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همزمان با دهه ف�ر

 ۲مرکز درمانی در اهواز افت�اح شد
مجتم� تخصصی سالمت خانواده شهدای نفت در کوی نفت و مرکز سالمت خانواده کوتعبدا� در آستانه
سالگرد پیرو�ی انقالب اسالمی ،با حضور مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ،مدیرعامل شرکت
ملی منا�� نفتخیز جنوب و برخی مسئوالن محلی به بهرهبرداری رسید.

بیمارستان گ��اران به سازمان بهداشت و درمان وا گذار میشود

احمد محمدی ،مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
نیز در این آیین ،از واگذاری بیمارستان گچساران به سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت خبر داد و گفت :بیمارستان
گچساران با حدود  94درصد پیشرفت و پس از اعمال تغییر و
تحوالت در نظر گرفتهشده ،بهزودی به سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت واگذار خواهد شد.
وی افزود :مجتمع تخصصی سالمت خانواده شهدای نفت در
سه طبقه و با متراژ  3هزار و  500متر مربع و با اعتباری بالغ بر
 12میلیارد تومان در مدت چهار سال احداث شده و آماده ارائه
خدمات درمانی و بهداشتی به خانوادههاست.
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دکتر حبیباله سمیع ،مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت (دوشنبه 21 ،بهمنماه) در آیین افتتاح و بهرهبرداری
از مجتمع تخصصی سالمت خانواده شهدای نفت و مرکز سالمت
خانواده کوتعبداهلل ضمن گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر
اظهار کرد ١١ :کلینی� تخصصی در اهواز وجود داشت که این
کلینی�ها طبق تصمیم هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران،
برای ارتقا خدمات کلینی�های اهواز در  ٥پلی کلینی� تخصصی
ادغام خواهند شد.
وی با اشاره به افتتاح پلی کلینی� مجتمع تخصصی سالمت
خانواده شهدای نفت ،گفت :با ساخت مجتمع تخصصی سالمت
خانواده شهدای نفت اهواز ،کلینی�های کوی نفت ،قائم
و شهرك نفت به این مجموعه منتقل و در آن ادغام خواهند
شد.
دکتر سمیع با بیان اینکه مجتمع تخصصی سالمت خانواده
شهدای نفت بالغ بر  14هزار نفر جمعیت طبی را زیر پوشش
دارد ،عنوان کرد :بخش عمده این مرکز درمانی به خانوادهها
سرویسهای بهداشتی و خدمات پیشگیرانه ارائه میدهد و
امکان ارائه سرویس به ساکنان بومیمنطقه را نیز دارا است.
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بیان کرد:
مجتمع سالمت خانواده در زمینی به مساحت  ٤٠٠٠متر مربع و با
 ٣٥٠٠متر زیربنا در  ٣طبقه بنا شده و دارای کلینی�های تخصصی
اطفال ،اورولوژی ،داخلی زنان ،جراحی ،قلب ،دندانپزشکی و...
است.
به گفته وی این کلینی� با هزینه  ١٢میلیارد تومان توسط شرکت
ملی مناطق نفتخیز جنوب ساخته شده و جهت بهرهبرداری در

اختیار سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت است.
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت گفت :مرکز
سالمت خانواده کوت عبداهلل در فضایی به متراژ  220متر مربع
بازسازی شده است و در دو نوبت صبح و عصر آماده خدمترسانی
به مردم است .این مقام مسئول با بیان اینکه برای بازسازی مرکز
سالمت کوتعبداهلل اعتباری بالغ بر  290میلیون تومان هزینه
شده است ،افزود :هماکنون این مرکز درمانی  4هزار نفر جمعیت
درمانی را تحت پوشش دارد.
دکتر سمیع تصریح کرد :کلینی� شهدای کارون با ادغام
کلینی�های کارون صنعتی و کارون مسکونی در سال  ٩٥به
بهرهبرداری رسید .کلینی� کوی جواهری نیز که  ٨٠درصد
پیشرفت ساخت دارد ،کلینی�های کوی ملت و زیتون کارمندی
را ادغام خواهد کرد.
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برگزاری آیین جشن پیروزی انقالب اسالمی
و جشن میالد حضرت فا�مه)س( و روز زن

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت ،دکتر حبیباله سمیع مدیرعامل این مجموعه ضمن
تبریک میالد فرخنده حضرت زهرا (س) و روز مادر و جشن فجر
انقالب؛ چهل و یک سالگی انقالب اسالمیرا مرهون همت و
مجاهدت شهدای انقالب اسالمی ،ایثارگران ،جانبازان ،آزادگان و
همه ملت انقالبی ایران عنوان کرد و گفت :امروز شهید سلیمانی
به عنوان بزرگترین الگوی فرهنگی جوانان و جبهه مقاومت است
و صداقت ،تقوا ،رشادت ،ایثار ،اخالق و شیوه زندگی آن شهید
برای همه ما باید الگو و نمونه باشد.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص زنده
بودن انقالب در دل مردم افزود :چهلویکمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمیو چهلمین روز شهادت سردار بزرگ اسالم حاج
قاسم سلیمانی با شور و شوق تمام گرامیداشته شد.
مدیرعامل سازمان با اشاره به فرازی از وصیت سردار دلها در
حفظ انقالب اسالمیادامه داد :وظیفه ما امروزه با توجه به شرایط
اقتصادی و تحریم کشور دوچنان است و پیش از پیش باید در
ایفای نقش خود در جهت تحقق اهداف انقالب اسالمیتالش
نمایم.
در ادامه دکتر حبیب اله سمیع وجود نازنین حضرت زهرا(س) را
مایه فخر و مباهات همه مسلمانان و خصوصا شیعیان دانست و
الگوگیری از شخصیت کامل و بیبدیل دخت رسول خدا( ص) را
برای تمام زنان و مردان مایه آرامش و سعادت در زندگی عنوان
کرد.
وی به توانمندیهای زنان شاغل در سازمان اشاره کرد و گفت:
 46درصد جمعیت شاغل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

را بانوان تشکیل میدهند و باید توجه به بیشتری به موقعیت
شغلی آنان شود.
دکتر سمیع شایسته ساالری ،ارتقاء شغلی ،ایجاد انگیزه و تالش
در جهت رفع مشکالت بانوان همکار را موجب رشد و بالندگی
سازمان عنوان کرد و افزود :در بین روسا مناطق سازمان  2منطقه
اصفهان و مسجد سلیمان توسط بانوان مدیریت میشود که واقعا
نقش خود را با تمام توان انجام میدهند و امروز فرصت مناسبی
برای تقدیر و تشکر از زحمات آنان است.
در ادامه دکتر طاهره جعفری رییس سالمت خانواده و مشاور
مدیرعامل سازمان در امور بانوان ضمن تقدیر از فعالیتهای بانوان
شاغل از آنان خواستند تا با راهنما قرار دادن زندگی حضرت
فاطمه زهرا (س) ،نقشی تأثیر گذار در عرصه فعالیتهای
اجتماعی داشته باشند.
وی اظهار داشت :حضرت زهرا (س) در دوران زندگی خود
با شجاعات و رشادت مسئولیتی بزرگ در تحقق اهداف و
برنامههای اسالم داشت و با رعایت اخالق نیکو وپسندیده
یار و یاور پیامبر و بعد از ایشان امیرمومنان حضرت عل (ع)
بود.
مشاور مدیرعامل در امور زنان ضمن تقدیر از حمایتهای
مدیرعامل سازمان در این حوزه گفت :خوشبختانه بستر سازی
مناسب به منظور ارتقای جایگاه بانوان در زمینههای مختلف
صورت گرفته و از این پس مهمترین مسائله قبول مسئولیت با
توجه به توانمندی از سوی بانوان است .گفتنی است در این
مراسم از همکار بازنشسته ستاد تقدیر شد و گروههای مختلف
هنری برنامههای متعددی اجرا کردند.
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جشن پیرو�ی انقالب اسالمیو میالد بزرگ بانوی اسالم حضرت فا�مه زهرا )س( و تجلیل از مقام شام� �ن و مادر ،با
حضور دکتر حبی� اله سمی� مدیر عامل و جمعی از مدیران و روسا سازمان و کارکنان ستادی روز یکشنبه  ۲۷بهمن ماه در
محل ستاد برگزار شد.
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نصب تجهیزات
تصویربرداری پیشرفته
در بیمارستان صنعت
نفت گچساران همزمان
با دهه مبارک فجر

