیص بودجه به مناطق طبق سنوات گذشته مبتنی بر ارائه
گزارش عملکرد است و باید به سمت ارائه راهکارهای عملیاتی در
جهت صرفهجویی حرکت کنیم.
مدیرعامل سازمان تصریح کرد  :درخصوص خدمات پیشگیرانه،
معاینات طب صنعتی شاغلین ،شناسایی شیوع بیماریهای
غیرواگیردار و پیگیری و درمان اقدامات مناسبی انجام شده
است.
دکتر سمیع گفت :تاکید ما بر این است که در هییتمدیره
شرکتهای نفتی حضور یافته و اطالعات معاینات دورهایی را
در اختیار مدیران قرار دهید تا وضعیت سالمتی افراد در شرکتها
کنترل و شاهد بهبود شاخصهای سالمت افراد در معاینات دوره
ایی بعد باشیم.
وی به ارائه بستههای خدمتی به خانوادههای شاغلین صنعت
نفت اشاره و اظهار کرد :در حوزه پزشکی خانواده اقدامات
موفقیتآمیزی انجام شده و پیگیریها بسیار بهتر صورت گرفته
است ،در حوزه دندانپزشکی با فراخوانهای متعدد در ارائه
خدمات پیشگیرانه موفق عمل کردهایم.
مدیرعامل سازمان با اشاره به اهمیت حوزه منابع انسانی گفت:
در نشستهای گذشته به مواردی از جمله تغییر قرارداد حوزه
نیروهای پرکیس پزشک ،جذب نیرو و خرید خدمت در مناطق
اشاره شده است ،در مدیریت جدید منابع انسانی اقدامات خوبی
صورت گرفته است ،با توجه به تاکید مقام عالی وزارت جذب نیرو
در هیچ شرایطی امکان پذیر نیست و تنها استثناء در منطقه ویژه
عسلویه با توجه به افتتاح فازهای جدید امکان پذیر است.
دکتر سمیع با تاکید بر مدیریت منطقی اعزام بیماران گفت:
اعزام بیمار برای دریافت خدمات تشخیصی و درمانی به منطقه
دیگر تنها در صورتی که خدمات موردنیاز در منطقه محل سکونت
یا محل کار کارمند قابل ارائه نباشد ،انجام میشود ،هدف ما مانع
از اعزام نیست بلکه اجرای دقیقتر در مناطق با پروتکلهای
اعزام است.
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بیش از  16هـــــــــزار بیمار
در بیمارستان نفت تهران بستری شدند

به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت
و درمان صنعت نفت تهران ،دکتر علی
بهزادی با بیان این مطلب در اولین اجالس
مدیران و روسا سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت در امسال گفت :مراجعه به
کلینیکها در درمانگاهها و بیمارستان نفت
تهران ،حدود  336هزار و 316نفر ،بیماران
بستری حدود  16هزار و  289نفر ،بیماران
پاراکلینیک  274هزار و  562نفر بوده
است.
وی افزود :توجه به صرفهجویی اعم از
دارو و تجهیزات با تشکیل کارگروههای
خرید و آموزشهای ارائه شده به مراجعین
وکارکنان در زمینه فرهنگسازی ،نظارت
بر انطباق پرداختها به کارکنان با قوانین
و مقررات ،توجه و برنامهریزی در مورد
بندهای حسابرسی و فرآیند نظارت و کنترل
درون سازمانی در حسابرسی و بازرسی از

دیگر اقدامات در سال  97است.
دکتر بهزادی ادامه داد :تدوین برنامه
جامع فناوری اطالعات شامل نرم افزارها،
تجهیزات و ساخت نرمافزارهای الزم با
توجه به فرآیندها و خدمات ،ایجاد امکان
ثبت و رسیدگی به شکایت از طریق درگاه
الکترونیکی و دسترسی نهادهای نظارتی،

تدوین نظام تشویق و تنبیه ،تدوین قوانین
و مقررات و روشها در جهت به حداقل
رساندن تخلفات ،وجود رویههای هشدار
دهنده و بازدارنده از بروز تخلفات در زمینه
مالی و اداری و تهیه گزارشهای نظارتی
دورهای و ارائه پیشنهادهای الزم نیز در
سال گذشته انجام شد.
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت
تهران تاکید کرد :تعداد تماسهای
کالسنتر در سال گذشته به  74هزار تماس
رسید که در سال جاری با افزایش امکانات،
تعداد پاسخگوییها در سال جاری افزایش
مییابد .بنا به آمار ارایه شده از سوی دکتر
بهزادی در سال  97تعداد  289نفر از
مراجعین به مراکز طرف قرار داد با صنعت
نفت در تهران از مراکز شهرستانها اعزام
شده بودند که یک سوم از مراجعین را
دربرمیگیرد.
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رییس بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران اعالم کرد :در سال  97تعداد افراد بستری شده در بیمارستان نفت تهران به 16هزار و
 289نفر رسید.
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معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی:

شــــــــایعات درباره وا گــــــذاری سازمان بهداشت
و درمان نفت کــــــــــذب است

lw ww.p ih o.i rl

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شایعهها درباره واگذاری سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت را کذب
دانست و گفت :هدف از اجرای طرح ارتقای نظام سالمت کارکنان صنعت نفت ،چابکسازی سازمان بهداشت و درمان و افزایش رضایت
کارکنان و خانوادههاست.

