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ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
خ�نامه ت
الک�ونییک سازمان بهداشت و درمان
ب
صنعت نفت  -نیمه اول خرداد ۱۴00

ﮐﺎﻧﺎل

ﻫﻤ

ــــــﮑﺎران اﯾﻦ ﺷﻤــﺎره

مدیــرعامــل سازمــان :دﮐﺘـﺮ ﺳﯿﺪﻣﻬﺪىﻫﺎﺷﻤﻰ

رییس روابط عمومیسازمان :ﺳﯿﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ اوﻟﯿﺎﯾﻰ
گرافیست :ﺷﻬﻨﺎز اﻣﯿﺮﮐﯿﺎﯾﻰ

همکاران این شماره :ﻣﻮﺳﻰ اﺳﺪزاده ،ﺣﺸﻤﺖ رﺣﯿﻤﯿﺎن،
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪى اﺛﻨﻰﻋﺸﺮى ،زﯾﺒﺎ رﺿﺎﯾﻰ ،رﺿﺎ ﻧﻮروزى ،ﺳﯿﺪرﺿﺎ

ﻫﺎى ارﺗﺒــــــــﺎﻃﻰ ﻣﺎ

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
ایتا
رسوش

eitaa.com/pihochannel

اینستگرام

ﺑﻨﻰﻫﺎﺷﻤﻰ ،زﯾﻨﺐ ﻣﺤﻤﺪى ،ﻣﻨﻮر ﻣﯿﺮﺷﺠﺎﻋﺎن ،ﻓﺮزاﻧﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞزاده،

sapp.ir/pihochannel
piho.channel

اﻟﻬﻪ ﺑﻬﺮاﻣﻰراد ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪى ،ﻣﺴﻌﻮد رﺑﯿﻌﻰ ،آﻣﻨﻪ ﻓﺘﺤﻌﻠﻰﭘﻮر،
ﻓﺎﻃﻤﻪ وزارﺗﻰ ،ﭘﻮران ﺑﻬﺰادى ،اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺮﻓﺎﻧﻰ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ رادﻓﺮ،

ﻧﻔﯿﺴﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎر و ﻣﻬﺪى ﻣﺤﻤﻮدزاده

ارﺳـ
ـــــﺎل ﻣﻄــــــﺎﻟﺐ
ﺑﻮﻟﺘﻦﭘﯿﺎمﺳﻼﻣﺖ»ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰﺳﺎزﻣﺎنﺑﻬﺪاﺷﺖودرﻣﺎنﺻﻨﻌﺖﻧﻔﺖ
ﺳﻮﻣﯿﻦﺷﻤﺎرهدرﺳﺎل1400درﺟﻬﺖآﺷﻨﺎﯾﻰﺑﺎﺧﺪﻣﺎتوﺷﺮحوﻇﺎﯾﻒﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎﭘﻮﺷﺶدﻫﻰاﺧﺒﺎرﺑﻪﺻﻮرتﮔﻔﺖوﮔﻮ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ،ﮔﺰارشﺗﺼﻮﯾﺮىوﺧﺒﺮى،
ﻣﻘﺎﻟﻪﺗﻬﯿﻪودراﺧﺘﯿﺎرﮐﺎرﮐﻨﺎنﺻﻨﻌﺖﻧﻔﺖﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ؛ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﮔﺎﻣﻰﻣﺜﺒﺖدرارﺗﺒﺎطﺑﺎﮐﺎرﮐﻨﺎنﺷﺮﯾﻒﺻﻨﻌﺖﻧﻔﺖﺑﺮدارداﻣﯿﺪاﺳﺖﮐﻪﺑﺎدرﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮاتﺷﻤﺎﻋﺰﯾﺰانﮔﺎمﻫﺎىﻣﻮﺛﺮىدرﺟﻬﺖﺑﻬﺒﻮدﮐﻤﻰوﮐﯿﻔﻰاﯾﻦﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻓﻮقﺑﺮداﺷﺘﻪﺷﻮد.

ﻣﻘﺎمﻣﻌﻈﻢرﻫﺒﺮى:
اگر شرسکت پر شور مردم در انتخابات همراه بشود با یک انتخاب درست ،
این نور عیل نور است .
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برگزاری ن
اول� نشست شورای تخصیص امور ت
اس�اتژیک و
ی
ن
ب� الملل سازمان
ی

اولین نشست شورای تخصصی امور استراتژیک و بین الملل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت روز سه شنبه یازدهم خرداد سال جاری با
حضور دکترهاشــمی ،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان ،دکتر فرشاد علیخانی ،مشــاور مدیرعامل و رییس شورای تخصصی امور
استراتژیک و بین الملل سازمان و تعدادی از مدیران ارشد منتخب از داخل و خارج از سازمان جهت تبیین ساختار راهبری شورا و تقدیم احکام انتصاب
اعضای منتصب برگزار شد.
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ن
رسا� سازمان بهداشت و درمان
به گزارش پایگاه اطالع
ت
صنعت نفت ،در این نشست ،دک� سید مهدیهاشمیمدیرعامل
ن
رسا� سازمان
سازمان ضمن اشاره به رسالت و ماهیت خدمت
گفت :سود حاصل از عملکرد سازمان باید به صنعت بازگردد و
هدف از تشکیل این شورا ،برریس متدولوژی ،راهکارها و نقشه
ت
راه ت
مدیری� سازمان در ابعاد
اس�اتژیک جهت توسعه ارکان
داخیل و خارجی و تحقق اهداف کالن سازمان میباشد.
اه�دی در سازمان گفت:
وی با اشاره به اهمیت توسعه تفکر ر ب
پرداخ�ن
ت
از جمله حلقههای مفقوده در بسیاری از سازمانها،
ت
نج�ه ،برنامههای
جدی به امور اس�اتژیک است که در این ز ی
ت
عل�غم
اس�اتژیک سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که ی
آنکه این برنامهها قبال در سازمان بهداشت و درمان ،براساس
ت
باالدس� طراحی شده است ،متاسفانه شاهد برتری
اسناد
عملیا� بودن آن هستیم.
نگرش دانشگاهی بر نگرش اجر یا� و
ت

وی افزود :لذا ییک از ماموریتهای مدیران ردههای عایل،
ن
ت
رسپرس� سازمان ،آن است که با استفاده از تفکر
میا� و
راه�دی و جامع نگر ،نقاط قوت و ضعف برنامه ت
اس�اتژیک
ب
فعیل سازمان را برریس و بطور جدی پیشنهادات اجر یا� خود را
پیگ�ی نمایند.
مطرح و ی
ن
ت
ت
ت
د� خدمات بهداش� و درما� سازمان
دک�هاشمیبه گس� گ
در سطح کشور اشاره و بیان کرد :ذات صنعت نفت بر مبنای
عملیا� بودن طراحی شده ،و در این میان ،سالمت کار،
ت
پیشگ�ی و امنیت جسم و روان خانوادهها در اولویت قرار دارد.
ی
ن
هم� اساس ،نقش این سازمان در مجموعه کالن صنعت
بر
ی
ش
غ�قابل حذف و واگذاری است.
نفت ،نق� ب� بدیل و ی
رییس هیاتمدیره سازمان گفت :سیاستهای آینده
تاث�گذار است پس باید
صنعت نفت در آینده سازمان بسیار ی
گ�یهای کالن صنعت
سیاستهای سازمان همگام با جهت ی
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نفت در حوزههای داخیل و ن
ب� الملیل ارتقاء
ی
تن
پرداخ� به امور
یابد و این ارتقاء در گرو
ت
اس�اتژیک و اجرای موثر برنامههای مدون
عملیا� میباشد.
اه�دی و
ر ب
ت
وی با اشاره به کاهش روند استخدام و
نشست� کارکنان رسمیگفت :سازمان
باز
گ
بهداشت و درمان براساس رسانه دریاف�ت
از صنعت ارائه خدمت میکند و کاهش این
تاث�گذار
رسانه ،بر ارائه خدمات با کیفیت ،ی
است .در این رابطه ،ییک از ماموریتهای
این شورا ،برریس و پیشنهاد راهکارهای
ت
دک�
مایل جهت مدیریت هزینهها میباشد.
هاشمی خاطرنشان کرد :توسعه همکاریهای
ن
ب�الملیل سازمان ،عقد تفاهمنامهها و
ی
ز
مکان�
ها� همچون جذب بیمار در سطح
م
ی
ی
ن
ن
درما�) و یا
ب� الملیل در چارچوب (توریسم
ی
رسمایه گذاری در حوزه درمان در کشورهای
منطقه ،ز
ن� در ارتقاء کمیو کیفی خدمات
ی
ن
درما� شایسته در سطح صنعت نفت ،از
باال� برخوردار است و شورا به صورت
اهمیت ی
جدی این امور را در دستورکار قرار خواهد
داد.
دک� فرشاد علیخا�ن
ت
در ادامه نشست،
مشاور مدیرعامل و رییس شورای تخصیص
اس�اتژیک و ن
ت
ب� الملل سازمان هم
امور
ی
ت
ضمن تشکر از رهنمودهای دک�هاشمیدر این
ت
مدیری� ایشان در تشکیل
تدب�
نشست ،از
ی

ن
قدردا�
اه�دی سازمان،
این شورا در راس ر ب
کرد.
مشور� -
وی این شورا را از ماهیت
ت
تخصیص برخوردار دانسته و تشکیل آن را در
اه�دی سازمان نشان از اهمیت باالی
حوزه ر ب
آن در سازمان دانست.
ایشان ادامه داد :جمع بندی و تصمیمات
این شورا طی گزارش مشاور مدیرعامل و
رییس شورا به مدیرعامل ارائه خواهد شد.
پس از تصویب و ابالغ پیشنهادات تخصیص
شورا توسط مدیر عامل سازمان ،الزم است
برنامههای مربوطه توسط مدیریت برنامه
ریزی سازمان رصد و پایش شده تا از پیاده
سازی ابالغیههای مربوطه در سطح سازمان،
اطمینان حاصل گردد.
وی افزود :مهم ترین موضوع ،حل
مسائل کلیدی سازمان برای تسهیل اجرای
عملیا� است تا سازمان بتواند
برنامههای
ت
ت
رسالت خود را به به�ین نحو در سطح صنعت
نفت اجر یا� نماید.
ن
گفت� است در این نشست اعضای شورا
معر� حوزه تخصیص و اجر یا� خود،
ضمن
ف
آماد� خود جهت همکاری در تحقق
بر
گ
ماموریت شورا ،تاکید کردند و در پایان احکام
صادره برای مدیران ارشد منتخب داخل و
خارج از سازمان ،توسط مدیرعامل و رییس
شورای تخصیص اهدا شد.

دکتر سید
مهدیهاشمیمدیرعامل
سازمان ضمن اشاره
به رسالت و ماهیت
خدمت رسانی سازمان
گفت :سود حاصل از
عملکرد سازمان باید به
صنعت بازگردد و هدف
از تشکیل این شورا،
بررسی متدولوژی،
راهکارها و نقشه راه
استراتژیک جهت
توسعه ارکان مدیریتی
سازمان در ابعاد داخلی
و خارجی و تحقق اهداف
کالن سازمان میباشد.
وی با اشاره به اهمیت
توسعه تفکر راهبردی
در سازمان گفت :از
جمله حلقههای مفقوده
در بسیاری از سازمانها،
پرداختن جدی به امور
استراتژیک است
که در این زنجیره،
برنامههای استراتژیک
سازمان از اهمیت
ویژه ای برخوردار
است که علیرغم آنکه
این برنامهها قبال در
سازمان بهداشت و
درمان ،براساس اسناد
باالدستی طراحی
شده است ،متاسفانه
شاهد برتری نگرش
دانشگاهی بر نگرش
اجرایی و عملیاتی بودن
آن هستیم.
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در اولین سفر مدیرعامل سازمان انجام شد

بهــــــــرهبرداری از آزمایشگاه
تست سلـــویل مولکـــویل در بندر ماهشهر
آزمایشگاه تست سلولی مولکولی بیمارستان صنایع پتروشیمینفت بندر ماهشهر با حضور مدیرعامل سازمان و
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمیماهشهر به بهرهبرداری رسید.
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ن
رسا� سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ،مدیرعامل سازمان با اشاره به اهمیت آزمایشگاه
به گزارش پایگاه اطالع
سلویل مولکویل در منطقه بندر ماهشهر گفت :امروز گام مهمی در راستای بهبود وضعیت بهداشت و درمان منطقه
برداشته شد و با توجه به اهمیت بندر ماهشهر و ش�ایط کرونا در کشور ،با همکاری صنایع تپ�وشیمی ،این مرکز به
بهرهبرداری رسید.
ت
دک� سید مهدیهاشمیادامه داد :امیدواریم با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماهشهر و دانشگاه علوم
پزشیک جندیشاپور اهواز ،خدمات ت
به�ی را به مردم این منطقه ارایه کنیم.
وی هدف از راه اندازی آزمایشگاه سلویل مولکویل در بیمارستان نفت شهرک بعثت به نام شهید «رضا واشنگ» توسط
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت را افزایش رسعت تشخیص و غربالگری و ارائه خدمات با کیفیت تخصیص
عنوان کرد.
ن
ت
ت
ز
آی� گفت :مجموعه صنایع پ�وشیمیبا آغاز
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پ�وشیمیماهشهر ین� در این ی
شیوع ویروس کرونا ،اقدامات زیادی در حوزهی حفظ سالمت شهروندان و ساکنان منطقه انجام داده است.
ن
ز
ز
طوال� شدن فرآیند
وی در خصوص
تجه� این آزمایشگاه افزود:
تجه�ات این آزمایشگاه از  ۶ماه پیش خریداری شده
ی
ی
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ن
طوال� شدن صدور مجوزها و
بود ،اما به دلیل
تن
یاف� مکان استاندارد برای احداث آزمایشگاه،
ن
طوال� شد.
فرآیند تاسیس آن
ز
رسپرست فرمانداری بندر ماهشهر ین� در
حاشیه این ن
آی� بیان کرد :این مرکز با اعتبار ۲۵
ی
اه�دی
ر
ای
ر
شو
ات
ر
اعتبا
محل
از
میلیارد ریال
ب
ت
ز
تجه� شده است.
پ�وشیمیاحداث و ی
بندری افزود :با راهاندازی این مرکز ،بندر
ن
پنجم� شهرستان دارای آزمایشگاه
ماهشهر
ی
سلویل مولکویل در خوزستان است و از این پس
نیازی به ارسال تستهای پ�.یس.آر به مرکز
استان وجود ندارد.
رسپرست فرمانداری بندر ماهشهر ادامه داد:
ن
همچن� زمان پاسخدهی به تستهای انجام
ی
شده از  ۴۸ساعت به همان روز کاهش پیدا
میکند.
وی ادامه داد :در این آزمایشگاه ،عالوه بر
ویروس کرونا ،تمام ویروسها مانند هپاتیت،
ها� که در محیط کشت
ایدز و میکروب ی
عادی قابل پرورش نیست از جمله میکروب
ت
مایکوباک�یهای نوگونه که نیازمند
سل و
محیطهای کشت خاص هستند ،قابل تست و
آزمایش است.
بندری افزود :این آزمایشگاه دارای کاربردهای
فراوان است و عالوه بر تستهای ویرویس و
میکرو� ،آزمایشهای مربوط به جرمشنایس،
ب
انگشتنگاری و دیرینهشنایس در آن قابل
انجام است .وی گفت :در بحث آزمایش
پ �یسآر ،تستهای کرونا به صورت رایگان
در مراکز  ۱۶ساعته بندر ماهشهر انجام و برای

تشخیص به این آزمایشگاه ارسال میشوند.
در حاشیه این بهرهبرداری مدیرعامل
سازمان به همراه ت
دک� سید محمدرضا موایل
ت
سازمان،دک�
زاده رسپرست مدیریت عملیات
بهرام دهقان رییس بهداشت و درمان صنعت
اولیا� رییس
نفت اهواز و سیدهفاطمه
ی
روابط عمومی و تکریم ارباب رجوع سازمان
از قسمتهای مختلف بیمارستان بازدید
ن
ت
نشس� با حضور
همچن�
بهعمل آورند و
ی
روسا ،مدیران و کارکنان بیمارستان صنایع
تپ�وشیمینفت بندر ماهشهر برگزار و چالشها و
مشکالت موجود در خصوص راه اندازی سیستم
ن
دارو�،کمبود
بیمارستا� ،ساختار انبار
پیش
ی
ن
ز
،فرسود�
ین�و انسا�
تجه�ات و امکانات
ی
گ
مطرح شد.
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت با اشاره به همکاری بیش از بیش ستاد
و مناطق در جهت افزایش کیفیت خدمات
عملیا�
جنو� و
عیلالخصوص در مناطق
ب
ت
گفت :اولویت و ماهیت سازمان طب کار و طب
خانواده است و باید در این خصوص برنامههای
متنوعی در جهت ارائه خدمات تهیه و ارائه
گردد.
ن
گفت� است در این سفر یک روزه مدیرعامل
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با
تپ�وشیمیمنطقه
ش�کتهای
مدیران عامل
ت
نشس� برگزار کرد که در این جلسه به
ماهشهر
اهمیت حضور بهداشت و درمان و بیمارستان
صنایع تپ�وشیمیدر منطقه تاکید شد و از
خدمات این مرکز تقدیر بهعمل آمد.

دکتر سید
مهدیهاشمیادامه
داد :امیدواریم با
همکاری شبکه
بهداشت و درمان
شهرستان ماهشهر
و دانشگاه علوم
پزشکی جندی
شاپور اهواز ،خدمات
بهتری را به مردم
این منطقه ارایه
کنیم.
وی هدف از راه
اندازی آزمایشگاه
سلولی مولکولی
در بیمارستان نفت
شهرک بعثت به
نام شهید «رضا
واشنگ» توسط
سازمان بهداشت
و درمان صنعت
نفت را افزایش
سرعت تشخیص
و غربالگری و ارائه
خدمات با کیفیت
تخصصی عنوان
کرد.
سرپرست
فرمانداری بندر
ماهشهر نیز در
حاشیه این آیین
بیان کرد :این
مرکز با اعتبار
 ۲۵میلیارد ریال
از محل اعتبارات
شورای راهبردی
پتروشیمیاحداث و
تجهیز شده است.
بندری افزود :با
راهاندازی این
مرکز ،بندر ماهشهر
پنجمین شهرستان
دارای آزمایشگاه
سلولی مولکولی در
خوزستان است و از
این پس نیازی به
ارسال تستهای
پی.سی.آر به مرکز
استان وجود ندارد.
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حضـــــــور مدیرعامل سازمان
ن
سوم� جلسه
در هشتاد و ی
اه�دی ش�کتهای
شورای ر ب
منطقهماهشهر
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ن
اه�دی ش�کتهای منطقه
هشتاد و
ی
سوم� جلسه شورای ر ب
ماهشهر عرص (سه شنبه  28اردیبهشت ماه  )1400با حضور
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع ن
رسا� بهداشت و درمان صنعت نفت،
این جلسه با حضور مدیران عامل ش�کتهای تپ�وشیمیمنطقه
به عنوان اعضای اصیل و ت
دک�هاشمی ،مدیرعامل سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت ،به عنوان میهمان ،برگزار شد.
در این جلسه مسایل مربوط به بهداشت و درمان در منطقه ی
ت�یح مطرح شد و ت
ماهشهر به تفصیل و ش
دک�هاشمیپاسخگوی
سواالت و مطالبات مدیران عامل ش�کتهای منطقه بود .کاهش
ن
متخصص� موجود در سیستم بهداشت و
تدریجی امکانات و
ی
ت
درمان ماهشهر و بدنبال آن ،نارضای� کارکنان شاغل در منطقه
ت
مهم�ین موارد بیان شده توسط مدیران
طی چند سال گذشته ،از
عامل ش�کتهای منطقه بود .سیاستگذاریهای اشتباه در نگاه
ن
درما� توسط بهداشت و درمان
اقتصادی به مقوله ی خدمات
ت
نارضای� و گالیه
صنعت نفت ،از سال  92به بعد ،موجبات
مندی کارکنان منطقه را فراهم آورده و نتوانسته سطح انتظارات
ایشان را برآورده کند؛ اما با وجود برقراری همان سیاستها و
ش
نس� ش�ایط با حضور
خط م�های کیل ،امیدها به بهبود ب
مدیرعامل جدید سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ،قوت
گرفته است.
ش
اه�دی �کتهای منطقه ویژه اقتصادی
رئیس شورای ر ب
ت
تپ�وشیمی ،در خصوص نوع همکاری پ�وشیمیو بهداشت و
درمان گفت :ما همیشه در کنار مجموعه ی بهداشت و درمان
بوده ایم.
ز
چه در مرحله راهاندازی و
تجه� و چه در ادامه راه و مراحل
ی
بهره برداری؛ و به سبب افزایش رضایتمندی کارکنان منطقه،
این نگاه را در آینده ز
ن� خواهیم داشت؛ اما انتظار میرود ،سازمان
ی
ت
پرداخ� این منطقه را
بهداشت و درمان ،دست کم ،رسانههای
در خود منطقه رسمایه گذاری کند.