دکترمحمدمحمدی در گفتوگو با
خبرنگار پایگاه روابطعمومیبهداشت
و درمان صنعت نفت گچساران
افزود :این دستگاهها با هزینه بیش
از  28میلیارد ریال خریداری و در
واحد تصویربرداری (رادیولوژی)
بیمارستان بعثت صنعت نفت نصب
شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه
این واحد پیش از این به ماموگرافی
آنالوگ مجهز بوده اضافه کرد:
درگذشته به علت نبود دستگاه
ماموگرافی دیجیتال برخی بانوان
برای تشخیص بیماریهای مربوط
به سینه میبایست به بخش
خصوصی و یا شهرستانهای دیگر
عزیمت میکردند ولی با بهرهبرداری
از دستگاه ماموگرافی دیجیتال شاهد
ارائه خدمات تصویربرداری پیشرفته
به بانوان تحت پوشش بهداشت و
درمان صنعت نفت خواهیم بود.

دکترمحمدی با بیان اینکه دستگاه
ماموگرافی دیجیتال دارای کیفیت
باال ،دقت اطالعات و تسریع دهنده
ارائه خدمات است ،اظهار داشت:
تصاویر ماموگرافی دیجیتال در کمتر
از  10ثانیه آماده میشود در حالیکه در
شیوه ماموگرافی معمولی ،بین  5تا 10
دقیقه زمان نیاز است.
وی افزود :سنجش ترا کم استخوان
یا دانسیتومتری استخوان روشی
است که با استفاده از آن میتوان
سفتی و سختی و درجه محکم بودن
استخوانهای بدن را تعیین کرد.
رئیس بهداشت و درمان صنعت
نفت گچساران بیان کرد :بخش
تصویربرداری بیمارستان بعثت
صنعت نفت با حضور متخصصین
رادیولوژی و بهرهمندی از
دستگاههای پیشرفته تصویر
برداری پزشکی از جمله ماموگرافی
دیجیتال ،ترا کم سنج استخوان

( ،)BMDرادیولوژی دیجیتال،
سونوگرافی مدرن ( ،)GE8دستگاه
پانورکس و سفالومتری (رادیوگرافی
دیجیتال دندانپزشکی (،)O.P.G
رادیولوژی پرتابل و رادیوگرافی
دیجیتال و آنالوگ به عنوان یکی
از مرا کز پیشرفته صنعت نفت آماده
خدماترسانی به جمعیت تحت
پوشش است .دکترمحمدی با
اعالم اینکه بخش تصویربرداری
بیمارستان بعثت صنعت نفت نقش
مهمیدر ارتقای خدمترسانی به
بیماران دارد ،تصریح کرد :از ابتدای
سال جاری تا پایان بهمن ماه  11هزار
و  800نفر از بیماران بیمارستان بعثت
صنعت نفت گچساران از بخش
تصویربرداری خدمات دریافت
کردند .در حال حاضر افزون بر 13
هزار نفر تحت پوشش بهداشت و
درمان صنعت نفت گچساران قرار
دارند.

lw ww.p ih o.i rl

همزمان با دهه مبارک فجر یک دستگاه ماموگرافی دیجیتال و پیشرفته و یک دستگاه سنجش تراکم استخوان
در بیمارستان بعثت صنعت نفت شهرستان گچساران نصب و بهرهبرداری شد.
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وجودبیمار مشکـ ــوکبه کـ ـ ـ ـ ــرونا
در بیمارستان بعثت نفت گچساران تکذیب شد
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران با رد برخی شایعات در شبکههای اجتماعی گفت :شایعه وجود بیمار مبتال به ویروس
کرونا در بیمارستان بعثت نفت گچساران را تکذیب میکنم.
دکترمحمدمحمدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت گچساران درخصوص شایع بستری
فردی مبتال به ویروس کرونا در بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران اظهار داشت :شب گذشته خانمی 60ساله با سابقه بیماری
آسم خفیف به بخش اورژانس مراجعه که توسط پزشک اورژانس ویزیت ،آزمایشات مربوطه انجام و با تشخیص به آنفوالنزای فصلی
بستری شدند.
دکترمحمدی در ادامه با بیان اینکه بیمار امروز نیز توسط پزشک متخصص عفونی ویزیت و تشخیص کرونا ویروس به هیچ وجه
برای وی مطرح نمیباشد ،افزود :در حال حاضر حال عمومیاین بیمار خوب بوده و تحت درمان قرار دارد.
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران در خصوص تصویر منتشره از اتاق استریلیزاسیون شده بیمارستان بعثت نفت
گچساران گفت :بعد از خروج بیمار عفونی از اتاق ،آن اتاق با اشعه یو وی ( )UVبه مدت 30تا 45دقیقه استریلیزاسیون (ضدعفونی)
میشود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :هموطنان اخبار پیرامون کرونا ویروس را فقط از وزات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و رسانههای
رسمیپیگیری کنند.
دکترمحمدی توصیه کرد :بیماری کرونا ویروسی جدید است و بهتر است برای پیشگیری از هر نوع بیماری ویروسی بهداشت فردی
رعایت شده ،از دست دادن و روبوسی کردن با افراد دارای عالئم تنفسی مثل سرفه ،عطسه و ...خودداری کرده و دهان و بینی خود را
هنگام سرفه و عطسه با دستمال یا قسمت باالی آستین بپوشانید.
وی بیان کرد :به طور مداوم و در هر زمان ممکن اقدام به شستوشوی کامل دستها با آب و صابون کنید و در این بین مدت
شستوشوی دستها حداقل به اندازه  20ثانیه باشد و تمامیقسمتهای دست اعم از انگشتان خصوصا انگشت شست ،کف دست
و مچ دست شسته شود.
وی بیان کرد :در صورت عدم دسترسی به آب از ژلهای ضدعفونی کننده با پایه الکل که نیاز به شست و شو با آب ندارند ،برای
شستن دست استفاده کنید.
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برگزاری کارگاه آموزشی فرآیندهای دارویی
و مصرفی پزشکی در ستاد سازمان