فرزین مینو ضمن بیان مطلب فوق در گفتوگو با خبرنگار
شانا اظهار کرد :از کارکنان صنعت نفت ،کارکنان و مدیران
سازمان بهداشتودرمان صنعت نفت میخواهیم به شایعههای
بیاساسی که در این باره مطرح میشود ،توجهی نداشته باشند.
وی افزود :از اجرای طرح ارتقای نظام سالمت ،اهدافی نظیر
افزایش رضایت کارکنان صنعت نفت و خانواده آنها ،افزایش
سطح دسترسی آنان به مراکز درمانی ،شفافسازی و ارتقای
کیفیت خدمات سازمان بهداشت و درمان را انتظار داریم.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت تصریح
کرد :مالکیت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با شرکت
ملی نفت ایران است و قرار نیست هیچگونه واگذاری انجام
شود ،بنابراین حاشیهسازی و شایعهپراکنی در این باره هیچگونه
توجیهی ندارد و در صورت تکرار چنین فعالیتهایی که تنها سبب
ایجاد جو ناامنی و ناامیدی در سازمان میشود ،افراد باید تبعات
آن را بپذیرند.
مینو یادآور شد :خانواده صنعت نفت که زیر پوشش خدمات
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت هستند ،همچنین کارکنان
و مدیران خدوم سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ،نباید در

این زمینه نگران باشند ،زیرا کمترین اخاللی در ارائه خدمات
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به کارکنان و خانواد ه
آنان ،ایجاد نمیشود ،بلکه با اجرای طرح یادشده ،افراد افزون
بر مراکز درمانی صنعت نفت به دیگر مراکز درمانی نیز دسترسی
خواهند داشت.
وی افزود :بهطور حتم افزایش دسترسی خانواده صنعت نفت
به مراکز درمانی ،رضایت کارکنان و خانواد ه آنان را به دنبال
خواهد داشت.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت اظهار کرد:
الگوی ما در اجرای این طرح ،شرکت نفت فالت قاره ایران است
که امروز یکی از موفقترین نظامهای بهداشت و درمان در سطح
صنعت نفت را شکل داده و رضایت حداکثری از کارکرد این طرح
در آن شرکت ایجاد شده است.
مینو در پایان یادآور شد :پرهیز از برخوردهای سلیقهای در حوزه
بهداشت و درمان ،افزایش کیفیت و شفافیت در عملکرد سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت ،مدیریت بهینه هزینههای درمان
و اثربخشی بیش از پیش خدمات این سازمان ،از نتایجی است
که طرح یادشده به دنبال آن خواهد بود.
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برگزاری کارگاه آموزشی کنترل کیفی و
مستندسازی در آزمایشـ ـ ــــــگاه
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و درمان صنعت نفت لیست ،تعیین اهداف و چشمانداز آتی سازمان و برنامهریزی
شمال شرق ،علیرضا وزیری مدرس این دوره عنوان کرد :کنترل مدون و کالن در جهت رسیدن به آن ،تغییر رویکردها ،فرآیندها
کیفی و مستندسازی یک کار تیمی و گروهی است که در درون و روشهای اجرایی در جهت حصول به نتایج بهینه سازمان در
یک سازمان به نام آزمایشگاه انجام میشود و باید توسط راستای اهداف تعیین شده و تغییردیدگاه آموزشی تبدیل محیط
بازوهای اجرایی انجام و توسط تیم مدیریتی نظارت و هدایت کاری ایستا به یک محیطکاری پویا ،خالق و آموزش محور از
شود تا در نهایت کنترل کیفیت مطلوب به دست آمده و به سمت اهداف این نظامنامه است.
وزیری تصریح کرد :کنترل کیفی مستندسازی شاید در نگاه اول
تضمین کیفیت پیش رفت.
وی افزود :تمامی فعالیتها و روشهای کنترلی که در فاز سخت ،طاقتفرسا و غیر ضروری به نظر برسد اما با پیادهسازی
آزمایش برای بررسی صحت و دقت نتایج انجام میشود به اصول و قوانین مدون در راستای رسیدن به اهداف و چشمانداز
خطایابی سریع و انجام اقدام اصالحی منجر میشود .وزیری بهینه سازمان ،فرآیند کار تیمی به یک روند شیرین و جذاب
اظهارداشت :انجام فعالیتهای مشخص و سیستماتیک تبدیل شده و نتایج آن نه تنها به نفع سیستم بلکه عاید تک
از زمان ورود بیمار به آزمایشگاه تا گزارشدهی بهمنظور تک افراد درگیر نیز خواهد شد.
دستیابی به نتیجه صحیح و قابل اطمینان ،کیفیت را تضمین به گفته وی ،مستند سازی روش مفید و موثری است برای
شناسایی ،مدون کردن کنترل فعالیتها و فرایندهای موثر
میکند.
وی گفت :تمامیفرآیندهای مکتوب و ثبت شده در روند بر کیفیت خدمت در هر سازمان و شیوهای است که مدیریت
فرآیندهای آزمایشگاه که میتواند به عنوان سند در جهت اثبات سازمان بهتر میتواند سیستم تحتنظارت خود را پایش و
کنترل کیفیت و یا ایجاد خلل و خطا و دالیل آن مورد بررسی و ارزیابی کرده و برای عملکرد بهینه آن برنامهریزی کند.
وزیری افزود :امروزه آزمایشگاهی نتایج پایش مطلوب دارد که
ارزیابی قرار گیرد ،مستندسازی است.
این مدرس درباره نظامنامه مدیریت کیفیت و مستندسازی بتواند مستندات قابل قبول در زمینه عملکرد مناسب خود ارایه
خاطرنشان کرد :این نظامنامه مشتمل بر تمامی فرآیندهای دهد.
در این کارگاه آموزشی مباحثی درباره اصول مستندسازی،
مرتبط با اجرای کنترل کیفی و مستندسازی در آزمایشگاه است.
وی تصریح کرد :تغییر نگاه کارکنان از یک واحد به یک سازمان مستندسازی در بخش پذیرش آزمایشگاه ،مستندسازی در
و رویکرد سیستمی ،بهروزرسانی کارکنان از طریق آموزش و بخش نمونهگیری و دستورالعملهای انجام آزمایش ،پس از
آزمون ،به روزرسانی اسناد و مدارک سازمان منطبق بر چک انجام آزمایش و گزارش دهی برای حاضران بیان شد.
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کارگاه آموزشی «کنترل کیفی و مستندسازی در آزمایشگاه» به منظور آشنایی بیشتر کارکنان بخش آزمایشگاه در
درمانگاه شبانه روزی صنعت نفت مشهد برگزار شد.
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پ ــزش ـ ــکی
شغلی سخ ـ ــت و
پراست ـ ــرس است
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بیمارستان نفت تهران به عنوان یکی از مهمترین مراکز درمانی صنعت نفت نقش موثری در سالمتی کارکنان صنعت نفت
کشور دارد که بی شک بدون حضور کادر پزشکی کارآمد نمیتوانست رضایت مراجعین را بدست بیاورد.از این رو با
دکترقاسمیحسینی فوق تخصص قلب و رییس بیمارستان نفت تهران ،گفت وگویی کوتاه انجام شده که در ادامه میخوانید.