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ،که پیش از
ن
نخست� آزمایشگاه سلویل و مولکویل
این جلسه در مراسم افتتاح
ی
اه�دی را پذیرفته و در
شهرستان حضور داشت ،دعوت شورای ر ب
این جلسه ش�کت کرده بود.
ت
دک� سید مهدیهاشمی ،از حسن نظر ش�کتهای تپ�وشیمی
نسبت به بهداشت و درمان تشکر کرد و گفت :اعتقاد داریم که
بهداشت و درمان در خدمت صنعت نفت است و فارغ از همدیل
ن
ت
درما� کل دنیا
بهداش� و
ویژهای که بروز کرونا با مجموعههای
ایجاد کرد ،صنایع همواره نسبت به سازمان بهداشت و درمان
رفتاری رئوفانه داشتهاند.
وی ،ضمن تایید مطالب مطرح شده و گالیههای موجود بر
ض�ورت بازگشت اعتماد تاکید کرد و خاطر نشان نمود :اگر چه
ن
درما�،
چشمگ� بهای تمام شده خدمات
با توجه به افزایش
ی
ج�ان خسارات و کمبودهای ایجاد شده در مجموعه ماهشهر
ب
کاری بس دشوار است ،اما تالش میکنیم این فاصله ایجاد شده
را کم کنیم.
ت
دک�هاشمیمتعهد شد که سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت ،از این پس رفتارهای توسعه ای خود را بر مبنای تصمیمات
کارشنایس شده پیش بب�د و در برنامه ی بلند مدت خود« ،نگاه
سود ده به سالمت» را با نظرهای کارشنایس «اقتصاد سالمت»
جایگزینکند.
وی ،افزود :تعرفههای اعالم شده ی ما از سوی مراجع باال،
جوابگوی نوع فعالیت ما نیست و ما را به تدریج به ت
سم� برده
که به مقوله درمان ،به عنوان یک کسب و کار نگاه کنیم که مغایر
با رسالت ماست.
پیگ�ی شد
اه�دی ی
در ادامه جلسه ،دستور کار عادی شورای ر ب
و طی جلسه هشتاد و سوم ،ضمن موافقت با بودجه درخواس�ت
بهداری و بهداشت صنعت نفت ماهشهر 300 ،میلیارد ریال جهت
ز
تجه�ات برای فرودگاه ماهشهر
تعم�ات و خرید و نوسازی ی
انجام ی
به تصویب رسید.
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مراسم تودیع و معارفه رییس بهداشت و
درمان صنعت نفت در قطب انرژی کشور
استان بوشهر دوم خردادماه آیین تکریم با حضور دکتر سید
مهدیهاشمیمدیرعامل ســازمان ،دکتر سید محمدرضا
موالی زاده سرپرست مدیریت عملیات سازمان ،سیده فاطمه اولیایی
رئیس روابط عمومیو تکریم ارباب رجوع ســازمان و مدیران منطقه و
مسئولین ستادی و درمانی بهداشت و درمان بوشهر در سالن جلسات
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد.
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به گزارش پایگاه اطالع ن
رسا� سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت ،ت
دک� سید مهدی هاشمی مدیرعامل سازمان ضمن
گرامیداشت سوم خرداد روز آزاد سازی خرمشهر از تالش و مجاهدت
کادر درمان تقدیر و تشکر کرد.
جنو� اشاره کرد و از
وی در ادامه به اهمیت منطقه پارس
ب
خدمات ت
دک� وحید مالیک در زمان حضور در منطقه تقدیر بهعمل
آورد و گفت :با توجه به نوع فعالیتهای ت
گس�ده در این منطقه و
حضور کارکنان صنعت نفت اولویت بهداشت و درمان ارائه خدمات
با کیفیت و مطلوب میباشد.
مدیرعامل سازمان با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کل کشور
پیشگ�ی و درمان بیماری افزود :کادر
و تالش کادر درمان برای
ی
درمان با تمام انرژی خود در این مدت زمان خدمت به جمعیت
تحت پوشش ارائه کرده است .ت
دک� هاشمی ادامه داد :با توجه به
نگاه ویژه سازمان به منطقه ویژه انتظار داریم همدیل ن
ب� صنعت
ی
و بهداشت و درمان بیش از گذشته باشد تا منجر به ارائه خدمات
مطلوب و با کیفیت شود .وی به اهمیت  ، HSEسالمت کار و
خانواده اشاره کرد و گفت :سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
بهدنبال ماهیت خود درصدد این است تا با راهاندازی مراکز پیش
ن
پیشگ�ی مقدم بر درمان را در
بیمارستا� و سالمت کار و خانواده
ی
کل صنعت نفت نهادینه کند.
در ادامه ت
دک� وحید مالیک عضو هییت مدیره سازمان و رییس

اسبق بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر از همکاری تمام
کارکنان منطقه تشکر کرد و گفت :حضور من در این منطقه مصادف
شد با اپیدمیویروس کرونا و تمام تالش ما در این مدت ارائه
خدمت بوده و خدا را شاکرم با حضور تیم همدل و همراه توانسته
ایم رسبلند از این مرحله خارج شویم به نحوی که در جلسات
شرسکت میل نفت ایران ،مهندس کرباسیان رئیس هیات مدیره و
مدیرعامل از زحمات و خدمات کادر درمان در منطقه ویژه پارس
جنو� تقدیر بعمل آورده است.
ب
وی افزود :همکاری شرسکتهای منطقه با بهداشت و درمان
قابل توجه بوده و خوشبختانه در این مدت هیچ گونه کمبودی
ن
تجه�ات پزشیک و دارو در منطقه نداشتیم.
درخصوص ی
ت
دک� سعید گران پ� رییس بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر
از حمایتهای مدیرعامل سازمان تقدیر کرد و گفت :ما بدنبال
افزایش کیفی و کمیخدمات در منطقه هستیم تا دیگر نیازی به
سفر کارکنان یا خانوادهها برای دریافت خدمات تخصیص به دیگر
مناطق نباشد.
ش
وی ادامه داد :همکاری رسکتهای منطقه با بهداشت و درمان
صنعت نفت منجر به افزایش ن
م�ان رضایتمندی کارکنان خدوم
ی
صنعت نفت خواهد شد.
ت
دش�نژاد مشاور مدیرعامل در امور اجر یا� منطقه ویژه
بهرام
اقتصادی انرژی پارس هم ضمن تقدیر از خدمات بهداشت و
درمان ،حضور این سازمان را مایع دلگرمیکارکنان و خانوادهها
خودگذشتیک
عنوان کرد و گفت :در مدیریت بیماری کرونا شاهد از
گ
ن
جانفشا� تیم درمان با همدیل بودیم و باید قدردان زحمات آنان
و
باشیم و خدا را شاکریم با حضور بهداشت و درمان در منطقه با توجه
به جمعیت کارکنان ن
فو�ها باال نبوده و توانستهاند
ی
م�ان ابتال و ت
بیماری را مدیریت نمایند.
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ارائه تمامیخـــــدمات در بیمارستان نفت آبادان
در پیک چهـــــــارم کــــــــــرونا
دکتر سید حسن موسوی 6۲% :کارکنان بهداشت و درمان
صنعت نفت اهواز دوز اول واکسن کووید  ۱9و  ۲۲%ایشان
دوز اول و دوم واکسن را دریافت نموده اند.
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ن
ن
ت
بحری� رییس بهداشت ودرمان صنعت
حسو�
دک� نرصاله
نفت آبادان با اشاره پیک چهارم کرونا در  ۲ماه گذشته در منطقه
گفت :توانستیم خدمات قابل توجهی به جمعیت تحت پوشش
ارائه کنیم ،در این خصوص در اورژانس تنف� حدود ۵۵00
بیمار و مراجعه کننده داشتیم ۱۲۵0 ،نفر در کلینیک تخصیص
تنف� و کرونا ،مورد برریس و درمان قرار گرفتند.
ن
هم� مدت تعداد  ۵۵نفر از بیماران مبتال به
وی افزود :در
ی
دارو� کرونا
رسپا� درمان
کرونا ،با رضایت شخیص ،بصورت
ی
ی
( )remdesivirرا دریافت و در ن ن
م�ل قرنطینه شدند،با این اقدام
هم ت
اس�س و نگر نا� آنان و خانوادههایشان کاهش یافت و هم
اینکه از تختهای موجود در بخش ت
بس�ی کرونا ،برای بیماران
بدحالتر و نیازمند مراقبت ،استفاده شد.
ن
ت
بحری� اظهار داشت :در بخش کووید  ،۱تعداد ۲۵0
دک�
بیمار ت
بس�ی تحت درمان قرار گرفتند ،که بسیاری از آنان از
مراقبتهای  ICUاستفاده کردند.
رییس بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان ترصیح کرد:
ارائه خدمات تخصیص و فوقتخصیص به حدود  ۵۶00بیمار
ت
بس�ی  3۵0مورد
در پیلکلینیک تخصیص و فوقتخصیص،

کیسهای مختلف داخیل و جراحی 30۲ ،مورد عمل جراحی
ن�وری و اورژانس ،انجام  ۴۸مورد زایمان در بخش رنان و
زایمان از سایر خدمات انجام شده در بیمارستان نفت آبادان
است.
وی با اشاره به فرهنگسازی و آموزشها همکاران در بخش
ماما� گفت :شاخص زایمان طبیعی در این مرکز به
زنان و مرکز
ی
 ٪۷۴ارتقا یافته است.
ن
ت
بحری� ادامه داد :بیمارستان نفت آبادان تنها مرکز
دک�
ن
ن
درما�
درما� در منطقه است که همزمان تمام انواع خدمات
عملهای جراحی اورژانس و زایمان را در هنگام شیوع کرونا ،به
همشهریان و جمعیت تحت پوشش ارائه میکند ،هم حوادث
ت
کرونا�
صنع� را پوشش میدهد و هم خدمات ویژه به بیماران
ی
دارد.
ن
ن
ت
دک� نرصاله حسو� بحری� خاطر نشان کرد :در تمام موجهای
ن
مسئول� ستادی همراه این
کرونا مساعدت و همکاری همه
ی
مرکز بوده تا خدمات با کیفیت در اختیار جمعیت تحت پوشش
پیگ�یهای مدیر منابع
بگ�د ،با دستورات مدیر عامل و ی
قرار ی
ن
انسا� سازمان ،تاکنون  3آمبوالنس به این مرکز اختصاص داده
فرسود� ناوگان لجستیک و حمل و نقل
شده که تاحدودی از
گ
ن
بیمار کاسته است و مقرر شد آمبوالنس دیگری ین� به این مرکز
اختصاص یابد.
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آغاز واکسیناسیون بازنشستگان صنعت نفت در
بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز
امروز دوم خرداد ماه واکسیناسیون جمعیت تحت پوشش
صنعت نفت با اولویت بازنشستگان باالتر از  65سال در
بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز آغاز شد.
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ت
دک� بهرام دهقان ،رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز
پیگ�یهای صورت گرفته در خصوص واکسیناسیون
با اشاره به ی
جمعیت تحت پوشش صنعت نفت گفت :خوشبختانه با مساعدت
ریاست دانشگاه علوم پزشیک جندی شاپور اهواز ،واکسیناسیون
بازنشستگان صنعت نفت اهواز از هفته جاری آغاز شده و با توجه
به پروتکلهای کشوری واکسیناسیون و اولویت بندیهای صورت
ت
مح�م صنعت نفت که بیش
گرفته ،واکسیناسیون بازنشستگان
ت
از  65سال سن دارند و در مراکز بهداش� دانشگاه علوم پزشیک
جندیشاپور واکسینه نشده اند در اولویت قرار دارد.
وی با اشاره به روند انجام واکسیناسیون گفت :با توجه به
اولویتبندی ن
ت
مح�م تحت پوشش بهداشت و
س� ،بازنشستگان
درمان صنعت نفت اهواز ،از طریق سامانه پیامیک روابط عمومی
این بهداشت و درمان فراخوان شده و روز و ساعت دقیق مراجعه از
طریق پیامک اعالم میگردد.
ت
دک� دهقان از فراخوان روزانه  1000نفر از جمعیت تحت پوشش
هماهن�های انجام شده با
خ� داد و گفت :با
صنعت نفت ب
گ
ش
ت
ز
مح�م �کت میل مناطق
مدیرعامل
نفتخ� جنوب ،مهندس
ی
احمد محمدی ،پروژه واکسیناسیون جمعیت تحت پوشش در
ش
ورز� امام رضا(ع) واقع در شهرک نفت انجام
فرهن�
مجتمع
گ
میشود .رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز تاکید کرد :با
توجه به اهمیت واکسیناسیون در مقابل ویروس کرونا و لزوم دقت

در رعایت دستورالعملهای تزریق واکسن کووید  ،19فرآیندی
دقیق طراحی و به اجرا گذاشته شده است .این فرآیند با توجه
به پروتکلهای ن
ب�الملیل ،دستورالعملهای وزارت بهداشت و
ی
مالحظات موجود در راهنمای استفاده از واکسنها طراحی گردیده
است.
وی ترصیح کرد :در بدو ورود ،پس از تب سنجی ،فرم غربالگری
خاص واکسن مورد نظر تحویل هر فرد میگردد .پس از تکمیل،
فرم مزبور توسط کارشناسان مستقر برریس و چنانچه فرد
ت
محدودی� برای تزریق واکسن نداشت ،کارت واکسیناسون صادر
و تحویل ایشان گردیده وتزریق واکسن انجام میشود .پس از
انجام واکسیناسیون افراد به مدت  20تا  30دقیقه ( با توجه به نوع
واکسن ) تحت نظر قرار گرفته و پس از این مدت کارت تکمیل شده
واکسن ،شامل مشخصات سجیل فرد ،نام واکسن ،شماره رسیال
ویال تزریق شده و ...کارت واکسیناسیون به فرد تحویل داده
ت
محدودی�
میشود .چنانچه بر اساس فرم غربالگری تکمیل شده
جهت تزریق واکسن مشاهده شود ،فرد به پزشک مستقر در محل
واکسیناسیون معر� و بر اساس نظر پزشک ن
مب� بر تزریق یا عدم
ف
تزریق واکسن عمل میشود.
وی در پایان از تالشهای همکاران خود در معاونت بهداشت و
ت
صنع� و بویژه واحد بهداشت خانواده که کار واکسیناسیون
طب
جمعیت تحت پوشش را بر عهده دارند تقدیر و تشکر کرد و ابراز
امیدواری کرد با مساعدت ریاست دانشگاه علوم پزشیک جندی
شاپور اهواز طی چند ماه آینده واکسیناسیون جمعیت تحت پوشش
بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز به طور کامل انجام گردد.
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تجهیــــــــز ناوگــــــان ترابری بهداشت و درمان
آغاجاری به آمبوالنس ICU

یک دستگاه آمبوالنس  ICUجهت اعزام بیماران بدحال و بدخیم به ناوگان ترابری منطقه بهداشت و درمان آغاجاری اختصاص یافت.
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ن
رسا� بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری ،ت
دک� فرید خدری رییس این مرکز با اعالم این
به گزارش پایگاه اطالع
خ� گفت :یک دستگاه آمبوالنس  ICUمجهز تیپ  ،Bجهت اعزام بیماران از سوی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
ب
به این مرکز اختصاص داده شد .
ن
وی ضمن تشکر از همکاری مدیر عامل و مدیران و مسئوالن سازمان افزود:
تجه�ات این آمبوالنس به نحوی میباشد
ی
ن
که کادر پزشیک درون آمبوالنس میتوانند با استفاده از
جلوگ�ی کرده و
تجه�ات موجود از وخیم تر شدن حال بیمار
ی
ی
مناس� ندارند را جهت دریافت خدمات به مرکز مجهزتر اعزام نمایند.
بیمار نا� که به هر دلیل وضعیت
ب
ن
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری ترصیح کرد :در واقع
تجه�ات موجود درون آمبوالنس به نحوی طراحی
ی
شده است که میتوان برای نوزادان ،کودکان و بزرگساالن ن
ن� استفاده شود.
ی
ت
دک� خدری ادامه داد :تمام امکانات موجود در بخش ( ICUمراقبتهای ویژه) مانند ونتیالتور (احیای تنف�)
( ،DCSHOCKاحیای قل�)،دستگاههای ت
حیا� و تزریق داروهای ویژه بیماران بدحال ۴ ،عدد کپسول
کن�ل عالیم
ب
ت
ش
ش
کپسول
عدد
اکس�ن ۱0کیلوگرمی ،یک
اکس�ن  ۵کیلو گرمی ،یک عدد کپسول کوچک سیار و ست احیا ۱0 ،عدد کانال
ی
ی
تزریق هوای خنک در ن
ن
دیگر
و
بیمار
کاب�
تجه�ات در این آمبوالنس وجود دارد.
ی
ی
رئیس بهداشت و درمان با اشاره به امکانات این دستگاه آمبوالنس گفت :رضایت مندی در ن
ب� جمعیت تحت پوشش
ی
همچن� اطمینان خاطر به کادر درمان در ن
ن
ح� اعزام با توجه به امکانات موجود در آمبوالنس برای ارائه خدمات ت
به�
و
ی
ی
ایجاد میشود.
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تودیع و معارفه مدیر امور مایل سازمان برگزار شد

در این مراسم که با حضور دکتر سید مهدیهاشمیو مدیران و روسا ستادی ،برگزار شد ،از زحمات حسین گیوکی در زمان تصدی
مدیریت امور مالی قدردانی بهعمل آمد و غالمرضا ملکی بعنوان مدیریت جدید این حوزه معرفی شد.
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ن
رسا� سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت ،ت
دک� سید مهدیهاشمیمدیرعامل این مجموعه
به گزارش پایگاه اطالع
ییک از ارکان اصیل هر سازمان را مدیریت مایل آن عنوان کرد و گفت :با توجه به چالشهای موجود درحوزه مایل
خوشبختانه ،عملکرد این مدیریت بسیار مثبت بوده و صداقت مدیر مایل سازمان باعث اطمینان خاطر بود.
ن
حس� گیو� با اشاره به همکاریهای ارزشمند مدیران ت
نف� در خصوص دریافت مطالبات سازمان در این مدت گفت:
ی
در مدت زمان شیوع بیماری کرونا برخی از ش
نقدیند� مواجه بودند که خوشبختانه سازمان بهداشت و
کمبود
با
ها
کت
رس
گ
م�ی بوده است.
موضوع
این
از
گرفته
پیگ�یهای صورت
ب
درمان صنعت نفت با توجه به نوع ماهیت فعالیت خود و ی
ن
ن
ن
تام�
مرص� برای پشتیبا� بحران کرونا با همکاری
تجه�ات و مواد
وی افزود :در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و ی
ی
ن
و مساعدت همه واحدها به ویژه پرسنل مایل سازمان با مشکل مواجه نشدیم.
ن
گ� داشتیم و تا پایان سال  9۷مالیات سازمان
ی
حس� گیو� عنوان کرد :در خصوص پرداخت مالیات موفقیت چشم ی
تسویه شده است.
عملیا�
غالمرضا ملیک مدیرمایل و عضو هییت مدیره سازمان در ادامه جلسه با اشاره به سابقه حضور خود در مناطق
ت
ت
سالم� کارکنان و
م�ود و دغدغه
صنعت نفت گفت :سازمان بهداشت و درمان ،خانواده دوم کارکنان صنعت نفت بشمار ی
خانوادههای آنان را رفع کرده و نوید بخش امنیت خاطر و آسایش است.
وی افزود :تمام تالش خود را برای بهبود عملکرد حوزه مایل سازمان خواهم کرد و امیدوارم شاهد موفقیتهای رو به
رشد در این حوزه باشیم.
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دکتر کاظمیفر:

مبتالیان به فشـــــــــار خــــــون باال به هیچ وجه مرصف داروهای ت
کن�ل
فشار خون خود را قطع نکنند
متخصص داخلی بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان ،گفت :افراد مبتال به فشار خون باال ،در دوران شیوع ویروس کرونا ،به هیچ
وجه نباید به صورت خودسرانه و بدون صالحدید پزشک ،مصرف داروهای کنترل فشار خون خود را قطع کرده یا بدون تجویز پزشک آنها
را جایگزین کنند.

l w w w. pih o .irl

به گزارش پایگاه اطالع ن
رسا� بهداشت و درمان صنعت نفت
ند� و عوامل
فارس و هرمزگان ،این روزها،
ی
تغی� سبک ز گ
چا� ،افزایش سن ،مرصف زیاد نمک و …؛ سبب
دیگری مانند ق
افزایش تعداد مبتالیان به بیماری فشار خون باال شده است.
ن
کشور ما ز
مستث� نبوده و حدود  ۲۰درصد از
ن� از این قاعده
ی
جمعیت بزرگسال ایران به آن مبتال هستند؛ این نشان دهنده
ن
کا� درباره این بیماری است.
عدم اطالعرسا� ف
بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان در راستای
رسالت اصیل خود که همانا ارتقای سطح سالمت جامعه بزرگ
کرونا� و به
صنعت نفت است ،در این روزهای همچنان
ی
ن
جها� فشار خون باال ( ۱۷می ۲۷ ،اردیبهشت) از
مناسبت روز
مبحث فشار خون باال میگوید.
پیشگ�ی در رسارس
م� قابل
ی
فشار خون باال یک عامل مرگ و ی
جهان محسوب میشود.
ث
بر اساس نظر کارشناسان و پزشکان وقت ،اک� افرادی که

مشکل پرفشاری خون دارند ،از آن آگاه نیستند؛ زیرا ممکن
است فشار خون باال عالمت هشداردهنده نداشته باشد؛ به
ن
هم� دلیل ،فشار خون باال را « قاتل خاموش» نامیده اند.
ی
از ش
گ�ی ویروس کرونا ،نگر نا�های زیادی وجود
ه
هم
وع
�
ی
دارو� کاهنده فشارخون ،عالئم
های
ه
دست
از
داشت که برخی
ی
عفونت کرونا را تشدید میکنند.
اما پس از چندی ،تمام انجمنهای علمیجهان از جمله
انجمن قلب امریکا و اروپا تاکید کردند که هیچ ارتباطی ن
ب�
ی
مرصف این داروهای فشار خون و افزایش احتمال ابتال به
ت
م� ،در افرادی که
ویروس کرونا وجود ندارد؛ ح� درصد مرگ و ی
به صورت مرتب داروهای تجویزشده را مرصف کرده بودند به
ز
م�ان قابل توجهی کاهش یافته است.
ی
ن
بر اساس توصیه مرکز ت
جها�
کن�ل بیماری آمریکا و سازمان
بهداشت ،بیماران مبتال به پرفشاری خون در ش�ایط شیوع
ویروس کرونا ز
ن� ،باید داروهای خود را دقیقا مطابق تجویز
ی
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پزشک مرصف نمایند.
متخصص داخیل بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و
ن
جها� فشار خون باال (پر فشاری خون
هرمزگان همزمان با روز
هی�تانسیون) ،گفت :فشار خون ییک از عوامل زمینه ساز
_ پ
قل� و کلیوی است ،فشار خون باال خصوص ًا در
بیماریهای ب
افراد مسن بسیار شایع است ،تقریب ًا در حدود یک نفر از هر چهار
نفر از فشار خون باال رنج میبرند ،در بیماران جوان تر در مردان
ن
ت
بیش� از مردان دیده
سن� باالتر در زنان
شایع تر است ویل در ی
میشود ،به طور کیل با افزایش سن خطر ابتال افزایش مییابد.
مبتالیان به فشار خون باال به هیچ وجه مرصف داروهای
ت
کن�ل فشار خون خود را قطع نکنند
وی در پاسخ به این پرسش که علت ایجاد فشار خون باال
چیست ،افزود :علل بروز این بیماری هنوز به طور کامل شناخته
ت
بیش� موارد افزایش مقاومت محیطی عروق
نشده است .در
متفاو� دارد.
مسئول افزایش فشار خون است که خود علل
ت
ت
دک� احمد رضا کاظمیفر در پاسخ به این سوال که " عوامل
ت
مستعد کننده چیستند؟" ز
بیش� مردم (نزدیک به ۹۵
ن� گفت:
ی
درصد آنها) از نوعی افزایش فشار خون رنج میبرند که علت
مشخیص برای آن یافت نشده است که به این فرم ،افزایش
فشار خون اولیه گفته میشود.
وی از عوامیل که در بروز این نوع افزایش فشار خون موثر
هستند گفت و اشاره کرد :سن ،ژنتیک ،نژاد و عوامل محیطی
عوامل موثر در بروز این نوع افزایش فشار خون هستند.
متخصص داخیل بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و
با� مانده مبتالیان به فشار خون
هرمزگان اضافه کرد ۵ :درصد ق
افزایش یافته علت مشخیص برای بیماری خود دارند ،به این
نظ�
نوع ،افزایش فشار خون ثانویه گفته میشود و عوامیل ی
بیماری کلیوی ،بیماریهای غدد درون ریز و داروها و سموم در
بروز این نوع افزایش فشار خون موثر هستند.
ت
دک� کاظمیفر در پاسخ به این پرسش که چرا باید فشار خون
باال را ت
کن�ل کرد ،گفت :فشار خون باال یک عامل خطر مهم در
ن
نارسا�
همچن� میتواند موجب
قل� است،
ایجاد
ی
ی
ی
نارسا� ب
کلیه ،مشکالت عروق محیطی ،تخریب عروق شبکیه چشم،
ن
پیشگ�ی و
هم� دلیل
قل� شود به
ی
ی
سکته مغزی و حمله ب
ز
م�ان فشار خون به رسعت باال
درمان آن بسیار مهم است و اگر ی
رفته و به حدود  130/200برسد به آن فشار خون بدخیم گفته
م�
میشود که آسیب زیادی ایجاد میکند و موجب مرگ و ی
میشود.
گ�ی
وی راههای تشخیص فشار خون باال را از طریق اندازه ی
تن
ز
گرف� عکس قفسه سینه ،نوار قلب ،آزمایش
م�ان فشار خون،
ی
خون و آزمایش ادرار دانست و گفت :هدف از درمان ،رساندن
کم� از 90/140در افراد معمویل و ت
فشار خون به ت
کم� از85/130
در بیماران مبتال به بیماری کلیوی یا دیابت است .با این هدف