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت،این دومین کارگاه آموزشی فرآیندها برای داروسازان مناطق
سازمان (بهداشت و درمان صنعت نفت شمال کشور،غرب کشور ،شمال شرق کشور ،مرکزی و لرستان،اصفهان و تهران) بوده که بمدت
 2روز در ستاد سازمان برگزار شد.
در ابتدا دکتر مجید رزاقی مدیر سالمت سازمان در خصوص اهمیت فرآیندهای دارویی مطالبی را ارائه کرد سپس دکتر محمودی رییس
امور دارویی سازمان در خصوص لزوم یکسان سازی فرآیندها در سراسر مناطق  14گانه سازمان توضیحاتی ارائه داد.
امور دارویی سازمان با  120مرکز دارو در مناطق  14گانه ،دارو را بعنوان یک کاال استراتژیک مدیریت مینمایند که  10درصد کل
بودجه سازمان را شامل میشود که با توجه به اهمیت مالی آن یکپارچه سازی و فرآیند سازی در سراسر کشور (خرید ،نگهداشت ،توزیع و
مراقبتهای دارویی) از اهم سرفصلها بشمار میرود.
گفتنی است در این کارگاه دو روزه دکتر مرعشی و دکتر جنابی و یزدخواستی در زمینه فرآیندهای دارویی،معرفی کمیتههای مختلف امور
دارویی و آموزش سیستم جامع یکنواخت کاال و اشکاالت مشاهده شده در بازرسیها و آشنایی با نرم افزار کمیسیون پزشکی و سیستم
اسناد پزشکی مطالبی را ارائه دادند.

lw ww.p ih o.i rl

این کارگاه آموزشی با هدف بررسی فرآیندهای دارویی ،تجهیزات مصرفی پزشکی در سطح سازمان و
مشکالت امور دارویی  14منطقه برگزار شد.
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نشست توجیهی آموزشی مقابله با ویروس کرونا
در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

lw ww.p ih o.i rl

نشست توجیهی آموزشی مقابله با ویروس کرونا با حضور مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و رییس
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و جمعی از مدیران شرکتهای مستقر در
منطقه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر به
نقل از روابط عمومیدانشگاه علوم پزشکی بوشهر،رئیس بهداشت
و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ گفت :با توجه به اهمیت
پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا ورود و خروج از همه پایانههای
مرزی دریایی و هوایی عسلویه تنها با تائید تیم قرنطینه دانشگاه
علوم پزشکی امکانپذیر شد.
دکتر وحید مالکی در نشست کمیته ارشد شرایط اضطراری
منطقه ویژه پارس گفت :وجود بحران در صنعت همواره جدیتر از
سایر بخشهای جامعه است ،بنابراین ارتقاء سطح مراقبتهای
بهداشتی در مبادی ورودی منطقه ویژه پارس نیز یکی از
ضرورتهای حال حاضر برای پیشگیری از ابتال به کرونا است.
مالکی با اشاره به هماهنگی مطلوب بین دانشگاه علوم پزشکی
و بهداشت و درمان صنعت نفت در استان بوشهر افزود :بر اساس
دستورالعمل وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تیمهای
قرنطینه مرزی وزارت بهداشت همچون گذشته و با شدت و
حساسیت بیشتر ورود و خروج از پایانههای مرزی را مورد پایش
قرار میدهند.
وی ادامه داد :پایشهای صورت گرفته نهتنها برای کارشناسان
چینی شاغل در منطقه بلکه تمامیافراد خارجی و ایرانی که از
خارج کشور وارد عسلویه میشوند صورت میگیرد.
مالکی عنوان داشت :تاکنون پرواز خارجی وارد فرودگاه عسلویه
نشده است اما تمهیدات الزم برای استقرار تیم قرنطینه دانشگاه

علوم پزشکی بوشهر در صورت برقراری پروازهای خارجی صورت
گرفته است.
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ ادامه
داد :آموزش نقش اساسی در پیشگیری از ابتال به بیماری دارد و
با توجه به وجود شرکتهای مختلف در واحدهای منطقه ویژه
اقتصادی پارس جنوبی ،آموزشهای الزم در کارخانهها ،کارگاهها،
مراکز تجمع ،کمپها و رستورانهای منطقه با حضور کارشناسان
بهداشت محیط شبکه بهداشت و  HSEمنطقه ویژه ارائه میشود.
دکتر مالکی گفت :تجهیزات و وسایل الزم برای پیشگیری از ابتال
به بیماری توسط بهداشت و درمان صنعت نفت بر اساس آمار در
اختیار افراد قرار خواهد گرفت و آموزشهای عمومیالزم نیز به
نمایندگان واحدهای مختلف منطقه ارائه میشود.
وی ادامه داد :دستگاههای متولی حاضر در منطقه ملزم به اعالم
تاریخ ورود افراد خارجی به منطقه و اعالم آن به دانشگاه علوم
پزشکی استان بوشهر حداقل  10روز پیش از ورود آنان هستند.
مالکی عنوان داشت :کارکنان خارجی شرکتهای حاضر در
منطقه ویژهبر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت مورد پایش
قرار میگیرند .پس از این نشست رییس دانشگاه علوم پزشکی
استان بوشهر به همراه معاونین،رییس شبکه بهداشت و درمان
شهرستان عسلویه ،دکتر مالکی رییس بهداشت و درمان صنعت
نفت بوشهر و خارگ و دکتر باقری رئیس بیمارستان توحید جم از
پایانه پروازهای خارجی فرودگاه بینالمللی عسلویه بازدید کردند.
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 16هزار و  430نفر مراجعه به مرکز توانبخشی و
سالمت روان باران در  10ماهه سال جاری

دکتر سعید گرانپی در گفتگو با روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر گفت :در مرکز
مشاوره باران بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر،خدماتی از جمله مشاوره خانواده،مشاوره پیش از
ازدواج ،زوجدرمانی ،خانوادهدرمانی ،مشاوره تحصیلی ،مشاوره کودکان ،نوجوانان و جوانان ،مشاوره
شغلی ،مهارتهای زندگی ،بیمار یابی ،تشخیص و درمان بیماریها توسط روانپزشک ،روانسنجی،
گفتاردرمانی وکاردرمانی ،کارگاههای آموزشی ارائه میشود.
وی گفت :مشاوره فردی با  854نفر ،کودک و نوجوان با 303نفر و خانواده با 250نفر بیشترین فراوانی
را داشته اند.
دکتر گرانپی افزود :همچنین بیماری خلقی  34درصد و اضطرابی  30درصد مراجعان این مرکز در 10
ماهه سال جاری تشکیل داده است.
وی گفت :در زمینه آموزش و پیشگیری نیز کارگاههای اموزشی هر هفته توسط روانشناسان این مرکز
برگزار میگردد و در  66گارگاه جمعا حدود  1320نفر طی  10ماهه سال جاری آموزش دیدهاند .همچنین
کارگاه آ کادمیخانواده هر هفته با موضوعات متنوع آموزشی در خدمت خانوادههای محترم میباشد.
دکتر گران پی خاطرنشان کرد 2 :نفر متخصص بیماریهای اعصاب و روان ،یک نفر دکترا و یک نفر
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی مشغول ارائه خدمات در مرکز مشاوره باران هستند.