اعم از عمومی ،متخصص و فوق تخصص باید در تعطیالت شیفت
آقای دکترازسوابق کاری خود بفرمایید؟
درسال  72از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم واز سال  79در شب بمانند ،در اعیاد ودیگر مناسبتها باید در بیمارستان حضور
بیمارستان نفت تهران هستم .از سال  93در معاونت درمان شروع داشته باشند زیرا ارباب رجوع  24ساعته دارند .بنابراین در کلیه
به کار کردم و از سال  95به عنوان رییس بیمارستان نفت تهران به تخصصها کار پزشک  24ساعته است.
شایان ذکر است در مدت تحصیل و چه در زمان کار ،بخشی از
خدمت مشغول شدم.
زمانی که باید برای خانواده صرف شود برای انجام وظایف شغلی
وبیماران صرف میشود.
نظر شما در خصوص حرفه پزشکی چیست؟
حرفه پزشکی از جمله مشاغلی است که تحصیل و تجربه هر
با این حساب نباید آرزوکنیم فرزندانمان پزشک
دو در موفقیت یک پزشک موثر است ،هر پزشک فوق تخصص
شوند؟
حدود  14سال در دانشگاه درس میخواند در کنار آن به تجربه
در صورتی که عشق و عالقه به این حرفه داشته باشند باید وارد
عملی میپردازد این مدت زمان طوالنی تحصیل در هیچ رشته
این حرفه شوند زیرا که حسن این حرفه رضایت بیماران و سالمتی
غیرپزشکی معمول نیست.
است که افراد بدست میآورند و همین رضایتمندی بیماران موجب
به نظرشــما ســختترین بخش حرفه پزشکی مصممتر شدن پزشکان میشود .بهطوری که با تمام سختیهای
موجود ،اگراز  70تا  80درصد از پزشکان بپرسید که آیا بازهم سراغ
چیست؟
مسوولیت رشته پزشکی با جان افراد است به نحوی که نتایج این حرفه میروند یاخیر؟ متفقالقول میگویند همین حرفه را
درمانی ساده ترین بیماری تا صعب العالج ترین بیماری برای پزشک انتخاب میکنند.
یکسان است و به یک اندازه اهمیت دارد به همین دلیل پزشکی از
با توجه به مسولیت اجرایی که در بیمارستان نفت
جمله سختترین و پراسترسترین مشاغل به حساب میآید ،چراکه
تهران دارید وضعیت پزشــکان در این بیمارستان
شما در این شغل با سالمتی افراد درگیرهستید و در صورت بروز هرگونه
چگونه است؟
خطا ممکن است جان بیمار خود را به خطر بیاندازید.
در بیمارستان نفت هرساله تعهدات واقدامات پزشکان به روز
در حرفه پزشکی جای اشتباه جان افراد را درگیر میکند از این رو
این حرفه در شمار رشتههای پر مخاطره و پر استرس است .یکی میشود .همچنین از طریق کمیتههای جذب ،تالش میشود جذب
از مخاطرات و ریسک باالیی که این حرفه دارد این است همواره نیروهای پزشک و پیرا پزشک حتما نیروهای کیفی باشند.
برای پزشک استرس وجود دارد که به نتیجه دلخواه درمانی نرسد .در بیمارستان نفت تهران حدود  262نفر پزشک مشغول به کار
از دیگر مشکالت حرفه پزشکی ،این است که اغلب پزشکان میباشند که 28نفر پزشک فوق تخصص 211 ،پزشک متخصص
ساعت کار باالیی دارند .در این حرفه پزشکان با هر سطح تحصیلی و 23نفر پزشک عمومیهستند.
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به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
شمال شرق ،دندانپزشک درمانگاه صنعت نفت کرمان در این
کالس آموزشی عنوان کرد :پوسیدگی در سنین کودکی شانس
پوسیدگی دندانها در بزرگسالی را افزایش میدهد.
دکتر کاوه شمسالدینی افزود :الیه چسبندهای به نام پالک
میکروبی بر سطح دندان ایجاد میشود .قند موجود در غذاهایی
که میخورید به پالک میکروبی در بوجود آوردن اسیدها کمک
میکند که این اسیدها موجب خوردگی مینا شده و تدریجا در مینا
ایجاد حفره میکند.
این دندانپزشک خاطرنشان کرد :رعایت نکردن بهداشت دهان
و دندان (استفاده نکردن از مسواک و نخ دندان) در زمان مناسب
منجر به تشکیل الیه میکروبی میشود 2 .الی  5دقیقه بعد از
استفاده از مواد قندی و غذا ،اسیدهای مخرب ناشی از فعالیت
میکروبهای موجود در الیه میکروبی تولید شده و به مدت
20دقیقه الی  1ساعت در دهان باقی میمانند .اسید تولید شده
مینای دندان را تخریب و منجر به شروع پوسیدگی میشود.
وی با آموزش روش صحیح مسوا کزدن گفت :مسوا کزدن
همه سطوح دندانها به منظور پاک کردن میکروب ،مستلزم
صرف وقت کافی است .شما باید روزی  2بار و هر بار حداقل  2تا
 3دقیقه برای مسواک زدن وقت صرف کنید.
دکتر شمسالدینی اظهار داشت :استفاه از نخ دندان یک مرحله