که در دراز مدت خطر عوارض وخیمیکه گفته شد کاهش پیدا
کند.
ن
ت
همچن� توصیه کرد :برای کمک
دک� کاظمیفر اضافه کرد:
ی
به کاهش عوارض ت
عرو�
به� است که سیگار ترک شود تا آسیب
ق
ت
غذا� و یا ورزش کاهش یابد ،مرصف
کم� گردد ،وزن با رژیم
ی
غذاها� که شور تهیه میشوند
نمک و اجتناب از مرصف
ی
کاهش و فعالیت ن
ن
ت
ت
بد� و ورزش منظم وکاس� از اس�س افزیش
یابد.
ت
وی گفت :برای کن�ل فشارخون ،پزشک ممکن است
متفاو� دارند،
داروهای مختلفی تجویز کند که مکانیسمهای
ت
صور� که گفته
ند� به
معموال یک نوع دارو همراه ی
تغی� شیوه ز گ
ت
کا� موثر نباشد داروهای دیگری
شد به کار میرود ،اگر به اندازه ف
ش
اضافه میشوند ،انتخاب دارو به عوامل متعددی از جمله �ایط
ن
بست� دارد.
جسما� فرد گ
متخصص داخیل بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و
هرمزگان در ادامه از عوارض قطع خودرسانه داروی فشار خون
گفت و تاکید کرد :قطع خودرسانه و عدم مرصف دارو ،منجر به
عدم ت
کن�ل فشارخون بیمار شده و باعث آسیب به اعضای بدن
میشود.
وی افزود :توجه داشته باشیم که فشارخون باال میتواند بدون
عالمت باشد؛ به عبارت دیگر ،فرد بدون وجود عالئم هشدار
دهنده ،در معرض این عوارض قرار خواهد گرفت.
ت
دک� کاظمیفر اضافه کرد :مبتالیان به فشار خون باال در صورت
ت
بیش�ی روبهرو هستند،
ابتال به عفونت ویروس کرونا با خطر
ش
ت
م� نا� از ویروس
احتمال بس�ی شدن ،شدت عالئم و مرگ و ی
ت
کرونا در صورت ت
بیش� خواهد
کن�ل نکردن فشار خون باال
بود.
ش
وی ابراز کرد :مهمترین نکته در �ایط شیوع ویروس کرونا
برای فردی که مبتال به پرفشاری خون است ،مراجعه منظم به
پزشک معالج و رعایت دقیق دستورات او است.
به گفته این متخصص ،در واقع مرصف منظم داروهای
ت
ساد� میتواند
ند� به
کن�لکننده فشارخون و
ی
گ
تغی� در شیوه ز گ
به بیماران کمک کند تا فشار خون خود را ت
کن�ل کرده و خطرات
تهدیدکننده را کاهش دهند.
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کارکنان بهداشــت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان
واکسینه شدند
مسئول کنترل عفونت بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان اعالم کرد :واکسیناسیون کرونا جهت کارکنان بهداشت و
درمان صنعت نفت و هرمزگان بر اساس سند ملی واکسیناســیون با هماهنگی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و
بندرعباس ،انجام شد.
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ن
رسا� بهداشت و درمان صنعت
به گزارش پایگاه اطالع
ت
نفت فارس و هرمزگان ،مسئول کن�ل عفونت بهداشت
و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان در این باره توضیح
داد :از فروردین ماه واکسیناسیون بر اساس برنامهریزیها و
اولویتهای مشخص شده از سوی ستاد میل کرونا بر اساس
ردیف شغیل زمانبندی صورت گرفت و تا  6اردیبهشت ماه
ادامه یافت.
مریم کوچیک افزود :در برنامه ریزی انجام شده پرسنل در
تمامیرستههای شغیل واکسینه شدند و وضعیت سالمت
آنها بعد از انجام واکسیناسیون مورد پایش قرار گرفت.
وی اضافه کرد :واکسنهای کووید ۱۹-که کارکنان با
آنها واکسینه شده اند شامل بهارات (هند) ،ت
آس�ازینکا
ن
(چی�)
جنو�) ،اسپوتنیک وی(روسیه) و سینوفارم
(کره ب

است .کوچیک اظهار کرد :با اشاره به شعار سازمان بهداشت
ن
ن
جها� ن
به� است که در ت
واکس� ت
دس�س قرار
مب� بر اینکه
ت
ن
بهداش� تزریق
واکس� که در مراکز
دارد ،باید گفت هر
میشود ،مؤثر و خوب است.
مسئول ت
کن�ل عفونت بهداشت و درمان صنعت نفت فارس
و هرمزگان عنوان کرد :تاکنون بیش از  80درصد کارکنان
ن
ب� ز
ن� تعدادی دوز دوم واکسن را
واکسینه شدهاند و در این ی ی
دریافت کرده اند و خوشبختانه تاکنون هیچ گز ش
ار� از وجود
مشکالت حاد ش
نا� از تزریق واکسن در کارکنان نداشتهایم.
به گفته کوچیک ۹۶ ،درصد پرسنل هرمزگان ز
ن� تاکنون
ی
هماهن�
واکسینه شدهاند و برای نفرات با�قمانده هم
گ
صورت گرفته که در فرصتهای بعدی در اولویت تزریق قرار
بگ�ند.
ی
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پزشک خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران عنوان کرد؛

ن
فشارخو� داروهای خود را خودرسانه قطع نکنند
بیماران

مسئول تیم پزشک خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت
گچســاران گفت :یکی از خطرناک تریــن بیماریهای
غیرواگیر که از آن به عنوان قاتل خاموش نیز یاد میشود و خود زمینه ساز
ابتالء به بیماریهای خطرناک دیگری است ،فشار خون باال میباشد.
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ت
خ�نگار پایگاه روابط عمومی
دک� عباس
بزر� در گفتگو با ب
گ
بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران افزود :هفدهم ماه مه
( ۲۷اردیبهشت) به منظور افزایش آگاهی عمومی در مورد فشار
ن
جها�
پیشگ�انه و عوارض این اختالل روز
خون باال ،اقدامات
ی
فشارخون نامیده شده است که این نامگذاری خود نشان از
خطرات باالی این بیماری برای سالمت انسان دارد.
ن
جها� فشارخون « ۲۰۲۱فشار خونتان
وی گفت :موضوع روز
ن
ت
ت
گ�ی و آن را کن�ل کنید تا عمر طوال�تری
را به درس� اندازه ی
داشته باشید» است و این موضوع بر افزایش آگاهی در خصوص
فشارخون باال در تمام جمعیتها در رسارس دنیا تکیه دارد.

تعریف فشارخون
و� است که توسط جریان خون
وی با بیان اینکه فشار خون ین� ی
به دیواره رگها وارد میشود تا خون در رسارس رگها و بدن جریان
یابد ،ادامه داد :اگر این ین�و افزایش پیدا کند و در طول زمان ثابت
با� بماند ،بدن با مشکالت زیادی روبرو میشود.
ق

ت
بزر� فشار خون در یک فرد بالغ و سالم باید ۱۲۰
به گفته دک� گ
ت
بیش�ین مقدار فشارخون و عدد
باال� در واقع
روی  ۸۰باشد؛ عدد ی
ن
پای� ت
آنجا� که
کم�ین فشارخون در طول این جریان است .از
ی
ی
ن
نوسا� دارد ،مقدار فشار
ض�بان قلب و پمپاژ خون در بدن حالت
خون همیشه در یک حد نمانده و کم و زیاد میشود.
وی بیان کرد :این بیماری میتواند برای سالها ب� رس و صدا
وجود داشته باشد ،بدون آن که هیچ گونه عالیم یرا در شخص
مبتال بروز دهد.

فشارخون و کرونا
ت
تنها� احتمال
بزر� در ادامه گفت :فشارخون باال خود به
ی
دک� گ
ابتالء به کرونا را افزایش نمیدهد ،اما افرادی که فشارخون باال،
سن باالی  ۶۰سال و دارای بیماری زمینه ای مانند دیابت ،بیماری
عرو� ،بیماری مزمن کلیه و اضافه وزن هستند بیش از
قل� و
ب
ق
دیگران در معرض ابتالء به نوع شدید بیماری کرونا قرار دارند.
وی اظهار داشت :فردی که مبتال به فشارخون باال بوده و تحت
درمان با داروست باید مرصف داروهای خود را ادامه دهد.
مسئول تیم پزشک خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران ادامه داد :افرادی که به فشارخون باال مبتال" هستند
نباید خودرسانه اقدام به قطع داروی خود نمایند.
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پیشگ�ی است.
خود ،تا حد زیادی قابل
ی

اقدامات تیم پزشک خانواده
ن
فشارخو�
برای بیماران

وی در ادامه جمعیت تحت پوشش بهداشت
و درمان صنعت نفت گچساران را  ۱۲هزار و ۵۰۰
نفر اعالم کرد و گفت :دو هزار و  ۶۶نفر از این
جمعیت معادل  ۱۶و نیم درصد دارای فشارخون
ت
بزر� ادامه داد :یکهزار و  ۸۳نفر از
هستند .دک� گ
مبتالیان زن و یکهزار و  ۲۸نفر ز
ن� مرد هستند.
ی
مسئول تیم پزشک خانواده بهداشت و درمان
ت
بیش�ین
صنعت نفت گچساران با اعالم اینکه
مبتالیان به فشارخون جمعیت تحت پوشش
در گروه ن
س�  ۳۰تا  ۵۹سال قرار دارند ،اظهار
داشت :یکهزار و  ۸۳نفر معادل  ۵۲و نیم درصد
از مبتالیان در گروه ن
س�  ۳۰تا  ۵۹سال و ۹۸۳
ن� در گروه ن
نفر معادل  ۴۷و نیم درصد ز
س�
ی
باالی  ۶۰سال قرار دارند .ت
بزر� ترصیح
دک�
گ
کرد ۹۰ :درصد معادل یکهزار و  ۸۵۰نفر از این
افراد در مرحله ابتالی کامل (دوم) به فشار
خون باال و  ۲۰۰نفر معادل  ۱۰درصد در مراحل
ابتدا� (اول) ابتال به فشارخون باال قرار دارند.
ی
وی اضافه کرد :مدیریت بیماری فشارخون
ند� و
نوع
ی
ابتدا� از طریق اصالح شیوه ز گ
مدیریت بیماری فشارخون نوع دوم (ابتالی
دارو� و هم از طریق
کامل) از طریق درمان
ی
ند� امکان پذیر است.
اصالح شیوه ز گ
ت
ت
بزر� با بیان اینکه به�ین راه برای
دک�
گ
گ�ی
پ� بردن به فشار خون هر فرد ،اندازه ی
منظم آن با دستگاه فشارسنج است ،اظهار
داشت :عوارض فشارخون باال با ت
کن�ل صحیح
فشارخون و درک درست بیماران از بیماری

ت
بزر� غربالگری ،تشخیص ،تجویز
دک�
گ
پیگ�ی را از جمله اقدامات تیم پزشک
دارو و ی
خانواده (سالمت خانواده) بهداشت و درمان
صنعت نفت گچساران برای مبتالیان به
بیماری فشارخون برشمرد و گفت :با شیوع
پیگ�ی بیماران مبتال به
بیماری کرونا
ی
ن
فشارخون به صورت تلف� انجام میشود.
معر� افراد مبتال به فشارخون
وی ادامه داد:
ف
سالیانه یکبار به کلینیک تغذیه ،انجام تست
 BMIجهت تشخیص اضافه وزن هر شش ماه
چر�،
یکبار ،انجام آزمایشات (از جمله قند ،ب
ن
بالی�،
برریس کبد و کلیه) ،انجام معاینات
ارائه آموزشهای الزم توسط پزشک و پرستار
معر� بیمار به کلینیک
خانواده به بیمار،
ف
چشم ،قلب و انجام نوار قلب سالیانه یکبار
ن
فشارخو�
اقداما� که برای بیماران
از دیگر
ت
ت
بزر� موثرترین اقدام
انجام میشود .دک�
گ
پیشگ�ی از ابتالء به بیماری فشارخون
در
ی
ت
را کن�ل و کاهش وزن عنوان کرد و گفت :در
حال ض
حا� از هر چهار نفر یک نفر به بیماری
فشارخون مبتال میباشد.
ن
طبق اعالم سازمان بهداشت جها�،
پیش ن
بی� میشود تا سال  ۲۰۲۵شیوع
فشارخون باال  ۶۰درصد افزایش یابد و به یک
ن
جها�
میلیارد و  ۵۶میلیون نفر برسد؛ سازمان
بهداشت برآورد کرده که فشارخون باال سبب
ن
سوم�
یک مرگ از هر هشت مرگ میشود و
ی
عامل کشنده در دنیا است.
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شیوع  ۱۶و نیم درصدی
فشارخون در جمعیت تحت پوشش
بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران

دکتر عباس
بزرگی با بیان اینکه
فشار خون نیرویی
است که توسط
جریان خون به
دیواره رگها وارد
میشود تا خون در
سراسر رگها و
بدن جریان یابد،
ادامه داد :اگر این
نیرو افزایش پیدا
کند و در طول زمان
ثابت باقی بماند،
بدن با مشکالت
زیادی روبرو
میشود.
به گفته دکتر بزرگی
فشار خون در یک
فرد بالغ و سالم
باید  ۱۲۰روی ۸۰
باشد؛ عدد باالیی
در واقع بیشترین
مقدار فشارخون و
عدد پایین کمترین
فشارخون در طول
این جریان است.
از آنجایی که
ضربان قلب و پمپاژ
خون در بدن حالت
نوسانی دارد ،مقدار
فشار خون همیشه
در یک حد نمانده و
کم و زیاد میشود.
وی بیان کرد :این
بیماری میتواند
برای سالها بی سر
و صدا وجود داشته
باشد ،بدون آن که
هیچ گونه عالیمیرا
در شخص مبتال
بروز دهد.
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درصد زایمانها در بیمارستان نفت گچساران
۴۵درصد
۴۵
به روش طبیـــــــعی است
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ماما� رشته ن
که� است که از آغاز تولد ش
ب� مفهوم پیدا کرد اما
ی
ت
حرک� عالمانه همراه با دانش روز
امروز به یک حرفه و تالش و
ن
هم� بس که در تقویم رسمیکشور،
تبدیل شده و در اهمیت آن ی
 ۱۵اردیبهشت مصادف با پنجم ماه میاز سوی سازمان بهداشت
ن
ن
جها� و کنفدراسیون ن
جها�
ب� الملیل مامای (« ،)ICMروز
ی
ماما» نامگذاری شده تا بار دیگر عشق ،فداکاری و زحمات ب�دریغ
آنها را در ن
زمی� شدن انسانها به یاد آوریم.
فروزان نار� همزمان با پنجم میبرابر با  ۱۵اردیبهشت روز
ن
خ�نگار پایگاه روابط
جها� ماما ضمن بت�یک این روز به ب
عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت گچساران گفت :با اقدامات
انجام شده پ�امون ترویج زایمان طبیعی ،شاخص ن
رسارین در
ی
بیمارستان بعثت نفت گچساران کاهش قابل توجهی داشته و
به  ۵۵درصد رسیده است .وی ادامه داد :این در حایل است که
ن
م�ان ن
در سال  9۸ن
درما�  ۶۱درصد و در سال
رسارین در این مرکز
ی
 9۷حدود  ۷۷درصد بود .مسئول بخش زنان و زایمان بیمارستان
بعثت صنعت نفت گچساران گفت ۴۵ :درصد زایمانهای انجام
شده در این مرکز ن
درما� به روش طبیعی انجام میشود.
نار� در ادامه با بیان اینکه  ۶۲مادر باردار سال گذشته در
زایشگاه بیمارستان بعثت صنعت نفت نوزادان خود را به دنیا
آوردند ،گفت ۴۵ :درصد از مادران باردار در قالب  ۲۸نفر نوزادان
خود را به روش طبیعی به دنیا آورده اند نار� ابراز کرد 3۴ :نفر
ن
ن� در قالب  ۵۵درصد از مادران باردار طی سال گذشته به روش
ی
ن
رسارین در بیمارستان بعثت صنعت نفت زایمان کردند.
نار� ترصیح کرد :انجام زایمان به روش ن
رسارین در بیمارستان
بعثت صنعت نفت گچساران در حال کاهش است وی ادامه داد:

سال گذشته ۶۲ ،مورد نوزاد در بیمارستان بعثت صنعت نفت
متولد شد که تعداد نوزادان پ� در مقایسه با نوزادان ت
دخ� ۶ ،مورد
ت
بیش� بوده است.
نار� افزود :تولد این نوزادان با رعایت تمامیشیوهنامههای
ت
بهداش� در بیمارستان نفت بود.
وی با بیان اینکه تمامیشیوه نامههای ارسایل از سوی وزارت
بهداشت به طور کامل در بخش زایشگاه بیمارستان بعثت صنعت
نفت گچساران رعایت میشود افزود :از زمان شیوع کرونا توجه
ت
پیشگ�انه در
بهداش� و
ویژه ای به اجرای دستورالعملهای
ی
موضوع شیوع کرونا بخش به منظور حفظ سالمت همزمان مادر
و نوزاد وجود داشت.
مسئول بخش زنان و زایمان بیمارستان بعثت صنعت نفت
گچساران با بیان اینکه انجام زایمان طبیعی و ن
رسارین بنا به
تغی� خایص در موعد آن ایجاد
فراخور زمان و بدون آنکه بتوان ی
کرد باید انجام شود اظهار داشت :مادران باردار از جمله گروههای
پرخطر در مواجهه با بیماری کووید  ۱9هستند و از این رو عملکرد
ت
بهداش�
مناسب کارکنان زایشگاه در اجرای شیوههای نامههای
بسیار مهم و حساس است.
نار� خاطر نشان کرد :در صورت مراجعه مادر باردار با عالئم
کرونا ضمن اختصاص بخش جداگانه ،تمامیاقدامات الزم توسط
ن
عفو�
هماهنیک پزشکان متخصص زنان و
کارکنان بخش با
گ
برای حفظ سالمت مادر و نوزاد انجام میشود.
وی با بیان اینکه  ۱0ماما در بخش زنان و زایمان بیمارستان
بعثت صنعت نفت گچساران فعال هستند ،گفت :ماماها نقش
مهمیدر مبتال نشدن مادران باردار و نوزادان به کرونا دارند.
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انجام  253زایمــــان
در بیمارستان بزرگ
نفت اهواز
در یکسال گذشته
در سال  99در بیمارستان بزرگ نفت اهواز تعداد  253مورد زایمان انجام شده است که  88مورد آن زایمان طبیعی بوده است.
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آر ز
تم� رحیمی ،مسئول بخش زایشگاه بیمارستان بزرگ نفت
ی
ماما� و زنان به منظور ارائه
گروه
های
ت
فعالی
به
اشاره
با
اهواز
ی
اجع� و رسیدن به اهداف از پیش تعی�ن
خدمات مناسب به مر ن
ی
ی
ن
درما� رسپا� و ت
بس�ی به منظور
شده گفت :ارائه خدمات
ی
تشخیص زودهنگام و درمان عوارض بیماریهای به وجود
ن
ن
آمده در مادر و ن
همچن�
ح� و پس از زایمان و
ی
جن� قبل ،ی
ی
جلوگ�ی از ایجاد عوارض و سالمت
جهت
پیشگ�ی
آموزش و
ی
ی
ن
جن� از جمله وظایف اصیل بخش زنان و زایمان و
مادر و ی
زایشگاه است.
وی افزود :در سال  99در بیمارستان بزرگ نفت اهواز تعداد
 253مورد زایمان انجام شده است که  88مورد آن زایمان
طبیعی بوده است.
مسئول بخش زایشگاه ترصیح کرد :با نظارت دقیق رئیس
ت
ام� پور و با تالش و دقت
بخش زنان و زایمان و زایشگاه دک� ی
ن
متخصص� زنان و زایمان و ماماها ،در
همه همکاران از جمله
ی
تمام ی زایمانها مطابق استانداردهای وزارت بهداشت در سال
ت
موربیدی� و مورتالیتهای بهوقوع نپیوسته
گذشته هیچگونه
است.
رحیمیبا اشاره به نتایج نظرسنجی سال گذشته که بیش
از  96درصد رضایتمندی بوده ،گفت :در بخش زایشگاه با
تن
داش� اتاقهای  LDRمجهز به امکانات بروز و
در اختیار
ن
ن
دارو� و
همچن� استفاده از روشهای کاهش درد زایما� (
ی
ی
ن
درما�
دارو�) شامل گاز انتونکس ،جکوزی ،ماساژ ،رایحه
غ�
ی
ی
و با حضور پرسنل آموزش دیده تالش کردیم محیطی مناسب
جهت ز ن
ایما� آرام و کم ت
اس�س همراه با خاطره ای زیبا را به
مادران هدیه دهیم.
وی افزود :مطابق دستور العملهای ابالغی از سوی وزارت
بهداشت و درمان،کلیه مادران باردار در زمان بارداری و تا ۴۲