lw ww.p ih o.i rl

دکتر سعید گران پی متخصص اعصاب و روان و مسئول مرکز توانبخشی و سالمت روان باران بهداشت
و درمان صنعت نفت بوشهر،از مراجعه  3هزار و  489نفر به روانپزشک و  1407نفر به روانشناس و
تعداد 4170جلسه کاردرمانی جسمیو  2972جلسه کاردرمانی ذهنی 4392جلسه گفتار درمانی درمرکز
توانبخشی و سالمت روان باران خبر داد.

lw ww.p ih o.i rl
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وی تصریح کرد :عالقه مندان برای
انجام خدمات مشاوره و روانپزشکی،
میتوانند برای تعیین وقت ،با شماره
نوبت دهی  077-3168-4385از
ساعت  15الی ( 17روزهای شنبه تا
چهارشنبه) واقع در شهرک مسکونی
توحید جم تماس حاصل نمایید.
دکتر گرانپی یادآور شد :مرکز
سالمت روان و توانبخشی باران با
مدیریت و نظارت بهداشت و درمان
صنعت نفت بوشهر از آذر ماه 1397
به ارائه خدمات به اهالی محترم
منطقه و بهخصوص ساکنان محترم
شهرکهای مسکونی مستقر در
منطقه میپردازد .سالمت روان
بهخصوص از انجا بیشتر اهمیت پیدا
میکند که میتواند زمینه ساز انواع
اسیبهای اجتماعی همچون اعتیاد
و طالق باشد .با توجه به امارهای
ارائه شده توسط وزارت محترم
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
در حدود  33درصد از جمعیت کشور
نیاز به خدمات سالمت روان دارند
و این خود گواهی است بر اهمیت
فعالیتهای چنین مراکزی.
وی گفت :الزم به ذکر است در علم
جدید به درمان به عنوان پیشگیری
ثانویه نگاه میشود ،یعنی چنانکه
فردی با هرگونه مشکل جسمیو
روحی به موقع و موثر درمان گردد،
از بروز تبعات فردی ،خانوادگی و
بسیاری از آسیبهای اجتماعی
جلوگیری خواهد شد.
انجام  11هزار و  534جلسه کادرمانی
و گفتار درمانی در مرکز توانبخشی و
سالمت روان باران بهداشت ودرمان
صنعت نفت بوشهر
دکتر سعید گران پی در ادامه گفت:
طی  10ماهه سال جاری  11هزار و
 534جلسه توانبخشی به بیماران
ارائه شد.
دکتر گران پی اظهار داشت :از
ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه

دکتر سعید گران پی:
در مرکز مشاوره باران
بهداشت و درمان صنعت
نفت بوشهر،خدماتی
از جمله مشاوره
خانواده،مشاوره پیش
از ازدواج ،زوجدرمانی،
خانوادهدرمانی ،مشاوره
تحصیلی ،مشاوره کودکان،
نوجوانان و جوانان ،مشاوره
شغلی ،مهارتهای زندگی،
بیمار یابی ،تشخیص و
درمان بیماریها توسط
روانپزشک ،روانسنجی،
گفتاردرمانی وکاردرمانی،
کارگاههای آموزشی ارائه
میشود.
الزم به ذکر است در
علم جدید به درمان به
عنوان پیشگیری ثانویه
نگاه میشود ،یعنی چنانکه
فردی با هرگونه مشکل
جسمیو روحی به موقع و
موثر درمان گردد ،از بروز
تبعات فردی ،خانوادگی
و بسیاری از آسیبهای
اجتماعی جلوگیری خواهد
شد.

سال جاری تعداد  352بیمار در قالب
 11هزار و  534جلسه از خدمات مرکز
کادرمانی و گفتار درمانی بهداشت و درمان
صنعت نفت بوشهر بهره مند شدند.
وی افزود :از این تعداد 4170جلسه
کاردرمانی جسمیو 2972کاردرمانی
ذهنی 4392جلسه گفتار درمانی بوده
است.
مسئول مرکز توانبخشی و سالمت
روان باران تصریح کرد :هم اکنون 4
نفر کاردرمانگر و  2نفر گفتاردرمانگر به
بیماران خدمات ارایه میکنند.
وی افزود :بخش توانبخشی شامل
گفتار درمانی و کاردرمانی جسمیو ذهنی،
افرادی با ناتوانیهای جسمیو روحی با
تشخیص پزشکان متخصص ،خدمات
توانبخشی را دریافت میکنند.
در این بخش به مشکالت ناشی از
بیماریهای ناتوان کننده مانند فلج
مادرزادی یا  CPو اختالالت گفتاری
پرداخته میشود.
در واقع در این بخش مجموعه ای
از خدمات هماهنگ با سایر بخشهای
پزشکی و پیراپزشکی در جهت حفظ،
بهبود و ارتقای سطح کارآیی این افراد
انجام میشود.
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آئین کلنگ زنی توسعه فضای فیزیکی بیمارستان توحید جم با حضور عبدالکریم گراوند استاندار
بوشهر،محمدحسینی فرماندار شهرستان جم ،دکتر الماسی نماینده مردم شهرستانهای دیر،کنگان،جم و
عسلویه ،عبدالهی بخشدار مرکز ی،مهندس نجفی مدیرعامل شرکت پاالیش گاز فجر جم،نیکخواه رئیس شورای
شهر جم ،دکتر نصرآبادی رئیس خدمات درمان و دارو بهداشت و درمان نصعت نفت بوشهر،دکتر باقری رئیس
بیمارستان توحید جم و دیگر مسئولین نهادهای شهرستان جم انجام شد.

به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر،
در این مراسم دکتر باقری رئیس بیمارستان توحید جم طی
سخنانی گفت :اعتبار پیش بینی شده این پروژه  22میلیارد
تومان است که شرکت ملی گاز ایران متولی پرداخت این هزینه
میباشد.
وی افزود :با توجه به وظیفه خطیری که برعهده بهداشت و
درمان صنعت نفت میباشد و با توجه به نیاز مبرم بیمارستان
توحید جم به بخشهای تخصصی ( ICUو) NICUو نیز با توجه
به رشد جمعیت در شهرستان جم تا سال  1400نیاز به  200تخت
بستری بیمارستانی میباشد که الزام توسعه بیمارستان توحید
جم را توجیه میکند.
دکتر باقری افزود :براساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی
در مناطق نسبتا برخودار به ازای هر  1000نفر جمعیت حداقل
 1.9تخت مورد نیاز میباشد که در کنار این توسعه درمانی سایر
شرایط پیرامونی و پشتیبانی نیز نیاز به توسعه و افزایش خدمات
دارند.
وی در پایان از مساعدتهای ارزشمند و همکاریهای صمیمانه
مهندس نجفی مدیرعامل شرکت پاالیش فجر جم،مهندس