مهم از مراقبت دهان و دندان است .با استفاه روزانه از نخ دندان
شما شانس سالم ماندن دندانها را باال میبرید و استفاده از نخ
دندان باعث حذف پالک میکروب از سطوح بین دندانی میشود
و جریان خون لثه را افزایش میدهد.
وی به بیان فواید استفاده از فلوراید پرداخت و افزود :فلوراید
اثرات ضد پوسیدگی خود را به  3شکل مختلف اعمال میکند؛
باعث استحکام ساختمان دندان میشود .ضایعات پوسیدگی
اولیه بدون تشکیل حفره را دوباره معدنی و محکم میکند و
فعالیت ضد میکروبی دارد.
این جراح دندانپزشک خاطرنشان کرد :یکی دیگر از فواید
فلوراید اثر آن بر روی ریشه دندان بزرگساالن است .بسیاری
از مردم در سنین باال دچار تحلیل لثه میشوند و سطح ریشه
دندان آنها در دهان نمایان شده و در معرض خطر پوسیدگی قرار
میگیرند .مصرف موضعی فلوراید سطح عریان ریشه را در مقابل
پوسیدگی محافظت میکند.
وی درباره فیشورسیالنت (مسدود کردن شیارهای دندان) نیز
اظهار داشت :سطح جونده دندانهای آسیای بزرگ در ابتدای
رویش دارای شیارهای خیلی عمیق هستند ،برای جلوگیری از
تجمع مواد غذایی و شروع پوسیدگی دراین نقاط ،دندانپزشک با
استفاده از مواد مخصوص این شیارها را پر و کم عمق میکند تا
موهای مسواک به راحتی بتوانند این شیارها را تمیز کنند.
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برگزاری کالس آموزشی
بهداشت دهــان و دنـــدان در
شرکت پخش فرآوردههای نفتی
منطقه کــــــــرمان
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کنفران� آموزشی حقــــــوق شهروندی در بهداشت و
درمان �نعت نفت گ�ساران برگزار شد

lw ww.p ih o.i rl

کنفرانس آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری با مشارکت کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران در سالن کنفرانس
بیمارستان بعﺜت نفت برگزار شد .

به گزارش پایگاه روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران؛ مدرس کنفرانس آموزشی آشنایی با حقوق شهروندی
در نظام اداری به تعارف شهروند ،نظام اداری ،حقوق شهروندی
و همچنین مصادیق حقوق شهروندی پرداخت .زینب رحیم
دشتی گفت :شهروندی را میتوان با مفهوم شهروند کیست
روشن ساخت.
کارشناس مرکز مشاوره و بهداشت روان صنعت نفت گچساران
با بیان اینکه شهروند یک عضو رسمی یک شهر ،ایالت یا کشور
است که حقوق و مسئولیتهایی را که قانون پیش بینی و تدوین
نموده به شهروند یادآور میسازد و فرد دارای حقوقی است؛ افزود:
حقوق شهروندی آمیخته ای از این مسئولیتها در قبال یکدیگر
است که از نظر صاحب نظران حقوق شهروندی میتواند حقوق
مدنی (آزادی فرد) ،حقوق سیاسی (حق شرکت در انتخابات)،
حقوق اجتماعی (برخورداری از حداقل استاندارد رفاه اقتصادی
و امنیت) و حقوق فرهنگی (آموزش و توسعه نیاز فرهنگی)
باشد.
وی ادامه داد :در قرآن حقوق شهروندی با نگاهی به انسان

مطرح شده است که انسان دارای دو بعد مادی و معنوی است
و مهمترین خاستگاه حقوقی در اندیشه اسالمیدر قران کریم حق
کرامت و احترام انسانی است که پایه حقوق شهروندی است.
مدرس کارگاه آموزشی؛ حق برخورداری از کرامت انسانی و
رفتار محترمانه و اسالمی ،حق برخورداری از اعمال بیطرفانه
و قوانین و مقررات ،حق مصون بودن از تبعیض در نظامها،
فرآیندها و تصمیمات اداری ،حق دسترسی آسان و سریع به
خدمات اداری ،حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد،
حق آ گاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری ،حق اظهار
نظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات ،حق مصون بودن
از شروط اجحافآمیز در توافقها ،معامالت و قراردادهای اداری،
حق برخورداری افراد توانخواه از امتیازات خاص قانونی و حق
رسیدگی به موقع به شکایات و اعتراضات را از جمله مصادیق
حقوق شهرمندی در نظام اداری برشمرد.
رحیم دشتی بیان داشت :انتظار میرود دستگاههای اجرایی
بهمنظور احترام و رعایت حقوق سایر افراد در مراجعات ،موارد
اشاره شده را رعایت کنند.