روز پس از زایمان در کلیه مراجعات به اورژانس بیمارستان
گ�د.
ماما� برای ایشان انجام ی
میبایست تریاژ ی
پیشگ�ی از ابتالی مادران باردار
وی درخصوص روشهای
ی
به بیماری کرونا و آموزشهای مربوطه گفت :با توجه به بروز
و شیوع بیماری کووید  ۱۹و محدودیتهای اعالم شده امکان
ش
آموز� مادران باردار به صورت حضوری
تشکیل کالسهای
ماما� مراکز
وجود نداشت ،بدین سبب با همکاری پرسنل
ی
سالمت خانواده و مراکز بهداشت خانواده آموزشهای مادران
باردار به صورت ایجاد گروههای مجازی و ارائه آموزشها از این
تغی� کرد.
طریق ی
ش
رحیم ی ادامه داد :در این گروها مطالب آموز� مختلفی چون
ش
آماد� برای زایمان همراه با فیلم و
آموز� کالسهای
مطالب
گ
عکس شامل ورزشهای دوران بارداری ،تکنیکهای تنفیس و
ش�دهی
تن آرامی ،روشهای کاهش درد و روشهای صحیح
ی
و مراقبت از نوزاد و ...آموزش داده میشد.
پاسخگو�  ۲۴ساعته به مشکالت ،سواالت
وی تاکید کرد:
ی
و نگر نا� مادران در گروه مجازی و در صورت نیاز مشورت با
ن
متخصص� زنان ،اطفال ونوزادان و ارائه راهکارها مناسب به
ی
ایشان باعث شد تا زنان باردار ت
غ� ض�وری را در
تردد
ین
کم�
ی
مراکز ن
درما� داشته باشند.
پیشگ�ی از
گ�ی کووید  19و لزوم
ی
وی افزود :عیل رغم همه ی
ابتالی مادران باردار اما طی یکسال گذشته تالش شد تا اغلب
مادران باردار و همرسان آنها (عیلالخصوص در بارداری اول)
حداقل یکبار به صورت حضوری و با رعایت پروتکلهای
ت
آشنا�
آماد� برای زایمان ،همراه با
بهداش� در کالسهای
ی
گ
با زایشگاه و همکاران بخش،جهت کاهش ت
اس�س و افزایش
ن
درما� بیمارستان نفت حضور پیدا
اطمینان آنها به سیستم
کنند.
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گرامیـــــــــــــداشت روز پـــــــــــزشک خانواده
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ت
دک� محمد کریم نجفی رئیس پزشیک خانواده بهداشت و
درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ به مناسبت  ۲۹اردیبهشت
ن
جها� پزشک خانواده ،گفت :نظام سالمت خانواده یک
روز
نظام عمومیو مستمر میباشد که در طول زمان خدمات سالمت
را به فرد ،خانواده و جمعیت زیر پوشش بدون توجه به سن و
جنس ارائه میکند.
ش
ت
دک� نجفی افزود :در واقع یک نظام سالمت پای� پویا بوده
ن
تعی� و تعریف
که براساس اهداف و شاخصهای از پیش
ی
عملیا� ،بستههای خدمات
شده در قالب مجموعه محورهای
ت
ن
ن
ت
همچن� خود نظام سالمت
درما� را ارائه میکند،
بهداش� و
ی
ن� توسط حوزههای سالمت باال ت
ز
ارزیا� و پایش قرار
دس� مورد
ی
ب
میگ�د .ت
دک� نجفی با اشاره به تعریف پزشیک خانواده گفت:
ی
پزشک خانواده ،یک پزشک جامعنگر میباشد که مسئولیت
پیشگ�ی از بیماریها ،درمان
باال بردن سطح سالمت عمومی،
ی

ن
ت
ط� زیر پوشش را به عهده دارد.وی
و ح� بازتوا� جمعیت ب
در مورد اعضای تیم سالمت خانواده گفت :به ازای هر  2000نفر
جمعیت ،یک پزشک و یک پرستار خانواده ،به ازای هر  4000نفر
جمعیت ،یک مراقب سالمت ماما ،به ازای هر  5000نفر جمعیت،
یک کارشناس بهداشت روان و به ازای هر  10000نفر جمعیت،
یک کارشناس تغذیه در نظر گرفته شده است.
ت
دستیا� به
دک� نجفی افزود :در نظام سالمت خانواده جهت
ب
اهداف و ارائه خدمات با کیفیت مطلوب ،تیم سالمت خانواده
ت
بایس� از لحاظ علم پزشیک ،به روز بوده و به اخالق حرفهای
ن
همچن� می ت
ت
اخال�
بس� جوانب
بایس� در
مسلط باشد و
ی
ق
ن
انسا� صادقانه و دلسوزانه با ایجاد حفظ تعامل دوطرفه،
و
ن
اجع� و بیماران خود را به طور پیوسته حمایت کنند.
مر ی
ت
دک� نجفی با اشاره به نظام سالمت خانواده در بهداشت و
درمان صنعت نفت گفت :مطابق اهداف و برنامههای نظام
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برای حدود  2773نفر
ز
ن
 ارائه خدمات در م�ل برایبرخی بیماران خاص و بیماران
ن
رسطا� در ن ز
م�ل
ن
همچن� در بحران کرونا و
ی
کاهش بار مراجعه ی حضوری
بیماران مزمن جهت انجام
آزمایشات ،در راستای ارائه
خدمات مستمر و مغفول نماندن
چک آپهای دورهای بیماران
مزمن ،در دو نوبت در سطح
کلینیکهای خانواده اقدام به
گ�ی آزمایشات بیماران
نمونه ی
دیابتیک به تعداد حدود 280
نمونه آزمایش خون توسط
پرستاران کلینیکهای خانواده
از این بیماران ،گرفته شد و به
توحید
بیمارستان
آزمایشگاه
ارسال گردید.
ت
دک� نجفی با اشاره به اینکه
سطح فعالیت خدمات و
ت
خدم� قابل ارائه در
بستههای
پزشیک خانواده ،بسیار بسیار زیاد
میباشد که نقش به سز یا� در
ن
پیشگ�ی و درمان
تام� سالمت،
ی
ی
بیماریها دارد گفت :الزم است
ن
قدردا� خود را نسبت
سپاس و
به حمایتهای رئیس بهداشت و
درمان صنعت نفت استان بوشهر
ن
همچن� تمام اعضای تیم
و
ی
سالمت خانواده این بهداری اعالم
دارم که در راستای رسالت خود
ن
تام� سالمت و رضایت
که همانا ی
جامعه هدف میباشد ،دلسوزانه
و متعهدانه بهصورت تیمیتالش
کرده و سعی آنان بر این است که
هر روز کیفیت سطح خدمات خود
را به ویژه در بحران کرونا باال و
باالتر بب�ند.
ن
همچن� الزم است از زحمات
ی
خست�ناپذیر و
خدمات
و
گ
پیگ�یهای شبانه روزی رسکار
ی
خانم نعمت الهی بهعنوان پرستار
رابط تیم،تشکر به عمل آورم.
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سالمت وزارت بهداشت بر اساس
ن
جها�؛
الگوی سازمان بهداشت
سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت از سال  1383به طور فعال و
جدی با تشکیل تیمهای سالمت
خانواده و واحد پزشیک خانواده
در تمام مناطق سازمان براساس
استاندارد
دستورالعملهای
پزشیک خانواده ،اقدام به
تشکیل و تکمیل پروندههای
پزشیک خانواده برای جمعیت
تحت پوشش کرد.
نظام مراقبت سالمت خانواده
بهداشت و درمان نفت بوشهر
متشکل از تیم سالمت خانواده
شهید
خانواده
کلینیکهای
پردیس،
شهرک
تندگویان،
شهرستان بوشهر و جزیره خارک
به حدود  4000خانوار و جمعیت
ت
بهداش�
بالغ بر  14000نفر خدمات
و ن
درما� را ارائه میکند.
در ادامه ت
دک� نجفی مجموعه
فعالیتهای تیم سالمت خانواده
بهداشت و درمان نفت بوشهر در
سال 1399را به ش�ح ذیل بیان
نمود:
 ویزیت و درمان بیمارانرسپا� به تعداد 27582 :نفر
ی

 تشکیل پروندههای جدید بهتعداد 480 :پرونده
 تکمیل اطالعات پروندههایقبیل 8505 :نفر
پیگ�ی جمعیت
 فراخوان وی
زیر پوشش به ویژه جمعیت
غ�فعال
ی
پیگ�ی و پایش بیماران
ی
مزمن و ارائه خدمات متناسب به
آنان
ت
 ارائه ی خدمات بهداش� بهمادران باردار و کودکان ،انجام
واکسیناسیون و ایمن سازی،
پایش مراحل رشد کودکان ،ارائه
ی خدمات غربالگری رسطانها،
ش
آموز�،
انجام مشاورههای
تغذیه ای و روانشنایس و...
 اجرای طرح واکسیناسیونهپاتیت B
ت
دک� نجفی در مورد خدمات ارائه
شده پزشیک خانواده در بحران
کووید  19طی سال  99به ش�ح
ذیل توضیح داد:
 تشکیل گروههای مجازیبرای مبتالیان به بیماری فشار
خون و دیابت و مادران باردار
ن
و
تلف�
تماسهای
ن
درما� و بهداش�ت
پیگ�یهای
ی

دکتر نجفی
افزود :در نظام
سالمت خانواده
جهتدستیابیبه
اهداف و ارائه ی
خدماتباکیفیت
مطلوب ،تیم سالمت
خانواده بایستی از
لحاظ علم پزشکی،
به روز بوده و به
اخالق حرفه ای
مسلط باشد و
همچنینمیبایستی
در بستر جوانب
اخالقی و انسانی
صادقانه و دلسوزانه
با ایجاد حفظ تعامل
دو طرفه ،مراجعین
و بیماران خود را به
طورپیوستهحمایت
کنند.
دکتر نجفی با اشاره
به نظام سالمت
خانواده در بهداشت
و درمان صنعت
نفتگفت:مطابق
اهداف و برنامههای
نظام سالمت
وزارت بهداشت
بر اساس الگوی
سازمان بهداشت
جهانی ؛ سازمان
بهداشت و درمان
صنعت نفت از سال
 1383به طور فعال
و جدی با تشکیل
تیمهای سالمت
خانواده و واحد
پزشکی خانواده
در تمام مناطق
سازمان بر اساس
دستورالعملهای
استاندارد پزشکی
خانواده ،اقدام به
تشکیلوتکمیل
پروندههای پزشکی
خانواده برای
جمعیتتحت
پوشش کرد.
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مصاحبه با فاتح دیروز خرمشهر و مدافع امروز سالمت

ن
زما� که
بابک صالحی :از همه عزیزان اتتظار میرود
سالم و شاداب هستید کادر درمان را هیچگاه فراموش
نکنید .به گزارش پایگاه اطالع ن
رسا� بهداشت و درمان
صنعت نفت آغاجاری به مناسبت سوم خرداد سالروز فتح
غرورآفرین خرمشهر ،با ییک از رزمندگان ض
حا� در عملیات بزرگ
بیتالمقدس و فاتحان خرمشهر مصاحبهای انجام دادیم که
تقدیم خوانندگان ت
مح�م میگردد:

معر� بفرمایید و سوابق خود را در
لطفا خودتان را
ف
بهداشت و درمان صنعت نفت بیان فرمایید.
l w w w. pih o .irl

بابک صالحی هستم پرستار شاغل در بهداشت و درمان صنعت
نفت اغاجاری .من از سال  1374در بیمارستان شهید ایرانپور
نفت امیدیه در بخش درمان مشغول به خدمت میباشم.

عملیا�
در چه تاریخی به جبهه اعزام شدید و در چه
ت
ش�کت کردید؟
در تاریخ  12اردیبهشت  1361در حایل که 15ساله بودم به
جبهه اعزام شدم و پس از آن چند بار دیگر هم روانه جبهه شدم و
در عملیاتهای زیادی ش�کت کردم از جمله این افتخار را داشتم
که در عملیات بزرگ بیتالمقدس و فتح خرمشهر حضور داشته

باشم.

لطفا کمیدر مورد عملیات بیت المقدس توضیح
دهید.
ن
در این عملیات با توجه به موانع بسیار ت
خش� که
گس�ده و
ن
همچن� با
مهندیس  -رزمی عراق در خرمشهر ایجاد کرده بود
ی
حفر کانالهای بسیار متعدد و پیچ در پیچ کار را برای رزمندگان
نظ� و از
اسالم بسیار سخت کرده بود و تنها با فداکاری ب� ی
گذشت� رزمندگان بود که ب� محابا و بدون هیچگونه
جان
گ
خوف و هرایس به دل دشمن میزدند و گاهی آنقدر عرصه
بر رزمندگان تنگ میشد که نمیدانستیم از کدام طرف به ما
حمله میشود بهدلیل کانالهای متعدد و نیمدوری که ایجاد
شده بود از هر طرف به سمت مان یت�اندازی میشد ویل چون
نگر نا� از کشته شدن نداشتیم و ت
ح� خییلها آرزوی شهید
ت� ش
شدن را داشتند به عمق ارتش عراق حمله کرده و با ز
هو�
ی
فرماندهان ،همان موانع را علیه خودشان بکار میگرفتیم و
وارد شهر شدیم و شهر را آزاد نمودیم و ت
ح� رزمندگان ما چنان
ت
کیلوم�ها به سمت برصه ز
ش
ن�
آسا� داشتهاند که تا
ی
پی�وی برق ی
ش
اس� کردند و در این
پی�وی کردند و دهها هزار نظامیعر قا� را ی
عملیات بود که عراق باتمام وجود درک کرد که چه اشتباهی
کرده که به ایران اسالم ی حمله کرده است و به چه بیشهای وارد
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ش� نا� روبرو شده است.
شده و با چه ی

اگر خاطرهای از جبهه
و بهخصوص عملیات بیت
المقدس دارید بفرمایید.

جنابعایل که تجربه حضور در
جبهه دفاع مقدس را دارید و هم
اکنون در جبهه سالمت در حال
مبارزه با پاندمیکرونا هستید
ها� در
چه تفاوتها و شباهت ی
این دو جبهه میبینید؟

در مورد شباهت ن
ب� جبهه دفاع
ی
مقدس و جبهه سالمت ،در واقع ن ه تنها
شباهتهای زیادی با هم دارند بلکه
تقریبا این دو جبهه ییک هستند زیرا
در هر دو باید از جان گذشت و در هر دو
ن
جانفشا� کرد.
جبهه باید
همانگونه که در همه صحنهها و
بهخصوص از ن
زما� که کرونا در کشور
ن
جانفشا� عزیزان در
شایع شده است
جبهه سالمت برای همه قابل مشاهده
ن
هم� عزیزان ز
ن�
هست کما اینکه
ی
ی
ش
در�ایط سخت جبهه دفاع مقدس هم
ن
مجروح� بودند آن هم
مشغول مداوای
ی
ت
در ش�ایطی که ح� دست کمیاز خط
مقدم نداشت.
ت
در واقع عزیزان درمان ح� در
ش�ایط عادی که مردم با خیال راحت
ند� عادی
به مسافرت میروند و ز گ
خودشان را دارند کادر درمان هر لحظه

در جبهه سالمت مشغول بن�د میباشند
ویل شاید هیچگاه به چشم نیامده و این
عزیزان بدلیل ب� ادعا بودن هیچگاه
دیده نشدند ویل با انتشار ویروس کرونا
ن
جانفشا� کرد و افرادی
جا� که باید
و ی
ت
که ح� خانوادههایشان از تماس با
آنها هراسانند ویل چه قهرمانانه و چه
گ�ند و
مهربانانه آنها را درآغوش می ی
شهدا� هست که در
نمونه آن هم
ی
جبهه سالمت شبیه جبهه جنگ تقدیم
نمودند.

ت
صحب� دارید
در پایان اگر
بفرمایید.
ت
صحب� که در پایان عرایضم دارم
ن
مسئول� هست که
با عزیزان و
ی
ش
همیشه و در �ایط دشوار که مشکیل
اتفا� میافتد بطور
یا حادثهای یا
ق
ناخودآگاه هر کیس به یاد روپوش
سفیدان ،کادر درمان و آمبوالنس
میافتد و در آخرین لحظه میدانند که
باید کیس به یاریشان بیاید که معموال
دست ناتوان و احیانا تن مجروح شان
را به دامان روپوش سفیدان میسپارند
که در صورت نبودن آنها ،گاهی فرد
حادثهدیده ،هر کیس که باشد از
باالترین رئیس تا فرد معمویل خدای
ند� خداحافظی نماید
ناکرده باید با ز گ
و در آنجا هست که اهمیت حضور و
وجود کادر سالمت مشخص میشود.
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ما در این عملیات حدود ساعت
11صبح بود به همراه شهید عیل بیگدیل
و تعدادی از عزیزان در یک صحر یا� که
بسیار صاف و هموار بود در حال حرکت
بودیم که ناگهان هواپیمای دشمن
آمد و اقدام به رها کردن بمب ممنوعه
خوشهای نمود اتفاقا دقیقا در باالی رس
ما به سمت ن
زم� در حرکت بود و این
ی
ن
زم� ،به تعداد
با
برخورد
بمب هنگام
ی
بسیار زیادی از بمبهای کوچک تبدیل
شده و هرکدام از آنها جداگانه منفجر
میشد که بسیار هولناک بود و ت
ح� در
ن
ن
هم� خاطر این
جها� دوم به
جنگ
ی
بمب لقب سگ دیوانه گرفته بود .وق�ت
بمب در نزدییک ما به ن
زم� خورد و تبدل
ی
به بمبهای زیاد دیگری گردید تقریبا
تمام آن منطقه را در بر گرفته بود ن
یع�
ها�
هرکجا که نگاه میکردی بمب ی
بودند که تا چند لحظه دیگر منفجر
میشدند ،هرکیس بهگوشهای فرار میکرد
که ناگهان گودایل در نزدییک ما مشاهده
شد که قبال بچهها برای استتار تانک و
ن
سنگ� در صحرا حفر کرده بودند
ادوات
ی
و ما بالفاصله خودمان را به داخل آن
گودال انداختیم و خوشبختانه به هیچ
آسی� نرسید کما اینکه
کیس از بچهها
ب
تقریبا چند لحظه قبل همه ما احساس
میکردیم دیگر کار ما تمام هست و این
ند� ماست ویل لطف
لحظات آخر ز گ
خداوند ز
چ� دیگری بود و تا مدتها و
ی
هم� زمان کنو�ن
ح� بع�ض
ن
ت
در
اوقات
ی
ین�ز ،خودم را که درآن لحظه احساس
میکنم و به یاد آن حادثه سخت میافتم
خ� گذشت
که البته با لطف خداوند به ی
ویل همیشه آن صحنه در ذهن مان
مانده و برایمان تداعی میشود ویل
خ� گذشت
درآخر به لطف پروردگار به ی

ن
و آن صحنه ز
داستا� با
ن� در ذهن ما به
ی
ن
ن
دلنش� تبدیل شده و باعث
پایا� زیبا و
ی
زیبا� افکار سخت
رقت و طراوت و
ی
ذهن مان میشود.
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تاثــر ویــژهای
اجــرای طــرح پزشــک خانــواده ی
بر شاخصهای سالمت جامعه داشته است

سازمان جهانی پزشــکان خانواده ( )WONCAبهمنظور برجستهسازی نقش و جایگاه
پزشکان خانواده در نظامهای مراقبت بهداشتی در سراســر جهان ،برای نخستین بار در
سال ۲۰۱۰میالدی ،نوزدهم ماه میمصادف با  29اردیبهشت ماه را بهعنوان «روز جهانی پزشک خانواده»
( )FDDاعالم کرد.

ت
دک� سعید غفاریان

متخصص پزشیک خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت شمال ش�ق
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تن
«ساخ� آینده با پزشکان خانواده»
موضوع امسال این سازمان
معر� نقش محوری
ای
ر
ب
ی
مغتنم
است .این مناسبت فرصت
ف
پزشکان خانواده در ارایه مراقبتهای فردی ،جامع و پایدار
به تمامیبیماران است.پزشیک خانواده نوعی از طبابت است
که در آن پزشکان خانواده به صورت مستقیم با خانوادهها در
تماس هستند .این پزشکان مراقبتهای اولیه را بر عهده دارند
و پزشک سالمت نگر هستند ،ن
یع� عالوه بر درمان بیماری ،به
بهداشت جسم و روان افراد تحت پوشش خود ز
ن� توجه دارند.
ی
آنها عموما در صورت بیماری یا حوادث ناگوار با خانوادهها
ن
درما� برای
مشاور� و
هستند و به صورت همزمان خدمات
ت
خانوادهها انجام میدهند .این پزشکان به دلیل شناخت دقیق
آشنا� با تاریخچه بیماری آنها،
اشخاص تحت طبابت خود و
ی
قادرند زودتر به کسالت شخص پ� برده و بیماران را درمان کنند.
پزشکان خانواده در صورت صالحدید بیماران را به پزشکان
متخصص ارجاع میدهند و پزشک متخصص نتیجه معاینات،
ن
پیگ�یهای الزم را به پزشک
نوع بیماری و اقدامات درما� و ی
خانواده اعالم میکند .پزشک خانواده مسئول ارائه خدمات جامع
پاسخگو� مستمر به افراد تحت پوشش خود (اعم
سالمت و
ی
ن
از سالم و بیمار) بدون توجه اختالف س� ،جنیس ،اقتصادی،
ند� است .این
فرهن� و نوع بیماری از قبل ازتولد تا پایان ز گ
گ
پزشکان موظف به ارایه خدمات با کیفیت ،جامع متناسب با نیاز
مردم برای ن
تأم� ،حفظ وارتقای سالمت فرد ،خانواده و جامعه
ی
بوده و مسئول ارتقای سالمت جسمی ،رو نا� و اجتماعی جمعیت
تعریف شده تحت پوشش وی است .پزشک خانواده به عنوان
ن
اول� سطح تماس با مردم و بیمار باید دارای مهارتهای الزم
ی
ن
در زمینه غربالگری ،تشخیص و درما� بیماران ،مهارتهای
ارتباطی و توان تجزیه و تحلیل ابعاد رو نا� ،اقتصادی و اجتماعی
موثر برسالمت بوده و قادر به مدیریت بیماران به ویژه بیماران
ن
طوال� مدت است .پزشک خانواده
مزمن نیازمند مراقبت
باید اطالعات کامیل از ژنوگرام خانواده ،تاریخچه سالمت و
بیماریهای جسمی ،رو نا� و اجتماعی اعضای خانواده تحت
پوشش خود برای انجام مداخالت مناسب داشته باشد.دربرنامه
پزشک خانواده ونظام ارجاع ،پزشک و تیم وی مسئولیت کامل
سالمت افراد و خانوارهای تحت پوشش خود را به عهده داشته
پیگ�ی
و پس از ارجاع فرد به سطوح تخصیص ،مسئولیت ی
ت
رسنوشت وی را ز
مهم�ین
ن� به عهده دارند.بنابراین ییک از
ی
وظایف تیم سالمت با محوریت پزشک خانواده ،ارایه خدمات

ت
بهداش� است که بدون ارایه این خدمات،
ومراقبتهای اولیه
نمیتوان از اصطالح پزشک خانواده برای ارایه رصف خدمات
ن
درما� استفاده کرد .تمامیخدمات سالمت در برنامه پزشک
خانواده به جمعیت تحت پوشش به شکل فعال ارایه میشود.
کن�ل هزینههای ش
به منظور ت
نا� ازخدمات تکراری ،افزایش
پیگ�ی خدمات ارایه شده به بیمار،
پاسخگو� به بیمار ،امکان ی
ی
ت
ت
الک�ونییک سالم� برای آحاد جامعه و افزایش
تشکیل پرونده
امکان ت
کن�ل کیفیت خدمات و ایجاد انضباط مایل ،حرکت بیمار
در سطوح سه گانه نظام ارایه خدمات به شکل کامال هدایت شده
و با محوریت پزشک خانواده انجام میشود .با توجه به این که
سیمای سالمت یک جامعه بر اساس شاخصهای سالمت آن
تغی�ات این
جامعه سنجیده شده و گذر سالمت را بر اساس روند ی
شاخصها طی زمان برآورد میکنند ،اجرای طرح پزشک خانواده
تاث� ویژه ای بر شاخصهای سالمت ،در طول سالیان گذشته
ی
داشته است.