فرهنگ مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی،خانم دکتر
الماسی نماینده مردم در مجلس شورای اسالمیو شورای شهر جم
در راستای تحقق توسعه فضای فیزیکی بیمارستان توحید جم
و نگاه مثبت آنان به بحث خدمات بهداشتی و درمانی تقدیر و
تشکر کردند.
گفتنی است هدف از این پروژه بازسازی و بهسازی فضای
فیزیکی موجود اتاق عمل و افزایش تعداد اتاقهای عمل از 2
اتاق عمل به  5اتاق عمل؛ ایجاد بخش مراقبتهای ویژه نوزادان
( ) NICUبه ظرفیت  6تخت؛ ایجاد بخش مخصوص بعد از
مراقبتهای ویژه نوزادان( ) POST NICUبه ظرفیت  6تخت؛
ایجاد بخش  ICUبزرگساالن به ظرفیت  4تخت؛ بازسازی
و بهسازی فضای فیزیکی موجود بخش CCU؛ بازسازی و
بهسازی فضای فیزیکی اورژانس با افزایش ظرفیت از  6تخت
به  10تخت؛ بازسازی و بهسازی فضای فیزیکی زایشگاه به
ظرفیت  4اتاق  LDRو  6تخت  Labor؛ ایجاد بخش جدید
بیماریهای زنان به ظرفیت  14تخت و نرسری به ظرفیت 8
کات نوزادان و بازسازی بخشهای پشتیبانی شامل نمازخانه،
مهدکودک،رستوران،الندری و بخش اعزام بوده است.
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آئین کلنگزنی توسعه فضای فیزیکی
بیمارستان توحید جم
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1340مورد بازرسی توسط مهندس بهداشت محیط
بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر
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مهندس علی حیدری کارشناس ارشد بهداشت محیط بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر گفت 5 :مرکز
بهداشتی درمانی (مرکز سالمت کار شرکت شرکت پاالیش گاز فجر جم،منطقه عملیاتی نار ،منطقه عملیاتی
کنگان،تاسیسات بندرطاهری و بیمارستان توحید جم ) تحت نظارت بهداشت محیط این واحد قرار دارد که
کارشناس ارشد بهداشت محیط از ابتدای سال تا پایان دی ماه سال جاری1340 ،مورد بازدید و بازرسی
بهداشتی را از آنها انجام دادند.

مهندس حیدری اظهار داشت :بازدید 215هزار کیلوگرم مواد اولیه غذایی ورودی به شرکتها و  460مورد کلرسنجی
آب،بخشی از خدمات انجام شده توسط بهداشت محیط طی مدت یاد شده میباشد.
وی ادامه داد :از میزان موادغذایی بازرسی شده  18هزار کیلوگرم عودت داده شد.
حیدری افزود :در طول 10ماهه سال جاری 1400 ،کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی توسط بازرس بهداشت
محیط از رستورانها و آشپزخانههای تحت پوشش نظارتی کشف و معدوم سازی شد.
وی تعداد آشپزخانه تحت پوشش را  8مورد ذکر کرد و اظهار کرد :این تعداد رستوران و آشپزخانه در طول سال توسط
کارشناسان بهداشت محیط کنترل میشوند .
حیدری با بیان اینکه سمپاشی ،طعمه گذاری و گندزدایی یکی از فعالیتهای مهم واحد بهداشت عمومیو محیط
بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر است ،اظهار داشت :در  10ماهه سال جاری مساحتی بالغ بر  47هزار متر مربع مورد
مبارزه با حشرات و جوندگان با استفاده از روشهای تلفیقی و مساحتی بالغ بر  16هزار متر مربع نظارت بر گندزدایی و
ضدعفونی مراکز درمانی صورت پذیرفته است .
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الف-بهداشت مواد غذایی

کنترل و تدوین نحوه حفظ
زنجیره سرد وگرم مواد غذایی در
رستوران
کنترل نگهداری وانبارش مواد
اولیه غذایی در انبار وسردخانه
به صورت ایمن با رعایت اصول
بهداشتی
نظارت بر مراحل اماده سازی،
طبخ وتوزیع غذا
ب-مدیریت آب وفاضالب

انجام آزمایشات بیولوژیکی،
شیمیایی آب آشامیدنی ومصرفی
اندازه گیری روزانه کلر باقیمانده
پیگیری جهت انجام آزمایشات
از پساب خروجی فاضالب و پایش آن

ج-مدیریت پسماند

مهندس علی حیدری:
 5مرکز بهداشتی درمانی
(مرکز سالمت کار شرکت
شرکت پاالیش گاز فجر
جم،منطقه عملیاتی
نار ،منطقه عملیاتی
کنگان،تاسیسات
بندرطاهری و بیمارستان
توحید جم) تحت نظارت
بهداشت محیط این واحد
قرار دارد که کارشناس
ارشد بهداشت محیط از
ابتدای سال تا پایان دی
ماه سال جاری1340 ،مورد
بازدید و بازرسی بهداشتی
را از آنها انجام دادند.

تدوین برنامه عملیاتی مدیریت
پسماند ،تفکیک جداگانه پسماندههای
ویژه بیمارستان شامل عفونی ،غیره
عفونی،تیزبرنده،دارویی شیمیایی،بافت
نسوج انسانی
بی خطر سازی پسماند بیمارستان
ومراکز بهداشتی درمانی شهرستان جم
کنترل وانجام آزمایشات شیمیایی
وبیولوژیکی از پسماند خروجی دستگاه بی
خطر ساز
ثبت روزانه پسماند و تکمیل فرم
خود اظهاری جهت گزارش به دانشگاه
علوم پزشکی و سازمان محیط زیست
د-نظارت بر دستگاههای استریل
کننده ومواد شوینده ضدعفونی کننده
وگندزداها در بیمارستان

کنترل اتوکالوها  -کنترل مواد
ضدعفونی کننده
در  10ماهه سال جاری
مساحتی بالغ بر  47هزار
متر مربع مورد مبارزه
با حشرات و جوندگان
با استفاده از روشهای
تلفیقی و مساحتی بالغ بر
 16هزار متر مربع نظارت
بر گندزدایی و ضدعفونی
مراکز درمانی صورت
پذیرفته است.

پ-برنامه مدون کنترل حشرات
وجانوران موذی با استفاده از روشهای
تلفیقی
ح-ارزیابی تهویه در بخشها وکنترل
دستگاهای تهویه هوا ،نظارت میدانی
بر رعایت قانون ممنوعیت استعمال
دخانیات.
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وی افزود :از دیگر فعالیتهای
صورت گرفته در  10ماهه سال جاری
 60مورد بازدید از استخرها 18،مورد
بازدید از تصفیه خانههای فاضالب
و  27مورد بازدید از مراکز جمع آوری
و دفع پسماند 10 ،مورد بازدید و
ارزیابی بهداشت محیط بیمارستان
بازدید
جم36،مورد
توحید
آزمایشات شیمیایی آب انجام شده
است.
مهندس حیدری گفت :تعداد 5
کمپ مسکونی در شرکت پاالیش
گاز فجر جم و منطقه عملیاتی نار و
کنگان وجود دارد که طی  10ماهه
نخست امسال  35بار مورد بازدید قرار
گرفته است.
مهندس حیدری در ادامه گفت:
حدود  10کمیته بهداشت محیط طی
 10ماهه سال جاری تشکیل شده
است و حدود  170نفر ساعت آموزش
بهداشت محیط به کارکنان خدماتی
و رستورانها داده شده است.
مهندس حیدری در پایان،مهمترین
فعالیت بهداشت محیط بیمارستان
توحید را به شرح ذیل بیان
کرد:

15
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در نشست کمیته رسیدگی به شکایات مطرح شد؛نارضایتی
مراجعان و بیماران خط قرمز مدیریت مجموعه است
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رییس بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان گفت :تکریم ارباب رجوع در سایه رعایت قانون و
مقررات باعث افزایش رضایتمندی بیشتر مراجعان و بیماران شده و اولویت مجموعه بهداشت و درمان صنعت
نفت فارس و هرمزگان میباشد.