خبرنامه الکترونیکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیمه اول شهریورماه 98

خبر کوتاه

نشستمشترک
رئیسبهداشت
و درمان صنعت
نفت بوشهر با
رئیس شهرک
پتروشیمیپردیس

دکتر وحید مالکی رئیس بهداشت و درمان
صنعت نفت بوشهر در راستای افزایش کیفیت
درمان و فرآیند خدمات درمانی بهداشت و
درمان نفت جهت ساکنین شهرک پردیس با
رئیس این شهرک دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی بهداشت و درمان
صنعت نفت بوشهر ,دکتر وحید مالکی در این
دیدار تاکید نمود که بهداشت و درمان نفت
الزم است فرآیندهای خود را از حالت درمانگر
بودن به سوی سالمت محور بودن پیش ببرد.
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جعفر مظاهر خرم مکان رئیس شهرک پردیس
در این زمینه ابراز داشت برای ساکنین شهرک
هم کیفیت درمان و هم نظارت مناسب بر
نحوه ارایه خدمات ارزش و اهمیت باالیی
دارد.
در این جلسه سرپرست خدمات دارو و درمان و
رئیس درمان غیرمستقیم و بیمهگری بهداشت
و درمان صنعت نفت بوشهر نیز حضور داشتند
و در مورد راههای پیشبرد اهداف کیفی سالمت
در شهرک پردیس رایزنی نمودند.

خبر کوتاه

تقدیر از کارمندان
نمونهبهداشت
ودرمان صنعت
نفت بوشهر توسط
فرماندارشهرستان
جم

فرماندار شهرستان جم در مراسم گرامیداشت روز کارمند که در سالن شهید خاتمیشهرستان
جم برگزار شده بود از کارمندان نمونه بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر تقدیر به عمل
آوردند.
به گزارش روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر ،در این مراسم که با حضور
فرماندار و مدیران ادارات شهرستان جم برگزار شده بود از حمید فرخ سرشت مسئول تایید نسخ
دارویی و مهدی اسفندیاری مسئول درآمد واحد مالی بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر به
عنوان کارمندان نمونه با اهدای لوح ،تقدیر به عمل آمد.

کالس آموزشی
کنترل و درمان
فشار خون
ویژه پزشکان و
پرستارانبرگزار
شد

کادر درمانی بهداشت و درمان صنعت نفت
شمالغرب کشور با روشهای نوین کنترل و
درمان فشار خون آشناشدند .به گزارش پایگاه
اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
شمالغرب کشور ،در راستای بروز رسانی اطالعات
کارکنان پزشک و پرستار شاغل در این بهداشت
و درمان ،واحد آموزش اقدام به برگزاری کالس

آموزشی کنترل و درمان فشار خون نمود .در
این کالس آموزشی دکتر گل محمدی متخصص
قلب و عروق و عضو هیات علمیدانشگاه علوم
پزشکی تبریز مطالب ارزندهای در خصوص فشار
خون ،کنترل و درمان فشار خون ،روشهای
نوین کنترل و درمان و نیز داروهای جدید فشار
خون بیان نمود.
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خبر کوتاه
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خبر کوتاه
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حضور فعال
بهداشت و درمان
نفتمسجدسلیمان
در عملیاتی شدن
پرچالشترین
چاه گازی ایران

چاه گازی  313در  50سال
پیش در عمق  4428متری
تکمیل و تولید گاز از آن
آغاز شد بدلیل درصد باالی
هیدروژن سولفوره این چاه
جزو یکی از پرچالش ترین
چاههای گازی ایران به شمار
میرود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی
بهداشت و درمان صنعت
نفت مسجدسلیمان ،در
فرآیندهای عملیاتی نمودن
چاه گازی  313که به مدت
 20شبانهروز صورت گرفت
معاونت امور فنی مهندسی
نفت و حفاری ،مدیریت
تعمیر ،تکمیل و خدمات فنی
چاهها  -مدیریت خدمات -
اداره  HSEو حراست ( ستاد و
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز
مسجدسلیمان )  -شرکت ملی
حفاری ایران  -شرکت مپنا
و بهداشت و درمان صنعت
نفت مسجدسلیمان در این
عملیات همکاری صمیمانه
داشتند.
الزم به ذکر میباشد:
بهداشت و درمان نفت
مسجدسلیمان که با استقرار
دو دستگاه آمبوالنس و دو نفر
اسکورت طبی (پزشکیار) جزء
گروههای مستقر در منطقه
عملیاتی بود نقش آمادگی
کامل خود بهمنظور کنترل
بحرانهای پیش بینی نشده،
جهت حفظ سالمت کارکنان
را به خوبی ایفا کرد.حضور
گروه اعزامیبهداشت و درمان
باعث دلگرمی و افزایش
روحیه سایر شرکتکنندگان در
این عملیات شد.