گروههای هدف
در برنامه پزشک خانواده در سطح اول خدمات تمام افراد
جمعیت تحت پوشش در قالب گروههای ن
س� نوزادان و
کودکان ،نوجوانان و جوانان ،میانساالن ،سالمندان و مادران
باردار تقسیم بندی شده و خدمات سالمت باید بر اساس این
حیطهها به گروههای هدف ارائه شود.

پزشیک خانواده و بهداشت و درمان
صنعت نفت
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از پشگامان ارائه طرح
پزشیک خانواده در کشور است که همگام با شبکه بهداشت
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشیک اجرای این طرح را با
جدیت تمام دنبال و اجرا میکند.
پس از عقد تفاهم نامه با وزارت بهداشت که همزمان با
گ�ی کرونا بوده است ،اهمیت و حجم فعالیتها،
گ�ی همه ی
اوج ی
ابعاد تازهای به خود گرفته است .مشاورهها و ویزیتهای از راه
دور و ن
تلف� در افراد خاص برای کاهش بار مراجعات بیماران به
درمانگاهها و کاهش در معرض خطر قرار ت ن
گرف� بیماران پرخطر
مد نظر قرار گرفته و با جدیت درحال انجام است.
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مصاحبه با دکتر جهانبخش
کیانی به مناسبت
روز جهانی
پزشک خانواده
سازمان جهانی پزشکان خانواده ( )WONCAاز سال  ۲۰۱۰میالدی نوزدهم ماه میرا بهعنوان روز جهانی پزشک خانواده معرفی کرده و گرامیداشته
است .یادآوری و بزرگداشت این مناسبت نشان از اهمیت پزشکان خانواده در نظامهای سالمت پیشرو و همچنین توسعهی اجتنابناپذیر آن در آیندهی
سایر کشورها دارد.

ن
رسا� بهداشت و درمان صنعت نفت
به گزارش پایگاه اطالع
غرب کشور :پزشیک خانواده نوعی از طبابت است که در آن
پزشکان خانواده به صورت مستقیم با خانوادهها در تماس
هستند .این پزشکان مراقبتهای اولیه را بر عهده دارند و پزشک
ن
جها� پزشک خانواده
سالمتنگر هستند ،به مناسبت روز
ن
ت
دک� جهانبخش کیا� مسئول پزشیک
مصاحبهای داشتیم با
ن
ت
خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت غرب کشور که م� آن
به ش�ح ذیل است:

ن
جها� پزشک خانواده به
با عرض بت�یک روز
پزشکان و همکاران عزیز و دلسوز تیم سالمت
معر� کنید؟
خانواده لطفا خود را ف

ذا� یک پزشک چیست؟
به نظر شما ،وظیفه ت
درمان جسم و روح بیمار ،فهم زبان بیمار ،درک کردن بیمار و
همدیل با او

پزشک خانواده چیست ؟
هر شخص تحت پوشش صنعت نفت ،یک پزشک مسئول
داشته باشد ،پزشیک که از زمان تولد ت
وح� قبل از تولد ،مراقب

وظایف پزشک خانواده را ش�ح دهید ؟

ش�ح وظایف پزشک خانواده  ،ویزیت بیماران و در صورت نیاز
ارجاع به متخصص،انجام معاینات دوره ای  ،انجام مراقبتهای
ن
تلف� در ش�ایط پاندمیکرونا  ،انجام
غ� حضوری و تماس
ی
معاینات قلب برای افراد باالی  40سال ،غربالگری بیماریهای
واگ�
غ� ی
مزمن ی

وظایف تیم سالمت خانواده را ش�ح دهید ؟

ش�ح وظایف پرستار خانواده  ،تشکیل پرونده و به روز ن
رسا�
پروندههای پزشیک خانواده،ثبت روزانه ازمایشات و چک BP
هفت� به پزشکان
و  BMIبرای هر مراجعه کننده ،ارائه امار
گ
ش
غ� حضوری در �ایط پاندمیکرونا،
خانواده ،انجام مراقبتهای ی
انجام برنامه  ،LQASپایش رشد و مراقبتهای الزم جهت
نوجوان پرس  18-8سال ،ت
کن�ل و مراقبتهای الزم جهت
واگ� و انجام معاینات دورهای.
غ� ی
بیماریهای مزمن ی
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ن
ت
کیا� هستم متولد سال  1341استان
دک�جهانبخش
کرمانشاه و دارای مدرک پزشیک عمومیاز سال 1375شاغل
در بهداشت و درمان صنعت نفت غرب کشور .و از سال
 1388مسئول پزشیک خانواده پیل کلینیک  12فروردین
میباشم.

سالمت اوست و در صورت بروز بیماری اگر در حیطه توان او
باشد به درمان میپردازد و فقط در صورت نیاز ،فرد را به پزشک
متخصص ارجاع میدهد.
تیم پزشیک خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت غرب کشور
شامل چه نفر تا� میباشد ؟ پزشک خانواده ،مسئول تیم سالمت
در مجموعه خویش است ،تیمیکه باید متشکل از ماما ،پرستار،
کارشناس یا کاردان بهداشت خانواده ،روانشناس و کارشناس
تغذیه باشد.هر پزشک عمومی ،باید دوره پزشک خانواده را طی
کند.
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گذشــت� کادر درمان در روزها و شــبهای سخت
ایثار و از خود
گ
مبارزه با کرونا
بحران کرونا از کادر درمان انسانهای دیگری ساخت ؛ سختکوش تر ،فداکارتر ،متحد تر و توانمندتر
خ� بهرمان
قدم ی

معاون ت
م�ون بیمارستان بزرگ نفت اهواز
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اواخر بهمن ماه سال  1398زمزمههای ش�وع و شیوع
بیماری جدیدی به نام کرونا در کشور شنیده شد .با ش�وع
ابتالی مردم کشورمان به این بیماری بسیار مهلک ،کادر
درمان که همواره صادقانه به بیماران خدمت کرده اند ،با
موج جدیدی از بیماران مواجه شدند و عیل رغم تجربه
فراوان در امر پرستاری از بیماران به علت نوپدید بودن
بیماری کووید  ،19نیاز به آموزشهای جدید در این زمینه
داشتند.
ن
ابتدا� با توجه به جو روا� که این بیماری
در آن روزهای
ی
در رسارس جهان ایجاد کرده بود ،نیاز به افزایش توانمندیهای
روحی ن
روا� و افزایش تاب آوری بیش از گذشته احساس
میشد.
ها� که میشناختیم تفاوت
این بیماری با همه بیماری ی
داشت ،ناشناخته بود و ت
کن�ل و درمان این بیماری برای
علم ش
ب� و جامعه پزشیک آن روز چندان آسان به نظر
نم یرسید.
در طی این ماههای سخت و جان فرسا که کادر درمان در
جای جای کشور پهناورمان ایران و در رسارس جهان ،شب
ن
جانفشا� و تالش نمودند تا بتوانند پدران ،مادران،
و روز
برادران و خواهران خود را از چنگال این بیماری شوم برهانند،
ش�ین خود را
و همکاران عزیزی هم بودند که در این را جان ی

از دست دادند و برای جامعه پزشیک کشور تا همیشه ی تاریخ
به عنوان اسطوره ،جاودانه خواهند ماند.
گ� برای ما که سالها
آنچه در این ماههای سخت و نفس ی
در خدمت بیماران و دردمندان بوده ایم تجربه بسیار بزرگ
ش
باارز� بود این است که این فراز و نشیبها بحرانها به
و
توانا� انسانها چقدر میتواند عظیم
ما یادآوری نمود که
ی
ن
ش
باشد که کارهای ناشد� را که در �ایط عادی برای ما
غ� قابل تصور بود بتوانیم با درایت و تالش و کوشش جامه
ی
عمل بپوشانیم .بحران کرونا از کادر درمان انسانهای دیگری
ساخت ،سختکوش تر ،فداکارتر،متحد تر و توانمندتر.
آنچه در طی این دوران برای ما به یادگار میماند
توانمندی،احساس مسئولیت ،تالش جانانه ،ایثار و از خود
همیش� کادر درمان میباشد .به جامعه پزشیک
گذشت�
گ
گ
ن
ن
ت
چن� رسمایههای افتخار آفرین
ایران بخاطر داش�
ی
میبایست بت�یک گفت .پرستاران پزشکان و کلیه تیم
ن
درما� در این ایام حماسه آفریدند .در ش�ایطی که حضور در
کنار این بیماران خطر ابتال را بیش از همه برای کادر درمان به
همراه داشت اما ثابت نمودند به ر ت
اس� نام پرستار ،درمانگر،
مددکار زیبنده وجود ناز ن
ن� آنهاست .به امید روزی که ایران
ی
رها� یابد.
عزیزمان از وجود این بیماری منحوس ی
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رژیم غذا� ت
مدی�انهای ابتال به پارکینسون را کاهش میدهد
ی
رژیم غذا� ت
مدی�انهای که شامل انواع ز
س�ی ،میوه و حبوبات است
ب
ی
ند� را
ز
به
امید
و
دهد
ی
م
کاهش
ا
ر
پارکینسون
بیماری
به
خطر ابتال
گ
در این افراد باال میبرد.
ن
به گزارش پایگاه اطالع رسا� بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران،
ن
جها� پارکینسون نام گذاری
روز  16م ی ( 25اردیبهشت ماه) روز
شده است ،این روز بهانه ای است تا به عوامل ایجاد کننده و بهبود
دهنده این بیماری پب�دازیم.
گفته میشود؛ پارکینسون پس از آلزایمر معمولترین بیماری
مخرب اعصاب و از انواع بیماریهای نورولوژیک است .این بیماری
ش
پی�ونده است و منجر به کاهش تدریجی عملکرد فرد میشود.
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در ابتدا این بیماری فلج لرزان نامیده شد و یل بعدها با شناخت این
بیماری مشخص شد تمامی افراد مبتال به این بیماری لرزش ندارند.
اما عوامل ت
مش�یک پدید آورنده این بیماری است.
ن
دوپام� آسیب میبیند.
در بیماری پارکینسون ،سلولهای ساخت
ی
ن
با از ن ت ن
دوپام� را بهعهده دارند مغز
ها� که ترشح
ی
ی
ب� رف� سلول ی
چگون� حرکت و زمان حرکت را دریافت
مورد
در
الزم
پیامهای
گ
ن
ت
ن
ت
ب� رف� تدریجی کن�ل عضالت میشود.
نمیکند و این امر باعث از ی
کا� مانند حرف زدن،
ر
ح
است
ممکن
بنابراین در این بیماران
ت
تن
ت
نوش� ،کارکردن ،لباس پوشیدن و ح� پلک زدن به کندی انجام
گ�د.
ی
سال� به بعد پدیدار
۶۰
تا
۵۵
از
معموال
بیماری
این
های
ه
نشان
گ
ن
میشوند اما احتمال بروز در افراد جوان تر ز
ن�
هم�طور
دارد.
وجود
ی
ی
تن
داش� یک عضو از خانواده که مبتال به پارکینسون باشد اندیک خطر
ابتال به این بیماری را افزایش میدهد.
مردان نسبت به زنان ت
بیش� احتمال دارد به بیماری پارکینسون مبتال
ند� در
شوند.نکته امید بخش در این بیماری این است که امید به ز گ
افراد دارای پارکینسون همچون افراد سالم است.

عالئم پارکینسون ابتدا در یک سمت بدن ظاهر میشوند و با گذشت
زمان به سمت دیگر بدن منتقل میشوند.در واقع حرکات بدن این
بیماران کند و تعادل آنها ضفیف است.
عالئمیکه بیان شد به عنوان عالئم اصیل و شاخص بیماری
پارکینسون در نظر گرفته میشوند.
خست� در طول
مشکال� چون ب� قراری در خواب و یا
البته
گ
ت
روز،صدای یکنواخت و یا لکنت زبان ،دشواری در بلع ،مشکالت
حافظه گیجی یا زوال عقل ،پوست چرب ،یبوست و….را نام برد.
محققان متوجه شده اند که جهشهای ژنتیک خاص میتواند
تغی�ات ایجاد شده در
باعث ابتالی فرد به بیماری پارکینسون شود .ی
برخی ژنهای خاص میتواند خطر ابتال به این بیماری را افزایش دهد
هر چند که این تغی�ات ژنتیک با ریسک ن
پایی� همراه است و این
ی
عامل در موارد نادر باعث ابتال به این بیماری میشود.
تن
گرف� در معرض مواد سمییا فاکتورهای محیطی میتواند
قرار
ریسک ابتال به بیماری پارکینسون را افزایش دهد.در واقع به نظر
میرسد ش
ح�ه کشها خطر ابتال به این بیماری را افزایش میدهند.
شایان ذکراست احتمال ابتال به این بیماری در افراد مبتال به دیابت
ت
ت
مدی�انهای که شامل انواع ز
غذا�
بیش� است.رژیم
نوع دو
س�ی،
ب
ی
میوه و حبوبات است خطر ابتال به بیماری پارکینسون را کاهش
ن
چر�های حیو نا� به عنوان
میدهد .پیش بی� میشود مرصف زیاد ب
صور�
یک عامل خطر ساز برای ابتال به بیماری پارکینسون باشد در
ت
که حبوبات ،آجیل ،سیب ن
س�یجات و گوجه این امکان را کم�ت
زمی� ،ز
ب
م یسازد.
ن
برای درمان بیماری پارکینسون از متدهای درما� مختلفی استفاده
ش
س� بیماری و کاهش تدریجی
میشود و به علت پی�ونده بودن ی
ن
عملکرد فرد تو ش
انبخ� این بیماران و بویژه کاردرما� به عنوان
عضوی از تیم درمان حائز اهمیت است.
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ت
صنع� ابتال به
آلود�های
سموم دفع آفات و گ
بیماری پارکینسون را در افراد افزایش میدهد
عالئم پارکینسون
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عالئم و نشانههای بیماری میتواند در هر فرد متفاوت باشد .ش�وع
نگ�د .بیماری
عالئم اولیه ممکن است خفیف بوده و مورد توجه قرار ی
اغلب از یک طرف بدن ش�وع شده و معمو ًال ت
ح� بعد از ش�وع عالئم
در هر دو طرف فرد ،عالئم در همان طرف شدیدتر از طرف مقابل
است.
نشانههای پارکینسون ممکن است شامل موارد زیر باشد:
 رعشه یا لرزش :لرزش دستها تت
ح� ممکن است هنگام اس�احت
هم وجود داشته باشد.
ز
ن
ش
 آهسته شدن حرکات (برادی کی�ی) :با پی�فت بیماری ممکنگ� باشد.
است حرکات فرد کند شده و کارهای ساده دشوار و وقت ی
 سخت شدن عضالت :ممکن است در هر قسمت از بدن فردرخ دهد .ت
سف� عضالت میتواند دردناک بوده و دامنه حرکت بیمار را
محدود کند.
 اختالل در وضعیت تعادل :حالت بدن ممکن است به شکلخمیده شده و یا فرد در نتیجه بیماری دچار اختالل تعادل شود.
 از دست دادن حرکات خودکار :به این نمع� که فرد ممکن است
انا� انجام برخی حرکات خودکار از جمله چشمک زدن ،لبخند زدن یا
تو ی
ن
ت
تکان دادن دستها خود را هنگام راه رف� از دست دهد.
ش
 تغی� در حرف زدن :فرد با مکث یا تحال� شبیه تردید �وع به حرف
ی
زدن میکند و صدای او هنگام صحبت آهسته و یکنواخت و عاری از
واکنشهای احسایس است.
ن
ت
تن
نوش� :نوش� برای فرد دشوار شده و دستخط او ممکن
تغی� در
 یاست ریزتر از حالت معمول شود.

علل بیماری پارکینسون
ب� ت ن
بیماری پارکینسون در اثر از ن
ت
قسم� از
عص� در
رف� سلولهای
ی
ب

بیماری پارکینسون ()PD
یک اختالل عصبی است
که به طور عمده بــر نورونهای تولید
کننده دوپامین (دوپامینرژیک) در یک
منطقه خــاص در مغز ،به نــام ماده
سیاه(سابستنشیال نگرا) اثر میگذارد.
دوپامین نقش مهمیدر تنظیم حرکت
بدن دارد و کاهــش آن میتواند علت
بسیاری از عالئم بیماری پارکینسون در
فرد مبتال باشد .علت این عارضه دقیقا
مشخص نیست ،اما اکثر کارشناسان
تصور میکنند که ترکیبــی از عوامل
ژنتیکی و محیطی میتواند باعث بروز
این بیماری موثر باشد.

ت
دک� کاظم سعیدی

متخصص پزشیک خانواده بهداشت و
درمان صنعت نفت شمال ش�ق

عص� این بخش از مغز
مغز به نام ماده سیاه ایجاد میشود .سلولهای ب
رف�ن
ب� ت
دوپام� را بر عهده دارند .از ن
ن
شیمیا� به نام
وظیفه تولید ماده
ی
ی
ی
عص� طی یک روند کند ایجاد میشود ،اما عالئم بیماری
سلولهای
ب
ً
پارکینسون معموال هنگامیآغاز میشود که حدود  80درصد از سلولهای
عص� موجود در جسم سیاه از ن
ب� رفته باشند.
ی
ب

ب� ت ن
چه عوامیل باعث از ن
عص�
رف� سلولهای
ی
ب
میشود؟

الف) ژنتیک
ب) فاکتورهای محیطی
برخی محققان اعتقاد دارند که عوامل محیطی مانند سموم دفع آفات
ت
صنع� احتمال ابتال
آلود�های
و علف کشها در کشاورزی و ترافیک یا گ
به بیماری پارکینسون را در فرد افزایش میدهد.

سایر دالیل پارکینسونیسم
«پارکینسونیسم» اصطالحی است که برای توصیف عالئم لرزش،
ت
سف� عضالت و کندی حرکت افراد به کار میرود .بیماری پارکینسون
ت
شایع�ین نوع پارکینسونیسم است ،اما انواع نادری ز
ن� وجود دارد که به
ی
علل خایص ایجاد میشود:
 پارکینسونیسم شنا� از دارو :هنگامیکه عالئم پس از مرصف
برخی داروهای خاص مانند برخی از داروهای ضد روان ش
پری� ایجاد
میشوند و معمو ًال پس از قطع دارو بهبود مییابند.
پی�ونده مغز :مانند فلج ش
 بع�ض اختالالت شپی�ونده هسته ای،
آترو� ش
پی�ونده سیستمهای متعدد و کورتیکوبازال دژنراسیون یا CBD
ف
 بیماری عروق مغزی :در واقع سکتههای کوچک باعث مرگچندین قسمت از مغز میشوند.
درمان پارکینسون
دارو�
-درمان ی
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عمل جراحی
برای بسیاری از بیماران مبتال به
پارکینسون ،داروها برای حفظ کیفیت
ند� مؤثر هستند:
خوب ز گ
 پالیدوتومی :پالیدوتومیبا قراردادن یک کاوشگر سیم در گلوبوس

پالیدوس  -یک ناحیه بسیار کوچک از
گ�ی در حدود یک چهارم
مغز ،اندازه ی
اینچ ،در ت
کن�ل حرکت افراد انجام
میشود.
 تاالموتومی :تاالموتومی ازادیو� برای از
جریانهای فرکانس ر ی
ن
ب� بردن بخش کوچک اما خایص در
ی
تاالموس استفاده میکند.
 تحریک مغز عمیق)DBS( :ازن
ت
تأم�
الک�ودهای کوچیک که برای
ی
ن�وی ت
الک�ییک به هسته زیر تاالموس
ی
یا گلوبوس پالیدوس ،بخشهای
ت
حرک�
درگ� در عملکرد
عمیق مغز ی
کاشته شده اند ،استفاده میکند.
این شکل از تحریک به تعادل
ت
کن�ل در مغز کمک
پیامهای
میکند و در نتیجه لرزش را رسکوب
میکند  .DBSهسته ساب تاالمیک
یا گلوبوس پالیدوس ممکن است
ت
حرک� اولیه
در درمان تمامیعالئم
پارکینسون مؤثر باشد و ممکن است
کاهش قابل توجهی در دوزهای
دارو� ایجاد کند.
ی

طب جایگزین
ت
حمای� میتوانند
درمانهای
به کاهش برخی از عالئم و عوارض
بیماری پارکینسون مانند درد،
افرسد� کمک کنند .این
خست� و
گ
گ
ت
روشها وق� به همراه درمانهای
ند� را
بیمار انجام میشوند ،کیفیت ز گ
بهبودمیبخشند:

ن
درما� میتواند
 ماساژ :ماساژن
عضال� را کاهش داده و باعث
تنش
آرامش شود.
 تای چی :شکل قدیمیورزشن
چی� ،تای چی دارای حرکات کند
و روان است که ممکن است باعث
بهبود انعطاف پذیری ،تعادل و
قدرت عضالت شود .تای چی
ن
همچن� ممکن است از افتادن فرد
ی
جلوگ�ی کند .چندین شکل از تای
ی
چی برای افراد در هر ن
س� و ش�ایط
جسمیمناسباست.
ش
 یوگا :در یوگا ،حرکات کش� وایجاد حرکات نرم ممکن است انعطاف
پذیری و تعادل بیمار را افزایش دهد.
 تکنیک الکساندر :این روش کهبر وضعیت ن
بد� ،تعادل و تفکر در
مورد نحوه استفاده از ماهیچهها تمرکز
دارد ،میتواند تنش و درد عضالت را
کاهش دهد.
 مراقبه :در مدیتیشن ،فرد ب� رسو صدا ذهن خود را بر روی یک ایده
یا تصویر متمرکز میکند .مدیتیشن
ممکن است ت
اس�س و درد را کاهش
ند� را در فرد
دهد و احساس رسز گ
بهبودبخشد.
ن
قابل به ذکر است ،روش درما� با
استفاده از تکنولوژی  DBSبر روی
ییک از بیماران بهداشت و درمان
صنعت نفت شمال ش�ق ،انجام شده
خو�
که خوشبختانه نتیجه بسیار
ب
ند�
حاصل شده و این فرد تقریبا ز گ
عادی خود را از رس گرفته اند.