به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت فارس
و هرمزگان ،جلسه کمیته رسیدگی به شکایات؛ به منظور بررسی
شکایات جدید و راههای کاهش آنها در دفتر رئیس بهداشت و
درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان برگزار شد.
در این نشست دکتر محسن تندر بر اهمیت اجرای قانون و
مقررات و توجه به وظایف اداری تاکید کرد و گفت :توجه به
قانون در زمان تعیین شده باعث ثبات سیستم شده و شکایات
را کاهش میدهد.
وی ارباب رجوع را یک اولویت مهم برای بهداشت و درمان
توصیف کرد و اظهار داشت :تکریم ارباب رجوع نخستین و

مهمترین اولویت مجموعه بهداشت و درمان است و امر خدمات
رسانی فرصت بزرگی است که باید نهایت تالش خود را در جهت
انجام آن به کار گیریم.
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان
نارضایتی مراجعان و بیماران را خط قرمز مدیریت شمرد و افزود:
هر شکایت به منزله تعداد زیادی نارضایتی است و ا گر شکایتی
بشود به منزله اشکال در کار است و بایستی در رفع آن کوشا
باشیم.
در این جلسه به شکایات مطروحه رسیدگی و بر اساس نظرات
اعضا جلسه تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.
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همه چیز درباره سوغات چین

کوچکی :رعایت بهـ ـ ـ ــداشت فـ ـ ــردی بهترین راه
پیشگی ـ ـ ـ ـ ــری از ویروس ک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرونا است

به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت فارس
و هرمزگان ،حتما این روزها از «کرونا ویروس» زیاد شنیدهاید،
ویروس ناشناخته و عجیبی که در دنیا کم کم در حال انتشار است
و خوشبختانه ردپای شومش هنوز در ایران مشاهده نشده ولی در
آینده امکان دارد توسط مسافران وارد کشور شود ،این روزها در
سایتها و شبکههای مجازی مطالب جور واجور و متناقضی در
مورد این بیماری منتشر میشود که واقعیت ندارد و این شایعات
مردم را به نوعی سردرگم کرده است.
بر اساس آخرین گزارشهای بین المللی ،منابع بهداشتی چین
اعالم کردند :مرگ پانصد و شصت و چهار نفر در اثر ابتالی به
بیماری ناشی از ویروس کرونا تایید شده است.
تعداد مبتالیان به بیماری در سراسر چین از مرز بیست و هشت
هزار نفر گذشته است و مقامات چینی به منظور جلوگیری از
گسترش بیشتر این بیماری تدابیر شدیدی را به اجرا گذاشتهاند.
در ژاپن ،نزدیک به چهار هزار مسافر یک کشتی تفریحی به دلیل

مشاهده موارد ابتالی به ویروس کرونا در قرنطینه قرار گرفتهاند.
کشتی تفریحی دیاموند پرنسس در حال حاضر در بندر یوکوهاما
لنگر انداخته و به گزارش رسانههای ژاپنی ،آزمایش این مسافران
نشان داده است که شمار کسانی که به این ویروس آلوده شدهاند
دو برابر شده و به بیست تن رسیده است.
در ایران نیز گزارشهایی از قرنطینه بعضی از مسافران بازگشتی
از چین منتشر شده حاکی از اینکه آنان در یک هتل زیر نظر قرار
دارند اما جزئیات بیشتری در این زمینه در دست نیست.
بر همین اساس؛کارشناس کنترل عفونت بهداشت و درمان
صنعت نفت فارس و هرمزگان در نشست آموزشی با مدیران
و کارکنان این مرکز عنوان کرد:کرونا ،ویروسی است که در
منطقهای از چین شیوع پیدا کرده و مقامات چین از مردم این
کشور خواستهاند به شهر ووهان ،محل انتشار این ویروس ،سفر
نکنند و به ساکنان شهر هم توصیه کردهاند در شهر بمانند .در پی
شیوع بسیار سریع ویروس کرونای جدید چینی ،سازمان جهانی
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کارشناس کنترل عفونت بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان معتقد است؛ شست و شوی مکرر دستها
مهمترین و بهترین راه پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا است و راههای پیشگیری از ابتال به این مهم ،شبیه به راههای
پیش گیری از ابتال به سرماخوردگی است و افراد مشکوک به این بیماری ،باید نظیر افرادی که به سرماخوردگی مبتال
میشوند ،حساس باشند و به پزشک مراجعه کنند.
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بهداشت نیز «وضعیت اضطراری
جهانی» اعالم کرد.
مریم کوچکی افزود :کرونا ویروسی
است مانند بقیه ویروسها که
همیشه وجود داشته و جدید نیست
و برای موجودات زنده مشکل ساز
میشود ،این ویروس برای اینکه
بقای بیشتری داشته باشند درون
خودشان تغییرات ایجاد میکنند و
جهش ژنتیکی پیدا میکنند ازاین رو
خاصیت بیمار زایی آنها بیشتر میشود
و دوام بیشتری هم پیدا میکنند.
وی گفت :حیات ویروسها بستگی
به این دارد که در بدن انسان یا
حیوان جایگزین شوند وگرنه در
محیط عادی محکوم به نابودی
هستند و آنچه که در ظرف چند دهه
گذشته در مورد ویروسها میتوان
گفت این است که ویروس کرونا هم
یکی از این خانواده است.
کوچکی در خصوص پیشینه این
ویروس خبرساز اظهار کرد :در حدود
سال  2003ویروسی بیماری سارس
را بوجود آورد که منظور از سارس
سندرم تنفسی حاد شدید که خیلی
گرفتاری داشت و عالیم بیماری خیلی
شدید بود ،بیماری در آن سال که
بروز پیدا کرد از طریق مسافرتهای

بینالمللی به جاهای دیگر دنیا
پخش شد ،بیماریهای ویروسی
در مسافرتهای هوایی بیشتر شایع
میشود زیرا که در هواپیما محیط
بسته است افراد در کنار همدیگر
مینشینند صندلیها نزدیک بهم
است از این رو اگر یکی از بیماران
مبتال به این بیماری باشد بخصوص
بیماری تنفسی مثل آنفلوآنزا که با
عالیم سرفه و تب همراه است این
بیماری به بقیه مسافران هم سرایت
میکند و چون اغلب مسافران مبتال
به ذات الریه میشوند دچار مشکالت
زیادی میشوند.
این کارشناس کنترل عفونت
در بهداشت و درمان صنعت نفت
فارس و هرمزگان اضافه کرد :بیماری
کرونا عالیم تب و سرفه دارد اما اگر
عارضه دار شود تنفس را هم مشکل
دار میکند ،این بیماری نخستین
باری که بروز پیدا کرد «سارس»
نامیده شد و دارای عالیم تنفسی
بود ،خوشبختانه با اقدامات و اطالع
رسانی صحیح که در سطح دنیا انجام
شد جلوی انتشار این ویروس گرفته
شد و مردم به جاهایی که بیماری
سارس شیوع پیدا کرده بود کمتر
میرفتند و اصول بهداشت فردی را