خبر کوتاه

بیمار با  68درصد
سوختگی از
بیمارستانمرخص
و به آغوش
خانوادهبازگشت

مجتبی یاوری شاغل
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز
آغاجاری که در پی حادثهای
دچار مصدومیت سوختگی
با حدود  68درصد شده بود
پس از یک ماه بستری ،از
بیمارستان مرخص و به آغوش
گرم خانواده بازگشت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی
بهداشت و درمان صنعت نفت
اصفهان؛ مجتبی یاوری در
پی حادثه صنعتی در منطقه
آغاجاری دچار سوختگی حدود
 68درصد شده بود که از
اهواز در تاریخ چهادهم تیرماه
سال جاری توسط بالگرد به
بیمارستان سوانح سوختگی
امام موسی کاظم (ع) اصفهان
منتقل و تحت درمان قرار
گرفت.از بدو اعزام بیمار از اهواز
و پذیرش در بیمارستان سوانح
سوختگی امام موسیکاظم(ع)،
پیگیریهای متعددی توسط
دستاندرکاران این مجموعه
برای بهبود و تسهیل در
امر درمان این بیمار و ارائه
گزارشهای مربوطه به رئیس
بهداشت و درمان انجام گرفت.
بیمار پس از مرخص شدن و
سکونت در منزل طی تماس
تلفنی با واحد روابط عمومی
ضمن اظهار رضایت از روند
درمان و پزشکان،پرستاران و
مجموعه بیمارستان سوانح
سوختگی اصفهان از مدیریت
بهداشت و درمان نفت
اصفهان و سایر مسئولین که
پیگیر وضعیت و درمان ایشان
بودند تا عوارض سوختگی
برای وی کاهش یابد ،تشکر و
قدردانی کرد.
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خبر کوتاه

حضور رئیس
بازرسی و
رسیدگی به
شکایاتسازمان
در بیمارستان نفت
مسجدسلیمان

دکتر امینی رئیس بازرسی و رسیدگی به
شکایات سازمان به همراه خانم آجیدیان
کارشناس سالمت اداری سازمان و آقای
دکتر طباطبایی نماینده بازرسی سازمان در
مناطق نفتخیز جنوب در بیمارستان نفت
مسجدسلیمان حضور پیدا کرده از بیمارستان
امام خمینی(ره) نفت بازدید کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و
درمان صنعت نفت مسجدسلیمان ،در ابتدا
در دفتر ریاست با حضور مسئولین واحدهای
ستادی و درمانی جلسه تبیین مقررات
هزینههای درمان غیرمستقیم مطرح شد و
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مسائل و مشکالت موجود در این مسیر مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.
سپس جلسه کارگروه ارتقاء سالمت اداری
و مبارزه با فساد تشکیل شد و عملکرد کمیته
ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد این مرکز
مورد بررسی قرار گرفت .دکتر امینی بر شفاف
سازی قوانین ،مقررات ،فرآیندها و عملکرد در
بخش خدمات و همچنین ترویج و نهادینه
کردن تفکر و عمل پیشگیری از فساد اداری و
مقابله با آن توسط مسئولین و کارکنان تاکید
کرد و گفت کلیه افراد باید همکاری الزم با
بازرسی را داشته باشند.

خبر کوتاه
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انجاممعاینات
سالمت دهان
و دندان برای
بیش از  80درصد
جمعیتطبی
استان کرمان

مسووالن دندانپزشکی بهداشتودرمان
صنعت نفت شمال شرق از درمانگاههای
کرمان و رفسنجان بازدید کردند.
در این بازدید دکتر بهارههاشمی مسوول
دندانپزشکی بهداشتودرمان صنعت نفت
شمال شرق ،نحوه عملکرد واحدهای
دندانپزشکی کرمان و رفسنجان را بررسی کرد
و روند اجرای طرح سالمت دهان و دندان این
مراکز را مورد ارزیابی قرار داد.
به گفته وی ،تا کنون برای بیش از  80درصد
جمعیت طبی کرمان و  85درصد جمعیت تحت
پوشش رفسنجان معاینات سالمت دهان و
دندان انجام شده است.

مسئول دندانپزشکی شمال شرق در جلسهای
با دندانپزشکان درمانگاههای کرمان و
رفسنجان بر اهداف سالمت محور سازمان و
اهمیت خدمات پیشگیرانه دندانپزشکی در
سالمت جمعیت تحت پوشش تاکید کرد و
سپس در مورد مشکالت واحد دندانپزشکی این
مراکز به بحث و تبادل نظر پرداختند.
دکتر آتوسا سعیدی مسئول کنترل عفونت
بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق نیز
از واحدهای درمانی این مراکز بازدید کرد و با
توجه به اهمیت و ضرورت رعایت هرچه بیشتر
کنترل عفونت ،موارد الزم را به کارکنان آموزش
داد.
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آموزش احیا
قلبی وتنفسی در
مرکز سالمت کار
وخانواده قم

خبر کوتاه
دوره آموزشی «احیاء قلبی و تنفسی»
برای عموم کارکنان و کارشناسان پرستاری
وپزشکیاران در مرکز سالمت کار و خانواده
قم برگزار شد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
بهداشت و درمان صنعت نفت تهران ،دوره
آموزشی با موضوع «احیاء قلبی و تنفسی»
شهریور ماه توسط حمید ترابیان کارشناس
ارشد پرستاری عضو هیئت علمیدانشگاه علوم
پزشکی قم به کارکنان تدریس شد .ترابیان در

این دوره آموزشی ،مطالب ارزشمندی در ارتباط
با نحوه برخورد با بیمار دچار ایست قلبی ریوی
و کلیات عملیات و داروهای اورژانس در احیای
قلبی ریوی بیان کرد .در ادامه این کارشناس
پرستاری به بیان مطالب جدید و به روز مربوط
به احیای قلبی ریوی  2018پرداخت.در این
جلسه افراد شرکتکننده بصورت عملی روی
موالژآموزش نحوه درست ماساژ و گذاشتن لوله
تراشه را دیدند و تمرین کردند.
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خبر کوتاه

فتح قله آرارات
در کشور ترکیه
توسطپرسنل
بهداشت و درمان
اهواز

پرسنل بهداشت و درمان
اهواز موفق به صعود به قله
آرارات شد.
به گزارش خبرگزاری
بهداشت و درمان صنعت
نفت اهواز ،سر کار خانم پریا
جمالزاده پرسنل شاغل در
اتاق عمل بیمارستان بزرگ
نفت اهواز ،به همراه تیم
کوهنوردی  25نفره دماوند
خوزستان ،موفق به صعود
به قله آرارات در کشور ترکیه
شدند.