بیماری
پارکینسون در
اثر از بین رفتن
سلولهای عصبی
در قسمتی از مغز به
نام ماده سیاه ایجاد
میشود .سلولهای
عصبی این بخش
از مغز وظیفه تولید
ماده شیمیایی به
نام دوپامین را بر
عهده دارند .از بین
رفتن سلولهای
عصبی طی یک
روند کند ایجاد
میشود ،اما عالئم
بیماری پارکینسون
معموالً هنگامیآغاز
میشود که حدود
 80درصد از
سلولهای عصبی
موجود در جسم
سیاه از بین رفته
باشند.
«پارکینسونیسم»
اصطالحی است
که برای توصیف
عالئم لرزش،
سفتی عضالت
و کندی حرکت
افراد به کار میرود.
بیماری پارکینسون
شایعترین نوع
پارکینسونیسم
است ،اما انواع
نادری نیز وجود
دارد که به علل
خاصی ایجاد
میشود .قابل به
ذکر است ،روش
درمانی با استفاده از
تکنولوژی  DBSبر
روی یکی از بیماران
بهداشت و درمان
صنعت نفت شمال
شرق ،انجام شده
که خوشبختانه
نتیجه بسیار خوبی
حاصل شده و این
فرد تقریبا زندگی
عادی خود را از سر
گرفته اند.
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 لوودوپادوپام�:ن
آگونیستهای
ی
ن
بروموکریپت� ،پورگولید ،پرامیپیکسول
ی
داروها� هستند که از
ول
روپین�
و
ی
ی
شیمیا� در
نقش پیام رسانهای
ی
مغز تقلید میکنند و باعث میشوند
ن
دوپام�
عص� همانند
سلولهای
ی
ب
واکنش نشان دهند.
 مهارکنندههای :COMTانتاکاپونداروها� هستند که در
و تولکاپون
ی
پاسخ به لودوپا برای درمان نوسانات
استفاده میشوند COMT .آنزیمیاست
ز
که لوودوپا را در جریان خون
متابول�ه
ی
میکند .با مسدود کردن،COMT
لوودوپا ت
بیش� میتواند به مغز نفوذ کرده
و با انجام این کار ،اثر ش
بخ� درمان را
افزایش دهد.
ن
سلژیل� :این دارو فعالیت آنزیم
ی
ن
آم� اکسیداز  )B (MAO-Bرا
مونو ی
کاهش میدهد ،آنزیمیکه دوپام�ن
ی
ز
را در مغز
متابول�ه میکند ،باعث به
ی
ن
ن
دوپام� به
دوپام� و
تأخ� افتادن
ی
ی
ی
طور طبیعی در لودوپا میشود.
ت
ن
کولی�ژیک:
آن�
 داروهایTrihexyphenidyl، benztropine
و
mesylate،biperiden HCL
 procycidineکه موجب مسدود
ن
کول� در مغز میشوند
کردن استیل ی
که اثرات آن با افت سطح دوپام�ن
ی
ت
بیش� میشود.
 آمانتادین :این یک داروی ضدویرویس است که به کاهش عالئم
پارکینسون (ربطی به اجزای ضدویرویس
آن) ز
ن� کمک میکند و اغلب در مراحل
ی
اولیهبیماریاستفادهمیشود.
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آماده باش بیمارستان نفت تهران

خوشبختانه حادثه آتشسوزی پاالیشگاه تهران تلفات ن
جا� نداشته است

حادثه آتشسوزی وسیعی بهدلیل نشت مخازن ضایعات ت
نف� پاالیشگاه تهران رخ داد که خوشبختانه حادثه آتشسوزی
پاالیشگاه تهران تلفات ن
جا� نداشته است.
به گزارش پایگاه اطالع ن
رسا� بهداشت و درمان صنعت نفت ،ساعت  ۱۹و  ۱۸دقیقه عرص چهارشنبه ( ۱۲خردادماه) حادثه
نف� پاالیشگاه تهران رخ داد که گروههای امدادی و آتش ن
آتشسوزی وسیعی بهدلیل نشت مخازن ضایعات ت
نشا� بهمنظور مهار
و خاموش کردن آتش بهرسعت وارد عمل شدند.آتش حادثه هماکنون مهار شده است و تالشها برای خاموش کردن ادامه دارد و
خوشبختانه این حادثه تلفات ن
جا� نداشته است.
از ساعتهای اولیه بروز این حادثه با تالش و همکاری تیم درمان بیمارستان صنعت نفت تهران یک دستگاه آمبوالنس به
ن
تام� و افزایش به موقع
همراه کادر پرستاری در منطقه حضور داشته،تالش همکاران در حفظ و
آماد� و ارائه خدمات بهنگام و ی
گ
ین�ویهای پرستاری و پزشک در مرکز سالمت کار پاالیشگاه ،اعزام آمبوالنس و افزایش پزشکان و پرستاران در اورژانس بیمارستان،
ت
اکس�ا و  stand byدر اورژانس و آی یس یو از جمله اقدامات بهداشت و درمان صنعت نفت تهران بوده است.
افزایش تختههای
استنشا� با آمبوالنس به اورژانس بیمارستان نفت تهران منتقل شدند که خوشبختانه بعد از
بعد ازظهر روز چهارشنبه سه مصدوم
ق
ض
اقدامات الزم و دریافت خدمات ترخیص شدند و امروز پنجشنبه  13خردادماه ساعت  4بعدازظهر یک نفر از آتش نشان بدلیل �ب
ن
درما� امروز عرص ترخیص شد.در حال ض
حا� یک
دید� به بیمارستان منتقل شد که وی هم پس از معالجه و دریافت خدمات
گ
ن
گفت� است ت
دک� سید مهدیهاشم ی مدیر عامل سازمان با حضور در
دستگاه آمبوالنس و دو پرستار در منطقه آماده باش هستند.
اورژانس بیمارستان در آخرین ساعات شب چهارشنبه از تیم اورژانس و مرکز سالمت کار پاالیشگاه تقدیر و تشکر کرد.

رسپرست مدیریت امور درمان
سازمان منصوب شد
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مدیرعامل سازمان در حکمی ت
دک� رضا شهرام یرا بعنوان
رسپرست مدیریت امور درمان سازمان منصوب کرد.
ن
رسا� سازمان بهداشت و درمان
به گزارش پایگاه اطالع
صنعت نفت در حکم ایشان آمده است :نظر به تعهد و
تجارب ارزشمند جنابعایل به موجب این حکم بعنوان
رسپرست مدیریت امور درمان سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت منصوب میگردید .امید است با استعانت
از الطاف الیزال الهی در انجام امور محوله موفق و موید
باشید.

فرشید ش�یف آبادی رییس خدمات
پرستاری بهداشت و درمان صنعت
نفت فارس و هرمزگان شد
ن
ن
شیبا� تقدیر و فرشید ش�یف
شه�
در مراسمیاز زحمات
ی
آبادی ،به عنوان رییس خدمات پرستاری بهداشت و
درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان ،منصوب شد.
ن
رسا� بهداشت و درمان صنعت
به گزارش پایگاه اطالع
نفت فارس و هرمزگان ،مراسم تودیع و معارفه رییس
خدمات پرستاری بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و
هرمزگان ،با حضور رییس بهداشت و درمان صنعت نفت
فارس و هرمزگان و مدیران ارشد این مرکز ،در پیل کلینیک
ش�از ،برگزار شد.
مرکزی ی
ن
ن
شه� شیبا� که تاکنون
در طی این مراسم از زحمات
ی
این مسئولیت را برعهده داشت،تقدیر و تشکر شد و فرشید
ش�یف آبادی ،به عنوان رییس خدمات پرستاری جدید؛
منصوب گردید.
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واکسیناسیون کارکنان بهداشت و
درمان صنعت نفت شمالغرب برعلیه
ویروس کووید ۱9
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ن
درما� و ستادی بهداشت و
بیش از دو سوم کارکنان بخش
درمان صنعت نفت شمالغرب واکسیناسیون شدند.
به گزارش پایگاه اطالع ن
رسا� بهداشت و درمان صنعت
نفت شمالغرب کشور ،تا پایان اردیبهشت ماه سال امسال
ن
درما� و ستادی دخیل در
بیش از دو سوم کارکنان بخش
پیشگ�ی و درمان بیماری کووید ( ۱9کارکنان پذیرش،
ی
نقلیه ،خدمات و ) ...بر علیه این بیماری واکسینه شدند .با
پیگ�یهای رئیس بهداشت و درمان و رئیس امور درمان از
ی
هماهنیکهای بعمل آمده با
طبق
و
گذشته
سال
بهمن
اواخر
گ
ن
ت
درما� این
بهداش� و
دانشگاه علوم پزشیک بت�یز و معاونت
دانشگاه با دریافت سهمیه مناسب تا پایان اردیبهشت سال
امسال بیش از دو سوم کارکنان این بهداشت و درمان بر علیه
بیماری کووید  ۱9واکسینه شدند که انجام واکسیناسیون
پیشگ�ی و
کارکنان آزمایشگاه ،کارکنان ستادی مرتبط با
ی
درمان بیماری کووید  ۱9عالوه بر واکسیناسیون پزشکان،
دندان�شکان و گروههای ن
ن
درما� بود.
پ

ن
ن
نفت آبادان -ت
آغاز واکسیناسیون گروههای ن
بحری� در گفتگو با روابط
حسو�
دک� نرصاله
س� ۷0
ش
ن
عمومی این مرکز از رسوع واکسیناسیون گروههای س� ۷0
ح� داد و گفت:
سال به باالی تحت پوشش بهداشت و سال از جمعیت تحت پوشش از  ۱خرداد ،ب
هدف ما این است که با توجه به شناخت سوابق بهداش�ت
درمان صنعت نفت آبادان
ن
جمعی� تحت پوشش ،انجام امور مر ت
ت
اقب� و
درما�
و
تمام جمعیت تحت پوشش ،بر اساس گروههای ن
ت
س�
بهداش� آنان را در بیمارستان نفت آبادان ،انجام دهیم.
اعالم شده از سوی وزارت بهداشت در بیمارستان نفت آبادان در روزهای گذشته ،واکسیناسیون گروههای ن
س� دیگر ن
ن�
ی
واکسینه خواهند شد.
در این مرکز انجام شده است ،که این امر موجب رضایت
ن
گ�ندگان این مرکز شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسا� بهداشت ودرمان صنعت خدمات ی

ن
درما� و ستادی بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرسق تا پایان اردیبهشت ماه  ۱۴00برعلیه
بیش از  ۱۸0نفر از کارکنان بخش
ن
ش
ویروس کووید  ۱9واکسینه شده اند .به گزارش پایگاه اطالع رسا� بهداشت و درمان صنعت نفت شمال رسق ،واکسیناسیون
هماهنیکهای الزم با
پیگ�ی رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرسق و
کارکنان این مرکز از اسفند ماه سال 99با ی
گ
دانشگاههای علوم پزشیک استانهای خراسان رضوی و شمایل ،سیستان و بلوچستان ،کرمان و سمنان آغاز شده و همچنان
ن
ت
کرونا� را داشتند ،از جمله کارکنان
بیش�ین احتمال تماس با بیماران
کارکنا� که
ادامه دارد.واکسیناسیون براساس اولویت با
ی
معر� شدند .شایان
اورژانس ،تریاژ و پرستاری صورت گرفت که این افراد به دانشگاههای ذیربط برای انجام واکسیناسیون
ن
ن
ن
ذکر است عالوه بر پزشکان،
درما� که توسط سازمان نظام پزشیک واکسینه شدند ،پرستاران،
دندان�شکان و سایر گروههای
پ
ن
ن� براساس سطح تماس با بیماران کووید تعی�ن
کارکنان آزمایشگاه ،رادیولوژی و سایر گروههای درما� و در معرض ابتال ن
ی
ی
اولویت شده و تحت واکسیناسیون قرار گرفتهاند.
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واکسینه بیش از  ۱۸0نفر از کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرسق بر علیه ویروس کووید ۱9
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انجام بازدید ن
ایم� بیمار در
ت
عملیا� بهداشت و
درمانگاههای
درمان صنعت نفت گچساران

ن
ایم� بیمار ( )Patient Safetyدر
انجام بازدید
عملیا� پازنان ،رگ سفید و سیاهمکان
درمانگاههای
ت
ن
مسئول� بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران
توسط
ی
انجام شد.
به گزارش پایگاه روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت
ن
ایم�
نفت گچساران؛ در این بازدید موارد تهدید کننده
بیماران مشخص و مقرر گردید جهت اصالح و برریس در
کمیته مربوط به ن
ایم� بیمار مطرح گردد.
ت
ن
بهداش�
ایم� بیمار ییک از ارکان اصیل کیفیت مراقبت
است ،بهبود ن
شناسا� وقایع تهدیدکننده
ایم� بیمار مستلزم
ی
ن
ایم� بیمار ،تحلیل روند این وقایع و تدوین راه حلهای
اصالحی برای بهبود سیستم میباشد.
درما� مراکز درما�ن
ن
ت
همسو با ارائه خدمات بهداش� و
بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران به خانواده بزرگ
عملیا� به کارکنان مناطق
صنعت نفت درمانگاههای
ت
عملیا� شرسکت بهره برداری صنعت نفت گچساران خدمات
ت

ت
خدم� دیگر از بهداشت و درمان
صنعت نفت فارس و هرمزگان

l w w w. pih o. ir l

ن
دوم� روز از خرداد ماه سال  ۱۴00واکسیناسیون کووید
در
ی
 ۱9جمعیت تحت پوشش این بهداشت و درمان بر اساس
سند میل واکسیناسیون انجام شد.
ن
رسا� بهداشت و درمان صنعت
به گزارش پایگاه اطالع
نفت فارس و هرمزگان ،بر اساس گزارش ارسایل از واحد
ت
کن�ل عفونت این مرکز،کارشناسان بهداشت و درمان
صنعت نفت فارس با سالمندان باالی  ۷0سال تماس
گ�ند و پس از ثبتنامها ،برای تزریق فراخوان میشوند
می ی
و قرار نیست همه افراد یکباره فراخوان شوند.بر اساس این
گزارش ،در این روند در طول هفته بر اساس در ت
دس�س
بودن افراد فراخوان انجام میشود و و برای آنها بر اساس
نوبتبندی فراخوان داده میشود ،چنانچه با افرادی

پزشیک ایمن ( )safeو اثربخش ( )effectiveارائه میدهند.
ت
کیلوم�ی ،درمانگاه
عملیا� پازنان در فاصله ۷0
درمانگاه
ت
ت
سیاهمکان در  ۱00کیلوم�ی و درمانگاه رگ سفید در ۱۱0
ت
کیلوم�ی شهرستان گچساران قرار دارند.
شرسکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران در  ۱0منطقه
عملیا� دشت گز،
عملیا� فعالیت دارد که مناطق
ت
ت
پازنان ،رگ سفید ،سیاهمکان ،گوره ،ب� ب� حکیمه،۲
ب� ب�حکیمه ،۱بینک و نرگ� مجهز به درمانگاه است.

تماس گرفته نشد ،این افراد از آخر هفته آینده میتوانند با واحد
روابط عمومیبهداشت و درمان به شماره 0۷۱3۲۲۵0۱9۱
تماس و فقط شماره تلفن خود را ثبت کنند و مجدد با آنها
تماس گرفته خواهد شد .واکسیناسیون سالمندان باالی
۷0سال از روز یک شنبه دوم خرداد ماه جاری ،آغاز شد و این
افراد ،گروه یک از مرحله دوم واکسیناسیون هستند .پس از
سالمندان باالی ۷0سال ،سپس نوبت گروه ن
س�  ۶۵تا ۶9
سال در خرداد و ت� ماه ،گروه ن
س�  ۶0تا  ۶۴سال در خرداد و
ی
یت� ماه و...؛( اطالعات تکمییل بر اساس جداول زیر میباشد)
خواهد بود .در این میان ،رییس بهداشت و درمان صنعت
ن
قدردا� از مجاهدتهای
نفت فارس و هرمزگان ضمن
شبانهروزی کادر بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و
خودگذشتیک و اقدامهای موثر
هرمزگان اظهار کرد که با از
گ
کادر درمان به منظور حفاظت از سالمت کارکنان و با هدف
جلب اعتماد متقابل و ایجاد آرامش خاطر کارکنان به حوزه
بهداشت و در مان صنعت نفت ،این مهم صورت گرفت.
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ت
بهداش�
برگزارینشستمعاونت
ن
درما� منطقه هرمزگان و معاونت امور
ت
بهداش� مرکز بهداشت استان هرمزگان
ن
ت
ت
درما� منطقه
بهداش�
مش�ک معاونت
نشست
ت
هرمزگان و معاونت امور بهداش� مرکز بهداشت
استان هرمزگان در بندرعباس صورت پذیرفت.
ن
رسا� بهداشت و درمان
به گزارش پایگاه اطالع
ت
صنعت نفت فارس و هرمزگان ،دک� کرباسچی در این
مناس� که
نشست ،ضمن ابراز خرسندی از تعامل
ب
دانشگاه هرمزگان با بهداشت و درمان صنعت نفت
جهت واکسینه کردن پرسنل داشته است ،بر ادامه
همکاری جهت واکسیناسیون جمعیت تحت پوشش
این بهداشت و درمان ،تاکیدکرد .در این راستا مقرر
ن
رسطا�،
شد؛ ابتدا گروههای پرخطر از قبیل بیماران
ت
ت
بهداش� اعالم و در اولویت
لیس� به معاونت
طی
ت
گ�ند و پس از آن فهرس� از افرادی که
تزریق قرار ی
بیماری زمینه ای دارند در اختیارشان جهت تزریق
ن
ث
قبیل
مباح� از
شود.همچن�،
واکسن قرار داده
ی
ِ
مذاکره در مورد نحوه اجر ئا� کردن توافق نامه ب�ن
ی
نفت و مرکز بهداشت ،برریس نحوه واکسیناسیون
علیه بیماری کرونا درجمعیت تحت پوشش،
برریس ش�ایط استان و آمار موارد بیماری و روندهای
ش
واکسیناسیون و تعامل ن
ش
آموز�،
بخ� در موارد
ب�
ی
در دستور کار قرار گرفت.

نشست صمیم یرئیس بهداشت و
درمان صنعت نفت استان بوشهر با
تیم پزشیک خانواده

ئ
دارو� با حضور ت
دک� حسینعیل زاده رئیس بهداشت و
کمیته نسخ
درمان ،ت
دک� مسکوچی رئیس امور درمان ،اسناد پزشیک و بیمه گری،
ن
عرفا� رئیس اورژانس و مسئول تائید نسخ ،ت
ت
دک�هاشمیمسئول
دک�
ن
ن
ف� داروخانه و خوشمرام رئیس خدمات پشتیبا� در سالن آموزش
ن
پیل کلینیک مرکزی برگزار شد.به گزارش پایگاه اطالع رسا� بهداشت
و درمان صنعت نفت شمالغرب کشور ،هدف از تشکیل این جلسه
ارتقای سطح کیفی تجویز و مرصف منطقی دارو و تالش برای ارتقای
سواد سالمت و فرهنگ مرصف دارو میباشد.در این جلسه مقرر شد
دک� مسکوچی رئیس امور درمان و ت
داروهای تخصیص توسط ت
دک�
ئ
ن
عرفا� مسئول تائید نسخ تجویز شده و نسخ دارو� همکاران پزشک،
بصورت دوره ای از نظر تعداد داروهای تجویزی و اصول علمیتجویز
ت
بیش� با پزشکان معتمد
گ�د.ارتباط
دارو مورد برریس و
ارزیا� قرار ی
ب
ت
آشنا� بیش� با
شهرستانها جهت تجویز صحیح دارو و بخصوص
ی
فارماکوپه جدید سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مورد توجه
ن
د.همچن� مقرر شد در خصوص تجویز داروهای تخصیص
گ�
ی
قرار ی
همچون داروهای مورد نیاز برای درمان کبد چرب ،تجویز توسط
رئیس امور درمان یا مسئول تائید نسخ ،با تکمیل فرم مربوطه و ارائه
ن
باشد.همچن� سقف تجویز داروهای تخصیص
مدارک ،بال مانع می
ی
ن
سن� باال و بازنشستگان ،بجای یک
با توجه به مرصف این داروها در ی
ماه به دو ماه افزایش یافت.

بهداشت و درمان صنعت نفت استان بوشهر طی یک سال گذشته
ش
خو� را ارائه داده است
پی�فت قابل مالحظهای داشته و خدمات ب
گفت :قدردان زحمات تیم سالمت خانواده هستیم که با هدف
پیشگ�ی از بیماریها به
سالمت محور در زمینههای غربالگری،
ی
مح�م صنعت نفت خدمات را ارائه میدهد.دک�ت
ت
خانوادههای
گران پ� در این نشست به دغدغههای تیم سالمت خانواده از
ن
جمله :مشکالت فضاى ز
ز
تعم�
تام� و
تجه�ات
ف�یىک کلینیکها ،ی
ی
ی
ی
پزشىک و مشکالت پرسنىل پاسخهای الزم را ارائه دادند و گفتند
در این زمینه اقدامات مناسب صورت خواهد گرفت .در ادامه ت
دک�
نجفی رئیس پزشیک خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت استان
بوشهر با بت�یک روز پزشىک خانواده به اهمیت خدمات پزشىک
خانواده و نقش موثر تیم پزشىک خانواده در ارتقا و حفظ سالمت
ط� تحت پوشش اشاره کرد و گفت :بهبود کیفیت
عمومى جمعیت ب
و کمیت شاخصها به ویژه در بحران کرونا که توام با رضایت مندى
خوب جمعیت تحت پوشش بوده است مرهون تالش،کارتیمى و
تعامل و همدىل خوب همکاران تیم سالمت خانواده بوده است که
ن
سازما� اجرا شده است.
همگام با اهداف
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ت
دک� سعید گران پ� رئیس بهداشت
در این نشست
و درمان صنعت نفت استان بوشهر با بیان بت�یک روز
پزشک خانواده ،در مورد اهمبت وجایگاه پزشىک خانواده
ن
ت
پیشگ�ى از
،درما� و
بهدش�
و نقش آن در ارایه خدمات
ی
اگ� تاکید کرد و گفت :در سطح سازمان
غ� و ی
بیماریهاى ی
بهداشت و درمان صنعت نفت ،جایگاه پزشىک خانواده
حایز اهمیت میباشد و در مدیریت جدید حمایت و نگاه
ویژه اى به آن وجود دارد.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت
بوشهر ت
،دک� گران پ� با اشاره به اینکه پزشیک خانواده

اول� جلسه کمیته نسخ ئ
تشکیل ی ن
دارو�
بهداشت و درمان شمالغرب
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روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر به عنوان
«روابط عمومیبرتر » شهرستان جم شناخته شد

در ن
هماهنیک روابط عمومیشهرستان جم ،روابط عمومیهای برتر و فعال شهرستان
آیی� با حضور فرماندار و اعضای شورای
گ
۱399معر� و تجلیل شدند .به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر ،طبق اعالم روابط
جم در سال
ن
ن
ت
ب� واحدهای روابط عمومینهادها و ادارات دول� و وابسته به صنعت نفت در شهرستان جم،
عمومیفرمانداری جم،از ی
ش
 ۶واحد روابط عمومیبه عنوان «روابط عمومیهای برتر در سال  » 99به رسح ذیل تجلیل شد .مدیریت بهداشت و درمان
رضا� مسئول روابط عمومیو محمد
صنعت نفت استان بوشهر ،این موفقیت را به همکاران تالشگر واحد روابط عمومی ،زیبا
ی
عبدالهی کارشناس روابط عمومی بت�یک گفت.