رعایت میکردند یعنی موقع سرفه و
عطسه جلوی دهانشان را میگرفتند
و بعد دستمال آلوده را درون سطل
آشغال میانداختند و دستهایشان را
با آب و صابون میشستند .زیرا که
رعایت بهداشت فردی در پیشگیری
از بیماری سارس وکرونا خیلی مهم
است.
کوچکی ابراز کرد :البته مهمترین راه
پیشگیری این است که مردم عادت
کنند دستشان را به چشمها ،بینی و
دهانشان نمالند و مساله دیگر این
است کسی که عالیم تنفسی پیدا
میکند چه سرما خوردگی چه آنفلوآنزا
و چه بیماری جدید ناشی از ویروس
کرونا تا یک هفته باید در منزل
استراحت کند و سوار وسائل نقلیه
عمومیمانند اتوبوس ،مترو ،قطار
و هواپیما نشود تا اینکه بیماریش
برطرف شود اگر این اصول انجام
شود از انتشار ویروس در سطح جامعه
جلوگیری میشود.
وی افزود :بعد از گذشت  9سال
تقریبا در سال  2012باز همان خانواده
ً
ویروسها بیماری جدیدی به نام
مرس را بوجود آورند که به سندرم
تنفسی خاورمیانه معروف شد و محل
شیوع آن در عربستان بود و در بعضی
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تشابه ویروس کرونا به سارس

کارشناس کنترل عفونت بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان در ادامه از
تشابه ویروس کرونا به سارس گفت و اظهار داشت :این بیماری تشابه  ۷۰درصدی با
ویروس سارس دارد و اولین مورد مرگ و میر ناشی از ابتال به آن در ژانویه  ۲۰۲۰در چین
اتفاق افتاد ،به دنبال آن تعدادی از پرسنل پزشکی و خدمت دهندگان سرویسهای
درمانی با این بیماری درگیر شدند.
وی گفت :با توجه به هشدارهای سازمان بهداشت جهانی به افراد توصیه میشود از
انجام سفرهای غیر ضروری به کشور چین جدا خودداری کنند.
کوچکی عنوان کرد :انتقال این بیماری ازحیوانات زنده مثل گرگ ،خفاش ،خرگوش،
افرادی که با این حیوانات سرو کار دارند باید مسایل بهداشت فردی و اجتماعی را بیش
از پیش مورد توجه قرار دهند.
بهترین راه پیشگیری از ابتال به کرونا

این کارشناس کنترل عفونت در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان،
رعایت بهداشت فردی در مقابل بیماران عالمت دار مثل سرفه ،تنگی نفس ،آب ریزش
بینی و عالیم تنفسی ،بهترین راه پیشگیری از ابتال به کرونا دانست و افرادی که سرفه
و عطسه میکنند باید از دستمال کاغذی یکبار مصرف و یا درصورت نبودن دستمال
حداقل در آستین لباس خود سرفه یا عطسه کنند.
به گفته وی ،با چند نکته بهداشتی ساده میتوان خطر ابتال به ویروس کرونا را
کاهش داد ،کافی است دستان خود را مرتب با صابون بشویید ،دهان و بینی خود را
هنگام عطسه یا سرفه بپوشانید ،گوشت و تخم مر غ را کامال بپزید ،از تماس با افرادی
که عالئمیشبیه آنفوالنزا نشان میدهند ،خودداری کنید و از تماس محافظت نشده با
حیوانات وحشی و اهلی خودداری کنید ،افراد با عالئم سرماخورده به طور حتم از ماسک
استفاده کنند ،دستمالهای استفاده شده را در کیسه پالستیکی قرار دهند و در آن را
ببندند ،فاصله یک متری تا افراد سالم را حفظ کنند.

کارشناس کنترل
عفونت بهداشت و
درمان صنعت نفت
فارس و هرمزگان
معتقد است؛ شست و
شوی مکرر دستها
مهمترین و بهترین راه
پیشگیری از ابتال به
ویروس کرونا است و
راههای پیشگیری از
ابتال به این مهم ،شبیه
به راههای پیش گیری
از ابتال به سرماخوردگی
است و افراد مشکوک
به این بیماری ،باید
نظیر افرادی که به
سرماخوردگی مبتال
میشوند ،حساس باشند
و به پزشک مراجعه
کنند.

مهمترین راه
پیشگیری این است
که مردم عادت کنند
دستشان را به چشمها،
بینی و دهانشان نمالند
و مساله دیگر این است
کسی که عالیم تنفسی
پیدا میکند چه سرما
خوردگی چه آنفلوآنزا
و چه بیماری جدید
ناشی از ویروس کرونا
تا یک هفته باید در
منزل استراحت کند
و سوار وسائل نقلیه
عمومیمانند اتوبوس،
مترو ،قطار و هواپیما
نشود تا اینکه بیماریش
برطرف شود اگر این
اصول انجام شود از
انتشار ویروس در
سطح جامعه جلوگیری
میشود
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از کشورها هم شایع شد که خوشبختانه هیچ کدام از این ویروسها به کشور ما نرسید،
بنابراین سومین همه گیری بیماری ناشی از ویروس کرونا است که طغیان ناشی از این
بیماری در سال  2019شروع شد ،بیماری از اواخر  2019در چین شروع شده است و در شهر
ووهان چین انتشار پیدا کرد و تا  10استان چین هم بروز پیدا کرد ،مسئوالن خیلی سریع
اقدام کردند و شهر را قرنطینه کردند ولی به هر حال ویروس شیوع پیدا کرد.
وی درباره دوره نهفتگی این بیماری گفت :در همه بیماریهای عفونی دوره ای است
به نام دوره نهفتگی یعنی از زمانی که ویروس کرونا وارد بدن میشود تا زمانی که عالیم
معموال راه انتقال هم  2راه
بیماری بروز پیدا کند دوره نهفتگی بین  2تا  14روز است
ً
است یکی از طریق راه بازارهایی که غذاهای دریایی دارند و دیگری تماس با جاهایی
که حیوانات در آنجاها وجود دارند ،مثال کسانی که در کشتارگاهها یا در دامداریها کار
میکنند در معرض خطر هستند ،زیرا که مخزن ویروس کرونا در شتر،گربه و خفاش است
و بیماری از حیوان به انسان منتقل میشود انتقال این بیماری از حیوان به انسان به
سختی صورت میگیرد ولی وقتی منتقل شد از شخص به شخص دیگر به صورت کند
سرایت میکند.
به گفته کوچکی ،در مورد آنفلوآنزای فصلی واکسن وجود دارد که در اوایل فصل سرد
و سالی یکبار هم تزریق آن کافی است ولی در مورد کرونا اینطور نیست و تنها راه رعایت
بهداشت فردی است.