خبر کوتاه

کسب دو مدال
در مسابقات
قهرمانیکاراته
کشور توسط
فرزند یکی از
کارکنانبهداشت
و درمان صنعت
نفت شمال شرق

صدرا افشار  11ساله فرزند
اشرف خواجهنژاد پرستار
مرکز درمانی سرخس در
مسابقات قهرمانی کاراته
کشور سبک گوجوریو
کاراته سی واکای موفق به
کسب دو مدال طال و نقره
شد.
این دوره از مسابقات که در
تهران برگزار شد ،صدرا افشار
در بخش کاتا بر سکوی
نخست ایستاد و در بخش
کمیته دوم شد.
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خبر کوتاه

برگزاری کالس
آموزشی «تریاژ
بیمارستانی»در
دی کلینیک غدیر
سرخس

کالس آموزشی «تریاژ بیمارستانی» در دی
کلینیک غدیر سرخس برگزارشد.
به گراش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و
درمان صنعت نفت شمال شرق ،دکتر سینه
سپهر در این کالس آموزشی عنوان کرد :تریاژ
بیمارستانی فرایند تصمیم گیری برای اولویت
بندی بیماران بر اساس شدت بیماری است.
وی گفت :تریاژ باید قابل پایش باشد و کنترل
ازدحام ،کنترل عفونت ،کنترل اطفال ،مستند
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سازی اطالعات ،و داشتن فضای مناسب از
موارد مهمیاست که باید مد نظر تیم قرار
بگیرد.
این مدرس خاطر نشان کرد :یکی از شیوههای
رایج تریاژ ،تریاژ پنج سطحی است که در
آن سطح یک شامل بیماران با وخیم ترین
وضعیت و سطح پنج شامل بیماران با بهترین
وضعیت است.

خبر کوتاه
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برگزاری کارگاه
آموزشی سالمت
دهان و دندان
در شرکت پخش
استان سیستان و
بلوچستان

کارگاه آموزشی «سالمت دهان و دندان» در
دو بخش مادران و کودکان  2تا  14ساله و
شاغلین در شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی سیستان و بلوچستان برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و
درمان صنعت نفت شمال شرق ،دکتر مرضیه
دقتیپور متخصص دندانپزشکی اجتماعی
درمانگاه زاهدان ،در بخش مادران و کودکان
این کارگاه به بیان اصول اولیه رعایت بهداشت
دهان و دندان پرداخت و نحوه صحیح مسواک
زدن و استفاده از نخ دندان در کودکان را با

استفاده از ماکت دهان و کلیپهای پویانمایی
آموزش داد.
وی در خصوص تغذیه صحیح مادر و کودک
و اثر آن بر دندانها ،اهمیت دندانهای
دائمی ،ضربه به دندانهای شیری و دائمی
و اقدامات مورد نیاز ،نقش والدین در ارتقای
سالمت دهان و دندان کودکان ،تغییر رفتاری و
تغذیه ای سالمت دهان مادران ،علل پوسیدگی
دندانها و راههای پیشگیری ،اولین ویزیت
دندانپزشکی کودکان و انجام فیشورسیالنت و
فلوراید تراپی در کودکان مطالبی را عنوان کرد.
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چگونه کارمنـــــــ ـ ــدی عـ ـ ــالی باشیم
مسیـــــــــر کـــــارمنــــــدی تا م ـ ـ ـ ــدیـ ـ ـــریت
شاید موضوع این ستون برایتان کمیناآشنا باشد اما واقعیت این است که ما میخواهیم در اینجا نکاتی را با شما به اشتراک بگذاریم
که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و مدیران برای آن ارزش فوق العاده ای قائل هستند.
محیط کار شما ،فقط مکانی نیست که به واسطه آن امرار معاش کنید ،بلکه یک محیط کام ً
ال اجتماعی است که دارای اصول بنیادین خاص
خود است .برای رشد و پیشرفت در این محیط و دستیابی به پلههای باالی موفقیت در کار ،ضروری است که این نکات را به خوبی رعایت
و بکار ببرید.
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تصمیم بگیرید کجا میخواهید باشید :در بسیاری از سازمان ها افرادی را دیده ایم و البته با
بسیاری از آنها همکار هم بوده ایم که کار اصلیشان منفی بافی ،ترسیم آیندهای مبهم برای بقیه و
ترویج بدبینی است و البته همیشه هم در همانجا باقی مانده اند و سالیان سال در حالت سکون
هستند.قطعا در اطراف شما هم اینگونه افراد وجود دارند و این شما هستید که تصمیم میگیرید
رشد کنید و یا درجا بزنید .صادقانه بگوییم ا گر تصمیم گرفتید که درجا بزنید با این افراد بنشینید و
مطمئن باشید بزودی خودتان هم تبدیل به یکی از انها میشوید .اما ا گر هدفتان رشد و دستیابی
به پلههای باالی موفقیت در کار و سازمان است به مطالب این ستون توجه کنید و آنها را بکار ببرید
تا از نتایجی که به دست میآورید حیرت زده شوید.پس اولین درس این است که با خودت خلوت
کنی و تصمیمت را بگیری...
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هرگونه مشکلی را در نخستین فرصت ممکن با مدیرتان
در میان بگذارید.
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تجارب مدیرتان احتماال گسترده تر و عمیق تر از تجربههای
شماست .از وی بیاموزید و او را ترغیب کنید که شناخت شغلی و
درک شیوه کار کردن سازمان را به شما عرضه کند.
اگر قصد ندارید کاری را انجام دهید هرگز نگویید که آن را
انجام خواهید داد ،یادتان باشد اعتبار شما ارتباط تنگاتنگی با
گفتارتان دارد .اگر به قول خود عمل نکنید در مورد کارهای بزرگ
به شما اعتماد نخواهد شد و در نتیجه پیشرفتی حاصل نمیشود.
یکی از کارهایی که در محیطهای کاری خیلی زشت و
زننده است ،سرک کشیدن در کارهای شخصی همکاران است.