گرامیداشت روز پزشیک خانواده
در منطقه آغاجاری
رئیس بهداشت و درمان با حضور در مرکز سالمت خانواده روز
پزشیک خانواده را به کارکنان این مرکز بت�یک گفت.
ن
رسا� بهداشت و درمان صنعت نفت
به گزارش پایگاه اطالع
آغاجاری رئیس این بهداری با حضور در درمانگاه امام رضا
علیهالسالم با کادر این مرکز دیدار و روز پزشیک خانواده را به آنها
ت
گفت.دک� فرید خدری پزشیک خانواده را سالمت محور
بت�یک
پیشگ�انه توصیف کرد و گفت :هدف اصیل پزشیک خانواده
و
ی
حراست و حفاظت از سالمت جامعه است و ما در صنعت نفت به
ت
شناسا� نشانههای بیماری قبل
سالم� کارکنان و
دنبال حفظ
ی

از بروز خطر هستیم.وی از زحمات پزشکان و کادر ن
ف�
مرکز سالمت خانواده تشکر کرد و اظهار داشت :کادر پزشیک
خانواده در بحران کرونا همپای دیگر کارکنان بهداشت
اگ� هستند و ما
و درمان در حال مبارزه با این بیماری فر ی
قدردان تالشهای آنها هستیم.

بهبود خدمات پزشیک خانواده با راه اندازی نرم افزار سینا
l w w w. pih o. ir l

نرم افزار کشوری «سینا » دردرمانگاههای خانواده نفت راه
اندازی شد تا ثبت ت
الک�ونیک پرونده پزشیک خانواده تسهیل
شود.
ن
به گزارش پایگاه اطالعرسا� بهداشت ودرمان صنعت
ن
روزجها� «پزشک خانواده» با
نفت تهران ،در آستانه
مساعدت مدیرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت
و ریاست بیمارستان مرکزی نفت ،نرمافزار کشوری «سینا» در
درمانگاههای خانواده نفت راه اندازی شد.
پیشگ�انه ،ارائه درمانهای اولیه ،تجویز
انجام اقدامات
ی

دارو ،درخواست انجام خدمات پاراکلینیک ،درخواست
ن
همچن�
پیگ�ی بیماران ارجاعی و
ی
مشاوره ،ارجاع بیماران و ی
ت
ثبت و ضبط اطالعات بیماران در پرونده الک�ونیک سالمت
آنها در چارچوب خدمات تیم سالمت و پزشک خانواده
گ�د .درمراکز سالمت خانواده همکاران پرستار،
شکل می ی
ماما،کارشناس آزمایشگاه ،داروخانه ،کارشناس تغذیه،
روانشناس و بهداشتکاردهان و دندان به همراه پزشک
خانواده با همکاری تیمیبه ارائه خدمت به جمعیت تحت
پوشش میپردازند.
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گ
رسید� به وضعیت درمان
در منطقه گلستان

ش
اندی� و تبادل دیدگاهها در خصوص
جلسه هم
ن
درما� با محوریت خدمات بهداش�ت
ت
مسائل بهداش� و
ن
ودرما� در منطقه برگزار شد.
ن
رسا� بهداشت ودرمان صنعت
به گزارش پایگاه اطالع
نفت شمال کشور ؛ این جلسه با هدف ارتقاء سالمت
طال� مدیر عامل گاز گلستان،
کارکنان با حضور مهندس
ب

گ
برگزاری جلسه شورای فرهن� بهداشت
ودرمان صنعت نفت آبادان

ت
دک� نوریان رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت شمال برگزار
طال� ،مدیر عامل گاز
شد.در ابتدای این نشست مهندس
ب
خو� در درمانگاه گرگان و مراکزهای
گلستان گفت :خدمات
ب
ض
ت
د� و
طرف قرار داد ارائه میگردد و این �ورت دارای گس� گ
تنوع زیادی میباشد.
طال� به اهمیت نقش بهداشت و درمان در سالمت
مهندس
ب
کارکنان اشاره کرد و افزود :تقویت ارائه خدمات درمانگاه
گرگان باعث دلگرمی وآرامش کارکنان ورفع دغدغهها در
منطقه میشود.در این دیدار با توجه به ر ن
ایز�های به عمل
آمده توسط نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسالمیکه
خودشان ز
ن� از کارکنان ش�یف صنعت نفت میباشند با توجه
ی
به مجورهای اخذ شده از مدیریت امور بیمهگری و درمان
ز
غ�مستقیم سازمان مقرر گردید با مرکز
دندان�شیک که
پ
ی
بصورت پیل کلینیک باشد به جهت حل مشکالت جمعیت
تحت پوشش استان قرار داد منعقد گردد.در این جلسه مدیر
عامل گاز استان با واگذاری یک واحد دیگر به محل فعیل
ت
بیش� و
فضا�
درمانگاه گرگان موافقت کرده تا خدمات در
ی
ن
تعی� تکلیف
مطلوبتر ارائه گردد .در این گفتگو مقرر شد
ی
پزشک دوم درمانگاه که دوره تخصیص ایشان به پایان رسیده
ز
ن� صورت پذیرد.
ی

و همکاران ز
جلوگ�ی از نفوذ دشمنان کمک میکند.
ن� به
ی
ی
هوشیاری بسیج در این مرحله ت
بیش� کمک کننده خواهد بود.
سوم خرداد ز
ن� نقطه عطفی در تاریخ ما و در جنگ  8ساله
ی
بود .سوم خرداد موجب ایجاد اعتماد بنفس در میان رزمندگان
اسالم شد و عالوه بر آزادسازی خرمشهر قهرمان ،باعث آزادسازی
سایر نقاط کشور و ت
ح� نفوذ ین�وهای سپاه اسالم به خاک کشور
ها� که ما اکنون
متجاوز شد .پس برای هر یک از صندیل ی
نشستهایم ،ت
به�ین جوانان این مرز و بوم به شهادت رسیدهاند.
ن
پشتیبا� با بت�یک فرارسیدن
دور� رییس خدمات
عل�ضا
ی
ق
سالروز حماسه خرمشهر ،این ما هستیم که با برگزاری انتخابات
تر� پیش
درست و انتخاب افراد اصلح ،کشور را بسوی رشد و ق
بب�یم.
�ض
ان شاالله بتوانیم در این راه موفق باشیم و در راه ح ت
امام(ره) و شهدای عزیزمان قدم برداریم .ح�ض ت حجت
ن
والمسلم� سید جابر موسوی امام جماعت مرکز ز
ن�
االسالم
ی
ی
با اشاره به خاطرهای از شهدا ،گفت :انتخابات رسنوشت ساز
تن
نگهداش� یاد و خاطره امام راحل و
است .وی ادامه داد :زنده
روزها� مانند سوم خرداد و  15خرداد باعث یپ�وزی ما میشود.
ی
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در این جلسه بر ض�ورت حفظ ارزشهای معنوی حماسه سوم
کب� انقالب اسالمیو 15خرداد تاکید
ره� ی
خرداد و آرمانهای ب
شد.
ن
به گزارش پایگاه اطالع رسا� روابط عمومیبهداشت ودرمان
فرهن� این مرکز با موضوعهای
صنعت نفت آبادان -شورای
گ
سوم خرداد ،ارتحال بنیانگذار جمهوری اسالمیو حماسه 15
یکپارچ� برای ش�کت در انتخابات
خرداد و حفظ وحدت و
گ
ن
حسو� بحری�ن
ت
تشکیل جلسه داد .در این جلسه دک� نرصاله
با اشاره به مسایل سیایس مربوط به انتخابات و هجمههای
زیادی که به نظام وارد میشود گفت :ماه خرداد ماه بسیار
ت
بایس� هوشمندانه موضوعات را دنبال کنیم.
مهمیاست و
ره�ی میتواند در این طوفانها و دریای
تداب� مقام معظم ب
ی
�ض
متالطم ما را نجات دهد.ان شاالله با منویات ح ت آقا بتوانیم
از این وضعیت بسالمت عبور کنیم .جلب رضایت بیماران
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خ� از موفقیتهای بهداشت و
چند ب
درمان صنعت نفت گچساران
فرهنیک و اقامه نماز
دب� شورای
مشاور
فرهنیک وزیر و ی
گ
گ
وزارت نفت با ارسال لوح تقدیر از امام جماعت بیمارستان
نفت گچساران تقدیر نمود.
به گزارش پایگاه روابط عمومیبهداشت و درمان
صنعت نفت گچساران؛ لوح تقدیر احمد مجیدی در
ن
ن
مسئول� بهداشت و درمان صنعت نفت
آیی� با حضور
ی
گچساران به حجت االسالم سیدرضا پروری اهدا شد.
پرستار بیمارستان نفت گچساران رتبه اول مسابقات
قر نآ� وزارت نفت را کسب کرد
ییک از پرستاران شاغل در بیمارستان بعثت صنعت
نفت گچساران رتبه نخست مسابقات قر نآ� وزرات نفت
طال� در مرحله نیمه
را به خود اختصاص داد.فاطمه
ب
ن
پنجم� دوره مسابقات قرآن کریم وزرات نفت
نها�
ی
ی
توانست در رشته مفاهیم به رتبه نخست دست یابد.
در مراسمیبا حضور جمعی از مسئوالن بهداشت و درمان
صنعت نفت گچساران لوح تقدیر اهدا� ت
دک� محمد
ی
رفیعی رئیس دارالقرآن سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت به این پرستار اهدا شد.
پرستاران و مامای بیمارستان نفت گچساران برگزیده

ن
سازما� شدند
کشوری و
 ۴پرستار و یک مامای بیمارستان بعثت صنعت نفت
ن
معر� شدند.
سازما�
گچساران به عنوان نمونه کشوری و
ن
خدیجه صابری نژاد مسئول بخش  CCUو  ICUبیمارستان
ن
سازما�
نفت گچساران به عنوان پرستار نمونه کشوری و
ن
ن
ام� وصایل نژاد ،پریسا هراسمندی و
برگزیده
شد.همچن� ی
ی
ن
ن
راضیه امی� به عنوان پرستار نمونه سازما� و لیال ترحم پناه به
ن
ن
استا� انتخاب شدند.مراسم تجلیل
سازما� و
عنوان مامای
در ت
دف� رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران برگزار
و پرستاری نمونه کشوری با لوح اهدا� ت
دک� سعید نمیک وزیر
ی
بهداشت ،درمان و آموزش پزشیک و پرستاران و مامای نمونه
ن
ت
دک� سیدمهدیهاشمیمدیرعامل
اهدا�
سازما� با لوح
ی
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مورد تقدیر قرار گرفتند.
تقدیر از مسئول دارالقرآن بیمارستان نفت گچساران
رئیس دارالقرآن سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
از مسئول دارالقرآن بیمارستان نفت گچساران تقدیر کرد.
ت
دک� محمدرفیعی رئیس دارالقرآن سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت با اهدا لوحی از پروانه گرداب مسئول دارالقرآن
ن
ت
دک� پرویز
نمود.همچن�
بیمارستان نفت گچساران تقدیر
ی
یزدان پناه رئیس دانشگاه علوم پزشیک استان کهگیلویه و
بویراحمد در راستای ثبت آمار مبتالیان به کووید  ۱9در مراکز
ت
بهداش� استان از گرداب معاونت رسپرستاری بیمارستان
نفت گچساران با اهدا لوح تقدیر و تشکر نمود.

سنجش رایگان فشارخون
در کلینیک تخصیص بیمارستان
توحید جم
l w w w. pih o. ir l

ن
جها� فشار خون ایستگاه غربالگری
به مناسبت روز
ن
فشارخون با همکاری واحد آموزش سالمت و ایم� بیمار در
کلینیک تخصیص بیمارستان توحید جم برپا شد.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت
ن
روزجها� فشار خون و در
بوشهر ،همزمان با گرامیداشت
ن
راستای ارتقای سطح سالمت مردم و �ورت آموزش و
آگاهی به آنان از ابتال یا عدم ابتال به بیماری خاموش فشار
خون ،ایستگاه سنجش فشار خون در این بیمارستان بر پا
شد.
ش
ن
گفت� است آقای پوریا جوکار و خانم افسانه دهبایس از

کارشناسان پرستاری بیمارستان توحید جم مسئول انجام
سنجش فشار خون مر ن
اجع� بودند و توصیههای الزم در
ی
رابطه با راههای پیشگ�ی و ت
کن�ل فشار خون به مراجعه
ی
کنندگان ارائه دادند و افرادی که دارای فشار خون بودند به
بخش اورژانس یا متخصص داخیل ارجاع دادند.
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دارو� به درب ن ن
ین
م�ل
دوم� ارسال ی
بیماران بازنشسته دارای ریسک فاکتور

بیماران بازنشسته دارای ریسک فاکتور داروهای خود را درب
ن
نن
رسا� بهداشت
م�ل دریافت کردند .به گزارش پایگاه اطالع

و درمان صنعت نفت شمالغرب کشور ،پزشیک خانواده این
پیشگ�ی
بهداشت و درمان در ادامه اقدامات خود ،جهت
ی
از بیماریها و بهخصوص شیوع ویروس کرونا و جهت کم
غ� ن�وری افراد با سن باال و دارای ریسک
کردن مراجعه ی
ن
مرص� برای عزیزان بازنشسته
دوم� بسته داروی
فاکتور،
ی
ن
ن
ن
دارای ریسک فاکتور ( فشار خون ،دیابت و )...به درب م�ل
نشستیک
نمود .در این طرح که با همکاری صندوق باز
گ
انجام گرفت ،پزشکان خانواده بعد از برریس پرونده پزشیک
مر ن
اجع� و سابقه مرصف داروهای بازنشستگان دارای ریسک
ی
فاکتور ،ضمن تماس ن
تلف� با آنها و درصورت عدم دریافت
اخ� توسط پیک موتوری اقدام به ارسال
دارو و در طی دو ماه ی
دارو نمودند .طرح فوق با استقبال بسیار خوب بازنشستگان
نج�ه انتقال ویروس
مواجه گردیده و انشاءالله در قطع ز ی
کرونا موثر خواهد بود.

ت
بهداش� با شبکه بهداشت و درمان امیدیه
امضا تفاهم نامه
ت
بهداش� به منظور
هدف از این تفاهم نامه تبادل اطالعات
ارائه خدمات با کیفیت به جمعیت صنعت نفت منطقه
آغاجاری میباشد.
ن
به گزارش پایگاه اطالع رسا� بهداشت و درمان صنعت نفت
ت
مش�ک نمایندگان این مرکز با نمایندگان
آغاجاری نشست
ت
دانشگاه علوم پزشیک اهواز در دف� مدیر شبکه بهداشت و
درمان امیدیه برگزار شد .این نشست با حضور صادق مرادی
مدیر گروه توسعه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشیک
جندی شاپور اهواز و کارشناسان همراه ،مهدی آبدیده مدیر
شبکه بهداشت و درمان امیدیه ،ت
دک� عی� طاهری رئیس طب
ت
صنع� و بهداشت صنعت نفت آغاجاری ،ت
دک� وحید مسیحی
رئیس مرکز بهداشت شهرستان امیدیه و رضا نوروزی رئیس

تمرکز بر سالمت کار کارکنان صنعت نفت
منطقه شمال

ت
صنع�
رئیس بهداشت ودرمان شمال کشور :معاینات طب
ت
بهداش� انجام میشود.
با رعایت پروتکلهای
ن
به گزارش پایگاه اطالع رسا� بهداشت ودرمان صنعت
ت
صنع� بهداشت و
نفت شمال کشور،جلسه کارشناسان طب
درمان شمال کشور با حضور رییس بهداشت ودرمان برگزار
شد.در این جلسه رییس بهداشت و درمان با اشاره وضعیت

ت
هماهنیک
صنع� همکاری و
ویروس کرونا ؛ برای انجام طب
گ
بیش� ن
ب� شرسکتهای ت
ت
نف� منطقه شمال و بهداشت ودرمان
ی
ن
را �وری دانست ،معاینات دوره یا� با اجرای رعایت
ت
ت
بهداش�
بهداش� حفاظت از کارکنان
کامل پروتکلهای
ت
وهماهنیک کامل  HSEمناطق نف� انجام شود
با تعامل
گ
ودر خصوص ارسال به موقع گزارشات همراه با مستندات در
ت
صنع� ن
موعد مقرر را یادآور شد.کارشناسان واحد طب
ن� هر
ی
کدام انتظارات واحد خود و مواردی را که در مراکز خود باید
اجرا کنند را بیان کردند و در پایان ن
ن� ،آماری از عملکرد واحد
ی
خود را در جلسه ارائه دادند.
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ت
صنع� و
تقویت حوزه سالمت کار و طب

روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری و به
منظور امضای تفاهمنامه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع
بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری با شبکه بهداشت و
نها� شد.بر اساس این تفاهم
درمان شهرستان امیدیه برریس و ی
ت
بهداش� مجموعه صنعت نفت به
نامه مقرر گردید اطالعات
صورت مستمر در اختیار مدیریت شبکه بهداشت و درمان امیدیه
همچن� مقرر شد مر ن
ن
اقب� سالمت صنعت نفت با
گ�د.
ی
ی
قرار ی
ت
هماهنیک دک� طاهری توسط کارشناسان شبکه آموزشهای
گ
ن
همچن�
نمایند.
دریافت
نامه
تفاهم
این
ای
ر
اج
جهت
الزم را
ی
مهندس آبدیده قول داد در زمینه واکسیناسیون بازنشستگان
صنعت نفت ،واکسن مورد نیاز را در اختیار بهداشت و درمان
صنعت نفت آغاجاری قرار دهد.
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آغاز واکسیناسیون سالمندان
در منطقه آغاجاری
با هماهنیک ایجاد شده ن
ب� شبکه بهداشت و درمان
ی
گ
شهرستان امیدیه و مرکز سالمت خانواده منطقه آغاجاری
واکسیناسیون سالمندان وابسته به صنعت نفت در حال انجام
میباشد.
ن
به گزارش پایگاه اطالع رسا� بهداشت و درمان صنعت
نفت آغاجاری ،واکسیناسیون بازنشستگان و سالمندان
وابسته به صنعت نفت آغاجاری در درمانگاه امام رضا علیه
السالم آغاز شده و همچنان ادامه دارد.رئیس مرکز پزشیک
خانواده به جمعیت تحت پوشش این منطقه اشاره کردو
گفت :طبق توافقی که با مدیریت شبکه بهداشت و درمان
امیدیه انجام شد واکسن کوید  ۱9به تعداد بازنشستگان و
سالمندان تحت پوشش این منطقه ،اختصاص داده میشود
و این واکسیناسیون همزمان با سایر نقاط کشور ادامه دارد.
ن
ت
رسا� جمعیت تحت پوشش
دک� عی� طاهری نحوه اطالع
را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت :از طریق تماس ن
تلف�،
پیامک و یا فرزندان و بستگان درجه یک بازنشستگان و
ن
همچن� روابط عمومیهای شرسکتهای نفت و گاز منطقه
ی
ن
رسا� الزم
نمایند� صندوق بازنشستگان امیدیه اطالع
و
گ
ت
صورت گرفته و انتظار داریم سالمندان مح�م طبق تاریخ
و ساعت اعالم شده جهت واکسیناسیون به درمانگاه امام
ن
رضا ع واقع در روبروی اداره ن
نشا� شرسکت نفت
ایم� و آتش
آغاجاری مراجعه نمایند.

جلسه رئیس بهداشت ودرمان با
روسای  HSEمناطق ت
نف� شمال
نشست تخصیص بهداشت و درمان شمال کشور با
مسووالن  HSEمناطق ت
نف� شمال برگزار شد
به گزارش روابط عمومی بهداشت ودرمان شمال
ت
خ�مقدم
کشور ؛ در ابتدای این جلسه دک� نوریان ضمن ی
ن
ومسئول�
همیشیک مدیران
وتشکر از تعامل و همکاری
ی
گ
ت
نف� منطقه شمال با بهداشت ودرمان
شرسکتهای
مطال� را درخصوص به اهمیت معاینات دوره یا�
ب
کارکنان ارائه داد و در ارتباط با وجود بیماری کرونا
ومحدودیتهای موجود ،دستورالعمل سازمان بر لزوم
ن
شاغل� وبر همکاری
انجام معاینات سالمت کار جهت
ی
ش
به روند انجام کار تاکید کرد و گفت :با وجود رسایط
ویژه شیوع کرونا در کشور و لزوم اجرای دستورالعملهای
ارسایل از سوی ستاد سازمان ،انجام معاینات دوره ای
کارکنان را ییک از اولویتهای کاری خود قرار دادیم.
در ادامه این جلسه روسای  HSEمناطق ن
ن� با تقدیر
ی
ن
درما� در شرسایط شیوع
از عملکرد وزحمات از کادر
ویروس کرونا ،اظهار کردند وبا اشاره به اینکه همان
ن
ایم� وحوادث وبحران در خط
گونه که ین�وهای
مقدم مقابله با حادثه خدمت میکنند ،کادر درمان
ن
ن� در مبارزه با این ویروس با تالش شبانه روزی
ی
ن
رسا� به
همکاران در خط مقدم مشغول خدمت
بیماران هستند.

l w w w. pih o. ir l

بازدید ر ت
آزما� سنجههای اعتبار ش
بخ� میل در بیمارستان
اس� ی
توحید جم
ش
بازدید ر ت
دک� جواد ملبو� ارزیاب کشوری و آسیه شبانکاره کارشناس ت
بخ� توسط ت
دف� بهبود و
آزما� اعتبار
اس�
ی
ی
ش
اعتباربخ� دانشگاه علوم پزشیک بوشهر در بیمارستان توحید جم انجام شد
درما� و غ� ن
ن
درما�
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر ،در ابتدا ارزیابان بازدید از کلیه بخشهای
ی
ت
ش
مدیری� بیمارستان توحید جم انجام دادند و
بخ� با همراهی تیم
و واحدهای پاراکلینییک با توجه به سنجههای اعتبار
معر� ،فعالیتهای حوزه مربوط به خود را بیان نمودند.سپس جلسهای با حضور
اعضای تیم مدیریت بیمارستان ضمن
ن
ش
ت
ت
بخ� علوم پزشیک بوشهر،دک� باقری رئیس بیمارستان توحید جم،م�ون ،مدیر بهبود
ارزیاب ارشد و کارشناس اعتبار
ن
کیفیت ،سوپروایزر ت
کن�ل عفونت و مسئول ایم� بیمار ،مسئول مدیریت بحران و مدیر داخیل بیمارستان توحید جم
برگزار شد.
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پایان مرحله اول واکسیناسیون کارکنان
بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری

ادامه واکسیناسیون بازنشستگان
صنعت نفت در بهداشت و
درمان صنعت نفت اهواز

پس از گذشت چهار روز از آغاز واکسیناسیون
بازنشستگان باالتر از  65سال ،تعداد  2470دوز
واکسن تزریق شده است.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان
صنعت نفت اهواز ،واکسیناسیون بازنشستگان
ت
مح�م صنعت نفت در بهداشت و درمان
صنعت نفت اهواز با اولویت بازنشستگان باالتر
از  65سال همچنان در حال انجام است.
هماهن�های انجام شده با ریاست
با
گ
دانشگاه علوم پزشیک جندی شاپور اهواز
و مساعدت مرکز بهداشت ش�ق اهواز،
واکسیناسیون بازنشستگان صنعت نفت که از
روز دوم خرداد ماه  1400آغاز شده و همچنان در
حال انجام است و پس از گذشت چهار روز از آغاز
واکسیناسیون بازنشستگان باالتر از  65سال،
تعداد  2470دوز واکسن تزریق شده است.
ت
مح�م صنعت نفت و
بازنشستگان
خانوادههای ایشان از طریق ارسال پیامک از
سامانه روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت
نفت اهواز در روز و ساعت مشخص فراخوان
فضا� آرام ،منظم
میشوند تا واکسیناسیون در
ی
و بدون معطیل و با رعایت کامل پروتکلهای
ت
گ�د .در این مرکز عالوه بر
بهداش� انجام ی
حضور  8نفر پرستار و ماما مجرب و با سابقه
جهت تزریق واکسن 4 ،نفر پزشک ز
ن� در سالن
ی
اصیل و سالن انتظار مستقر بوده تا بتوانند به
ن
درما� مر ن
اجع� پاسخ
تمام سواالت پزشیک و
ی
اهنما�های الزم قبل و پس از ترخیص
داده و ر
ی
ز
ط� و آمبوالنس
را ین� ارائه نمایند .اسکورت ب
مجهز ز
ن� در این مرکز استقرار یافته تا در صورت
ی
بروز حوادث ،رسیعا بیمار را به بیمارستان بزرگ
نفت اهواز منتقل نماید .به عالوه روانشناسان
مرکز سالمت روان بهداشت و درمان صنعت
نفت اهواز ز
ن� در مرکز واکسیناسیون حضور
ی
دارند تا با ارائه پیامهای روانشنایس ،از
اضطراب مر ن
اجع� در مدت زمان انتظار بکاهند
ی
کن�ل ت
و مطالب مفیدی در زمینههای ت
اس�س،
عزت نفس و خودباوری را آموزش دهند.
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ندا موسوی سوپروایزر ت
کن�ل عفونت :دوز اول واکسن کرونا به
طور کامل و دوز دوم ز
ن� در حال تزریق میباشد.
ی
ن
رسا� بهداشت و درمان صنعت نفت
به گزارش سایت اطالع
آغاجاری مرحله اول واکسیناسیون این مرکز طبق سند میل
واکسیناسیون و تحت نظارت شبکه بهداشت و درمان شهرستان
امیدیه به پایان رسید.
ت
خ�گفت :واکسیناسیون
سوپروایزر کن�ل عفونت با اعالم این ب
کارکنان این مرکز از بخشهای کرونا ش�وع شد و با واکسیناسیون
دوز اول کارکنان اداری به اتمام رسید.
ندا موسوی به فرآیند انجام واکسیناسیون اشاره کرد و
اظهار داشت :واکسیناسیون کارکنان توسط کارشناسان مرکز
ت
مشارک� و همراهی
بهداشت امیدیه انجام شد و ما نقش
داشتیم.
وی اجرای سند میل واکسیناسیون را یادآوری کرد و تاکید نمود:
ت
ح� یک مورد واکسیناسیون خارج از سند میل نداریم و همه
ت
هوی� معلوم
افراد واکسینه شده ،دارای مشخصات سجیل و
با محل کار مشخص بوده و تزریق ز
ن� با نظارت مستقیم مع
ی
ت
بهداش� دانشگاه علوم پزشیک جندی شاپور اهواز انجام
اون
شده است.
ت
موسوی در ادامه گفت ،:تعدادی از همکاران مح�م داریم
که خارج از روند عادی واکسیناسیون ،هنوز واکسن نزده اند
ن
کسا� که به کرونا مبتال شده و بر حسب فرآیند موجود
مثل
ت
واکسیناسیون آنها به تعویق افتاد و یا همکاران مح�میکه خود
شخصا از زدن واکسن انرصاف دادند.
مسئول ت
کن�ل عفونت واکسیناسیون این همکاران را در برنامه
کاری بهداشت و درمان دانست و تاکید نمود :با همکاری دانشگاه
بقیه همکار نا� که به دالیل فوق واکسن دریافت نکردند ز
ن�
ی
واکسینه خواهند شد.
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نجات کودک ۱0ساله با رسعت عمل تیم پزشیک درمانگاه ویل عرص(ع)

رسعت عمل تیم پزشیک درمانگاه ن
حرصت ویل عرص(ع) شهر مهاجران ،کودک  ۱0ساله را از مرگ حتمینجات داد.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت استان مرکزی و لرستان ،با رسعت عمل همکاران اورژانس درمانگاه
ن
حرصت ویل عرص(ع) شهرمهاجران ،کودک ۱0ساله از مرگ حتمینجات پیدا کرد.
ت
ت
دیس�س تنف� بعلت وجود جسم خارجی در گلو به اورژانس
خفیک و
دخ� بچه ده ساله با عالئم کبودی چهره(سیانوتیک) ،گ
درمانگاه ن
حرصت ولیعرص(عج)شهر مهاجران توسط والدین آورده شد که بالفاصله پزشک شیفت آقای ت
دک� قائل و پرستاران
اورژانس(خانم کاکاوند و ابراهیمی)با اقدامات به موقع و انجام مانورهایملیخ منجر به خروج جسم از گلوی ت
دخ� بچه شدند و
در نهایت تنفس و رنگ چهره به حالت طبیعی برگشت و پس از یس دقیقه تحت نظر بودن این کودک با حال خوب درمانگاه
را ترک نمود.

نشست کمیته سالمت شرسکت
پخش فرآوردههای ت
نف� منطقه
هرمزگان تشکیل شد
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به منظور مدیریت بحران کرونا در منطقه و اتخاد تصمیمات
جهت ت
کن�ل بیماری کووید  ،۱9نشست کمیته سالمت شرسکت
پخش فرآوردههای ت
نف� منطقه هرمزگان ،برگزار شد.
ن
به گزارش پایگاه اطالع رسا� بهداشت و درمان صنعت
نفت فارس و هرمزگان ،براساس گزارش ارسایل از روابط
عمومی منطقه هرمزگان ،این جلسه که با حضور معاون
ن
ت
درما� منطقه هرمزگان و همراهی مدیر منطقه،
بهداش�
معاونت ن
عملیا� و اعضای  HSEشرسکت پخش صورت
ف�
ت
پذیرفت ،به منظور مدیریت بحران کرونا در منطقه و اتخاد
ت
کن�ل بیماری کووید  ۱9تشکیل شده
تصمیمات جهت
است.
ش
نظ� ارائه گزاریس از عملکرد
در این نشست مواردی
یِ
بهداشت و درمان در شرسایط فعیل کرونا و تعداد بیماران مثبت
گو� به ابهامات
و مشکوک و روند
ی
پیگ�ی بیماران ،پاسخ ی
ن
شاغل� پس از بهبود از
موجود در مورد نحوه بازگشت بکار
ی
عملیا� واحد سالمت کار در سال
بیماری کرونا ،ارائه برنامه
 ،١٤٠٠برریس ابهاما� که در تمورد تایید هزینههای درما�ن
ت
ت
بیش� واحد
وجود داشت و ارائه راهکار مناسب جهت تعامل
 HSEپخش با بهداری منطقه؛ مطرح و برریس شد.
ت
کمرپش�؛ مدیر منطقه ،ضمن
در پایان ،مهندس احمدی
ابراز خرسندی از حضور فعال همکاران بهداشت و درمان
صنعت نفت منطقه هرمزگان تشکر کرد و برای ادامه همکاری
جهت مدیریت و ت
کن�ل بیماری کووید  ۱9بر ادامه این روند
تاکید ورزید.
ن
ت
در این نشست ،معاون بهداش� درما� منطقه هرمزگان،
ن
ت
درما� امام رضا (ع) ،هماهنگ کننده
بهداش�
مسئول مرکز
ن
خدمات پشتیبا� و مسئول روابط عمومیدر نشست کمیته
ت
نف� منطقه هرمزگان،
سالمت شرسکت پخش فرآوردههای
شرسکت کردند.
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انجام معاینات ساالنه شغیل کارکنان
غر�
در استان آذربایجان ب

ت
صنع� ،معاینات  ۱۸0نفر از کارکنان
تیم معاینات طب
غر� را به انجام رساند
استان آذربایجان ب

اقدامات ش
آموزیس انجام شده بمناسبت
روز ن
جها� یت�وئید در بهداشت ودرمان
صنعت نفت آبادان

ن
رسا� بهداشت و درمان صنعت
به گزارش پایگاه اطالع
ت
نفت شمالغرب کشور ،تیم معاینات طب صنع� این بهداشت
و درمان جهت انجام معاینات ساالنه شغیل کارکنان به استان
غر� عزیمت نمود.
آذربایجان ب
ت
این تیم که متشکل از دک� مرادی پزشک بهرامی و
ت
غر� عزیمت
صنع� به آذربایجان
معصومیپرستاران طب
ب
ت
کرده بودند در شرسکت پخش فرآوردههای نف� منطقه ماکو و
غر� شهر ماکو ،شرسکت منطقه
بازرگان ،گاز استان آذربایجان ب
هشت عملیات انتقال گاز تاسیسات مر�نلر حضور یافته،
معاینات ساالنه شغیل  ۱۸0نفر از کارکنان این شرسکتها را انجام
دادند.
شایان ذکر است بدلیل احتمال بروز موجهای بعدی کرونا
ت
صنع� سعی در
به خصوص در فصل رسما ،تیم معاینات طب
انجام معاینات ساالنه شغیل کارکنان تا قبل از مهر ماه را دارد.

پیشگ�ی و درمان بیماریهای این غده مهم در
راههای
ی
بدن میباشد.
ت
این غده ،ییک از بزر��ین غدد درون ریز بدن است که
حیا� بدن
هورمونهای تولید شده از آن بر عملکردهای
ت
تاث� میگذارند ،از تنظیم دمای بدن و تپش قلب تا قدرت
ی
تفکر و سوخت و ساز بدن .بنابر این اساس ،اختالالت این
ن
تاث� گذاشته و عالیم زیادی در بدن
هورمون بر هر س� ی
ت
شایع�ین اختالالت این غده پرکاری و کم
ایجاد میکنند.
کاری آن میباشد.
ماما� این مرکز ادامه داد:
مسئول بهداشت خانواده و
ی
موضوع مهم در مادران این است که کمکاری یت�وئید درمان
ن
خو� ،مسمومیتهای
نشده در دوران بارداری سبب کم
ن
جن� و عدم
دوران بارداری،تولد کودک کم وزن ،سقط ی
ش
پی�فت در رشد کودک و اختالل در روند رشد مغز کودک
میشود.
ن
ناکا�
همچن� ادامه داد دریافت
روشنک عایل محمد
ی
ن
ید در زمان بارداری ممکن است سبب بروز عوارض در مادر
ن
جن� میگردد.مسئول
عص�
و اختالل در تکامل سیستم
ی
ب
ن
همچن� اظهار
بهداشت خانواده بیمارستان نفت آبادان
ی
ش
داشت که مطالب ذکر شده گوشه ای از نکات آموزیس است
ش
ورزیس و ت
ح�
که در گروههای جمعیت هدف خانواده،
بازنشستگان اطالع ن
رسا� شده است.
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کم کاری یت�وئید درمان نشده در دوران بارداری مادر،
ن
خو� ،مسمومیتهای دوران بارداری،تولد
سبب کم
ن
ش
جن� و عدم پی�فت در رشد کودک
کودک کم وزن ،سقط ی
و اختالل در روند رشد مغز کودک میشود.
ن
رسا� روابط عمومیبهداشت و
به گزارش پایگاه اطالع
درمان صنعت نفت آبادان -روشنک عایل محمد مسئول
ماما� بهداشت ودرمان صنعت نفت
بهداشت خانواده و
ی
آبادان در گفتگو با روابط عمومیگفت :بمناسبت هفته
ن
جها� یت�وئید ،با توجه به بیماری کووید  ۱9و
میل و روز
ش
رعایت اصل ،دوری از اجتماعات -اقدامات آموزیس این
مرکز بصورت مجازی در گروههای مختلف هدف بارگزاری
و ارسال شده است.
ن
جها� یت�وئید امسال«مادر کودک و ید» انتخاب
شعار روز
شده است .با توجه به اهمیت عملکرد غده یت�وئید در
بدن ،از اهداف این هفته افزایش سطح آگاهی مردم بویژه
ن
همچن�
مادران از بیماریهای یت�وئید ،عوارض آنها و
ی
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ش
اعتباربخ� بیمارستان نفت
ارزیا�
ب
آبادان توسط ارزیاب ارشد وزارت
بهداشت ،درمان وآموزش پزشیک

ش
ر ت
اعتباربخ� توسط ارزیاب ارشد
آزما�
اس�
ی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشیک جهت صدور
گواهینامه درجه بندی بیمارستان انجام شد.
ن
رسا� روابط عمومی
به گزارش پایگاه اطالع
بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان -در جهت اجرای

بازدید رئیس بازریس سازمان از
بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر
ن
ت
رسید� به شکایات
امی� رئیس بازریس و
دک� جهانبخش
گ
ن
و رسپرست تدارکات کاال ،دارو و
تجه�ات سازمان بهداشت و
ی
درمان صنعت نفت به همراه زهرا آجیدیان کارشناس بازریس
و قانون ارتقاء سالمت اداری و مقابله با فساد و کارشناس
ن
ارشد حوزه مدیریت تدارکات کاال و دارو و
تجه�ات سازمان
ی
ت
از بخشهای مختلف بیمارستان توحید جم و دف� نظارت بر
درمان بوشهر بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت
بوشهر؛ در راستای بازدیدهای دوره ای مناطق  ۱۴گانه سازمان
روزهای نهم و دهم خرداد ماه سال جاری تیم بازریس سازمان
ن
دارو� و
از بخشهای واحد تدارکات
تجه�ات پزشیک،انبار
ی
ی
ن
ن
دارو و
تجه�ات پزشیک،داروخانه ،آزمایشگاه
،دندان�شیک،
ی
پ
کلینیک تخصیص،واحد بهبود کیفیت ،امور مایل و دف�ت
ش
گ�ندگان
نظارت بر درمان بوشهر بازدید و ضمن برریس رسایط ی
خدمت از نزدیک در جریان روند ونحوه ارائه خدمات به

ش
ارزیا�
اعتباربخ� بیمارستانهای کشور ،بازدید
برنامه
ب
ش
اعتباربخ� بیمارستان نفت آبادان ،انجام شد.
ره�ی و
در این بازدید کلیه محورهای مدیریت منابع،
ب
مدیریت ،مراقبت و درمان ،مدیریت خطر،حوادث و بالیا و
گ�نده خدمت بانضمام کلیه زیر محورهای
حمایت از حقوق ی
مربوط به آن سنجهها ،در همه واحدها و بخشهای مختلف
توسط ارزیاب ارشد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشیک
ارزیا� قرار گرفت.
مورد تجزیه و تحلیل و
ب
ارزیا�ها ،رتبه بیمارستانهای سطح کشور از نظر
در اینگونه
ب
ن
ن
تعی� میگردد.
کیفیت ارائه خدمات درما� ی

بیماران قرار گرفتند.
دک� ن
ت
ت
امی� در جلسهای که با حضور دک� سعید گران پ�
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت استان بوشهر و خانم
آجیدیان برگزار شد ،گزارشات واصله بهداشت و درمان نفت
بوشهر و خارگ به واحد بازریس سازمان مورد بحث و برریس
همه جانبه قرار گرفت و اقدامات الزم در این زمینه اتخاذ
گردید.
ن
ت
دک� امی� در بازدید از بخشهای بیمارستان ضمن ابراز
پیگ� کمبودها و
خداقوت به کادر درمان در بحران کرونا
ی
ن
تجه�ات پزشیک مورد نیاز در بیمارستان توحید جم شد و
ی
مقرر گردید در این زمینه عنایت ویژه ای به منطقه جم شود
ن
همچن� از نزدیک مسایل و مشکالت همکاران را ن
و
ن� مورد
ی
ی
پیگ�یهای الزم جهت
برریس قرار داد و قول مساعد جهت ی
رفع مشکالت دادند.
ن
ن
گفت� است ت
دک� امی� رئیس بازریس و شکایات سازمان
حکم ت
دک� سعید گران پ� به عنوان «رئیس کارگروه ارتقاء
سالمت نظام اداری و مقابله با فساد بهداشت و درمان صنعت
نفت بوشهر و خارگ» به وی ارائه نمود.
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آموزش نرم افزارهای آماری برای بیش
از  100نفر از کارکنان بهداشت و درمان
صنعت نفت شمال ش�ق

مسئول آمار بهداشت و درمان صنعت نفت شمال ش�ق
ش
آموز� حضوری و آنالین نرم افزارهای
گفت :در 15جلسه
ش
آماری و ثبت دادههای آماری در سطح منطقه شمال �ق به
بیش از  100نفر آموزش داده شد.
ن
به گزارش پایگاه اطالع رسا� بهداشت و درمان صنعت
نفت شمال ش�ق ،زهرا شمس افزود :تنوع وسیعی از خدمات
ش
افیا� شش استان خراسان
در منطقه شمال �ق با پهنه جغر ی
جنو� ،سمنان ،سیستان و بلوچستان و
رضوی ،شمایل،
ب
دستیا�
کرمان به بیش از  32هزار نفر ارائه میشود که برای
ب
به آمار و اطالعات خدمات سالمت در این مراکز همکاران
بسیاری دخیل هستند.
ش
وی با بیان اینکه از آبان  1398پوی� در خصوص ارتقای
سطح آمار و اطالعات سازمان ش�وع شده ،اظهار داشت :در
ش
آموز� برای تمامیمسئوالن مراکز و واحدها
ابتدا جلسات

برگزاری نشست هم ش
اندی� مدیران
بهداشت ودرمان صنعت نفت و
پاالیشگاه آبادان

ن
ت
درما�  MISو طب
بهداش�
برگزار شد تا با فرمهای آماری
ت
صنع�  HISو زیرمجموعههای آن آشنا شوند.
اکند� مراکز
شمس خاطرنشان کرد :سپس با
توجه به پر گ
ن
سطح منطقه برای تمامی 15مرکز درما� و تمام ی واحدهای
ش
ن
آشنا� با
آموز�
تعی� و جلسه
بهداری مشهد رابط آماری
ی
ی
تمامیآمارهای سطح منطقه برگزار شد.
وی ترصیح کرد :با توجه به آسیب شنایس انجام شده
ت
مهم�ین مسائل در گردآوری آمار صحیح و دقیق و
ییک از
به هنگام تعدد ثبتهای موازی در واحدها بوده که عالوه بر
زمان بربودن باعث کاهش ض�یب صحت اطالعات میشود
ن
همچن� وجود نرم آفزارهای متعدد سطح منطقه و عدم
و
ی
ن
ز
ب� این نرم افزارها ین� امکان بهرهبرداری آمار
امکان لینک ی
ت
غ�ممکن ساخته است.
مدیری� را ی
این کارشناس افزود :برای رفع این چالش در جلسات
متعدد با تیم مدیریت منطقه ،فع ًال تصمیم گرفته شد نرمافزار
ن
 p-clinicدر ث
درما� سطح منطقه
اک� واحدهای مراکز
ن
پشتیبا� ستاد سازمان
نهادینه شود تا در آینده نزدیک با
شاهد استفاده از نرم افزار سینا در کل منطقه باشیم.

مطال� را عنوان
غ� مستقیم و افزایش سطح رضایتمندی
درمان ی
ب
ن
ن
مسئول� ارشد
نمود .رییس  ،HSEرییس منابع انسا� ،و دیگر
ی
ش�کت پاالیش نفت آبادان ،هر یک به نکات و مساییل یپ�امون
مشکالت موجود عنوان کردند.
در این جلسه ،از سوی بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان
ن
ن
ت
ت
دک� سید محمد
بحری�،
حسو�
دک� نرصاله
عالوه بر
ت
صنع� و سالمت کار ،،دک�ت
مجتهدزاده رییس بهداشت،طب
ن
ت
بستا� معاونت درمان و دارو ،دک� نرسین کهن
محمدرضا
ن
دور� رییس خدمات پشتیبا� و
عل�ضا
رییس بیمارستان ،ی
ق
رییس روابط عمومیدر جلسه حضور داشتند.
ن
ن
ت
بحری� ضمن تشکر از قبول تشکیل
حسو�
دک� نرصاله
ن
جلسه و پشتیبا�های مهندس عل�ضا ن
ام� مدیر عامل ش�کت
ی
ی
نکا� یپ�امون اقدامات انجام شده در
پاالیش نفت آبادان ،ت
بهداشت ودرمان صنعت نفت در حوزههای مختلف عنوان نمود
و در پایان بر بکارگ�ی تمامیسعی و تالش جهت ارائه ت
به�ین
ی
و با کیفیت ترین خدمات در زمان و مکانهای مناسب به تمام
ن
شاغل� پاالیشگاه تاکید
گ�ندگان خدمت بویژه کادر زحمتکش و
ی
ی
نمود .رییس بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادانو مدیر عامل
پاالیشگاه بر ادامه روند برریس و حل مشکالت در محیطی آرام و
ن
درما�
دور از تنش ،برای دریافت خدمات رفاهی مناسب به کادر
از جمله پزشکان متخصص و ز
ن� ارائه خدمات با کیفیت و بموقع
ی
ن
شاغل� ت
مح�م پاالیشگاه تاکید نمودند.
به
ی
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این جلسه بمنظور ارائه گزارش عملکرد و ایجاد همدیل و
بیش� � ما ن
هماهن� ت
ب� برگزار شد.
ی
گ
ف
ن
رسا� روابط عمومیبهداشت
به گزارش پایگاه اطالع
ش
اندی� مدیران
ودرمان صنعت نفت آبادان -نشست هم
ن
ن
به پیشنهاد ت
بحری� رییس بهداشت
حسو�
دک� نرصاله
ودرمان صنعت نفت آبادان و موافقت مهندس عل�ضا ن
ام�
ی
ی
مدیر عامل ش�کت پاالیش نفت آبادان ،در سالن اجتماعات
ش�کت پاالیش نفت آبادان برگزار گردید .هدف از برگزاری
جلسه ارائه گزارش عملکرد و خدمات جدیدی بودکه برای
گ�ندگان در بهداشت ودرمان صنعت
رفاه حال خدمات ی
نفت آبادان انجام شده است.
ن
ام� مدیر عامل پاالیشگاه ضمن
عل�ضا ی
مهندس ی
ن
خوشامدگو� با تقدیر از عملکرد کادر درما� در امر مبارزه
ی
نکا� یپ�امون نگر نا� و گله
به
کووید-19
با بیماری
ت
مندیهای همکاران و خانوادههای آنان ،در زمینههای
مختلف منجمله کلینیکهای تخصیص و فوق تخصیص،
ز
دارو و
تجه�ات پزشیک و ترسیع در امر پرداخت مطالبات
ی
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