برای مالقات با مدیر خود حتما از قبل تقاضای مالقات
کنید :اگر کاری با مدیر خود دارید حتی با وجود روابط صمیمانه و
نسبت خانوادگی بین شما و مدیرتان ،از منشی تقاضای مالقات
کنید و بدون هماهنگی قبلی به اتاق او وارد نشوید مگر در شرایطی
که شخص مدیر خود اعالم کرده است که برای مالقات میتوانید
مستقیما با او در تماس باشید.
کارمندان بسیاری را دیدهام که به دلیل صمیمیت و احترام
مدیر ،حریمها را رعایت نکرده و احساس نزديكى میکنند.
اولویتهای شرکت و مدیر خود را بشناسید :شما باید فراموش نکنید که همیشه جايگاه واقعی خود را بشناسید و
همواره از اولویتهای شرکت و مدیر خود مطلع باشید و آنها حریمهای سازمانی را رعایت کنید.
را در صدر برنامههای خود قرار دهید البته ممکن است که این
اولویتها با اولویتهای مدنظر شما متفاوت باشد ولی در کل
از سوال کردن خجالت نکشید  :بسیاری از کارمندان جدید
برای به دست آوردن دل مدیر خود بایستی اولویتهای کاری بیش از اندازه کم رو هستند و وقتی به مشکلی برخورد میکنند ،از
خود را با اولویتهای کاری مدیرتان عوض کنید و به آنها توجه مطرح کردن آن خجالت میکشند .هر وقت به کمک نیاز داشتید
هر چه بیشتر داشته باشید
حتما از کسی بخواهید کمک تان کند.
سعی کنید هر وظیفه و ماموریتی که بر عهده تان گذاشته
میشود به موقع انجام دهید :با این کار هم به سرپرستتان و
هم به زیردستان تان نشان میدهید که فردی مسئولیتپذیر
هستید و به وعدههایتان عمل میکنید ،همچنین این کار به

درخواست کمک از دیگران (یا کارفرما) به ویژه در اولین روزهای
کاری اصال خجالت ندارد.
بهتر است یکبار بپرسید و با اطمینان کارتان را درست انجام
دهید ،تا اینکه با شک و تردید در کاری تالش کنید و بعد ببینید
که آنچه انجام داده اید نادرست بوده است.
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تالش کنید مفید باشید :آیا فعالیتهای شما برای پیشبرد
اهداف شرکت شما چاره ساز است؟در صورت مثبت بودن پاسخ
شما به این سواالت قطعا شرایط شما در شرکت مثبت است و شما
یک فرد مفید برای آنها محسوب میشوید ولی در صورتی که
پاسخ شما منفی است بایستی تالش کنید که برای شرکت عضوی
با تراز مثبت باشید.
شما با آموزش دیدن و شرکت در دورههای مرتبط با کار خود
به راحتی میتوانید خود را از دیگر افراد شرکت متمایز کنید
و بیشتر مفید باشید ،البته در این راستا خالقیت نقش اصلی را
بازی میکند زیرا افراد خالق بیشتر با ایدههای خود مورد توجه
مدیر خود قرار مىگیرند و اصوال نیز افراد خالق وجودشان بیشتر
احساس میشود.

دیگران نشان میدهد که میتوانند روی شما حساب باز کنند
و این باعث میشود به شما اعتماد کنند ،اگر فرجهای که برای
کاری به شما داده میشود غیرمنطقی و ناکافی است ،راهی پیدا
کنید که با رعایت ادب و احترام ،این موضوع را به اطالع کسی که
زمان مورد نظر را انتخاب کرده است برسانید.

گزارش
تصویری
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برگزاری آیین ع ـ ــزاداری سید و ساالر شهیدان در مقبرة الشهدا نفت
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مراسم مرثیه خوانی و عزاداری حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) در هشتمین روز از ماه محرم با حضور پرشور
کارکنان صنعت نفت برگزار شد .همزمان با دهه اول محرم در هشتمین روز از ماه محرم ،مراسم عزاداری سید و ساالر
شهیدان ،حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) و یاران گرامیاش ،ظهر امروز (هفدهم شهریور  )۱۳۹۸با حضور کارکنان
وزارت نفت و هیأتهای عزاداری چهار شرکت اصلی در محل مقبرهالشهدای وزارت نفت برگزار شد.در همین راستا
دستههای عزاداری شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت با حضور در محوطه مقبرهالشهدا ضمن برگزاری مراسم
سینهزنی و روضه خوانی ،یاد قیام مجاهدانه امام حسین (ع) و یارانش را گرامیداشتند.هرساله همزمان با ایام محرم،
مدیران و کارکنان صنعت نفت گرد هم میآیند و مراسم سوگواری سید و ساالر شهدا را برگزار میکنند.

گزارش
تصویری
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گزارش
تصویری
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بیرق عـ ـ ــزای سید و ساالر شهیدان امام حسیـ ـ ــن )ع( و یاران باوفایش
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در مرا کز بهداشت و درمان �نعت نفت

گزارش
تصویری
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