19

20

خبرنامه الکترونیکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیمه دوم بهمن ماه 98

برگزاری بیش از  30جلسه پزشک خانواده از ابتدای سالجاری
در بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق
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رئیس پزشک خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق گفت :از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از  30جلسه پزشک خانواده
با حضور فعال اعضای تیم برگزار شده است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
شمال شرق ،دکتر غالمرضا پیرونذیری افزود :در این جلسات
روند پیشرفت تکمیل اکسل پزشک خانواده ،روند ثبت اطالعات
در پروندهها و تکمیل فرمهای مربوطه ،امار انجام خدمات اعم
از معاینات دوره ای ،غربالگری ،فراخوان ،ارجاع به کلینیکهای
تخصصی ،خدمات تغذیه ای و طبی،پیگیری اقدامات راهبردی و
عملیاتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
وی خاطر نشان کرد :همچنین با تحلیل دفترچههای سیمای
سالمت و شناسایی نقاط قوت و ضعف پزشک خانواده به بررسی
و ارائه راهکار در راستای ارتقای شاخصهای سالمت منطقه
پرداخته شده است .این مقام مسوول اظهار داشت :با هدف ارتقای
کیفیت پذیرش و درمان تیم پزشک خانواده جلسات مشترکی نیز با
متخصصان چشم ،قلب ،داخلی ،ارتوپدی ،طب اورژانس ،پزشکی
خانواده ،مسوول داروخانه ،مسوول پذیرش و مسوول انفورماتیک
برگزار شد .دکتر پیرونذیری با بیان اینکه عالوه بر جلسات هفتگی از
سال 96تا کنون  7همایش پزشک خانواده در منطقه شمال شرق
برگزار شده ،افزود :این همایشها با هدف ارتقای شاخصهای
سالمت منطقه و با حضور تمامیاعضا تیم پزشک خانواده منطقه
شمال شرق برگزار شده است .که سه همایش آن در سالجاری
صورت گرفته است .وی اذعان داشت :در این همایشها تیم
پزشک خانواده به تفکیک مناطق عملکرد خود را گزارش میدهند
و اکسل پزشک خانواده به تفکیک مناطق بررسی مقایسهای

میشود .این پزشک متخصص با تاکید بر اینکه این همایشها
به دنبال تحلیل سیمای سالمت منطقه شمال شرق است ،گفت:
بررسی راهکارها در راستای ارتقا شاخصهای سالمت ،بررسی
چگونگی تبادل اطالعات تیم پزشک خانواده و سالمت کار و ارائه
برنامههای مداخله ای در راستای مدیریت بیماریهای مزمن غیر
واگیر از جمله مواردی است که در این همایشها دنبال میشود.
دکتر پیرونذیری اظهار داشت :به منظور ارزیابی و به روز بودن
تیم سالمت خانواده در این همایشها ازمون بررسی سطح
آ گاهی تیم پزشک خانواده از اقدامات راهبردی ،اکسل پزشک
خانواده LQAS،و همچنین آزمون از دستورالعمل ایراپن از تیم
پزشک خانواده به عمل آمده است .وی گفت :در راستای اهداف
و نیازهای پزشکی خانواده ،کنترل بیماریهای مزمن با نگاه ویژه
به ریسک فاکتورهای قلبی عروقی از اهم فعالیتهای پزشکی
خانواده بوده است .این مقام مسوول عنوان کرد :در جهت نیل به
این اهداف عالوه بر کنترل دیابت ،افزایش فشارخون و هیپرلپیدی
فعالیتهای گسترده ای در خصوص ایجاد تغذیه سالم و کنترل
وزن صورت گرفته است.
وی درباره فعالیتهای تغذیه ای انجام شده ،افزود :از جمله
اقدامات صورت گرفته میتوان به کارگاه اصول تغذیه سالم و نحوه
آموزش تغذیه در افراد با ریسک باالی قلبی و عروقی ،فعالیتهای
آموزشی تغذیه دورانهای مختلف زندگی و بیمارها و همچنین
فعالیتهای پژوهشی در این زمینه اشاره کرد.
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برگزاری جلسه
کمیته سالمت برای
کنترل و پیشگیری
ویروس کرونا

به گزارش پایگاه اطالع رسانی روابط عمومیاصفهان ،این جلسه
به ریاست رئیس این مرکز و با حضورمعاونت پشتیبانی ،رئیس
واحد HSEو بهداشت ،تمامیرؤسای مراکز سالمت خانواده و
سالمت کار ،کارشناسان بهداشت و همچنین سایرکارشناسان
مربوطه برگزار شد.
دکتر نومهر امامیبه اهمیت و ضرورت موضوع اشاره کرد و گفت:
هدف از برگزاری جلسه بررسی و چگونگی اجرای دستورالعمل
پیشگیری و کنترل صادره از طرف مدیر سالمت سازمان در ارتباط
با بیماری کرونا ویروس میباشد.
وی افزود ،خوشبختانه در جلسه قبلی کمیته سالمت تمهیداتی
برای پیشگیری و کنترل این ویروس اندیشیده شد که اجرای این
دستورالعمل را برای ما آسان کرده است.
ایشان از خرید و توزیع داروها و تجهزات مصرفی ضروری از جمله
ماسک،شیلد،گان و ...خبر داد بیان کرد :برای تمام جمعیت
تحت پوشش و سرپرستان خانواده اطالع رسانی از طریق ارسال
پیامک و تهیه و توزیع پوستر صورت گرفته است و نیاز است به
گروههای پرخطر مجددا اطالع رسانی گردد تا نحوه پیگیری از
بیماری و عدم حضور در مکانهای پرتردد را یاد آوری نمائیم.
رئیس بهداشت و درمان نفت اصفهان به تجهیز آمبوالنسها
بر اساس چک لیست ارسالی از سازمان اشاره کرد و از مسئولین
مربوطه درخواست کرد در تکمیل و ارسال فرمهای روزانه و ماهیانه
ویژه گزارش مشکوک و احتمالی کرونا ویروس که از سازمان ارسال
شده با دقت عمل کرده و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک
سریعا به هماهنگ کننده عملیات پیشگیری وکنترل این بیماری
اطالع رسانی گردد.
دکتر امامیدر پایان بر ضررورت آموزش به ویژه برای کارکنان
خدمات و جمعیت تحت پوشش تاکید و به واحد آموزش دستور
داد تا برنامه آموزشی الزم را تهیه و اجرا نماید.
دکتر اشجع متخصص بیماریهای عفونی نیز در این جلسه

توضیحات کلی در ارتباط با راههای انتقال و عوامل خطر ابتال این
بیماری را ارائه کرد و گفت :کرونا ویروس جدید ((،NCO2019از
دسته ویروسهای کرونا ویریده بوده که با ویروسهایی مثل سارس
هم خانواده میباشد ولی خوشبختانه تاکنون میزان مرگ و میر
ناشی از آن به مراتب کمتر از سارس میباشد..
وی افزود :مرگ و میر در مبتالیان ویروس سارس 10تا 20درصد
بوده ولی مبتالیان ویروس کرونا  1تا  2درصد گزارش شده است.
این متخصص ادامه داد :این ویروس نوظهور از اوایل
دسامبر 2019در شهر ووهان چین منجر به بروز بیماریهای
تنفسی شده است.
وی طیف عالئم این بیماری را از عالئم یک بیماری عفونی
دستگاه تنفسی فوقانی مانند سرماخوردگی تا یک عفونت
شدید ریوی و  ARDSقابل تغییر دانست و اضافه کرد :افراد با
بیماریهای مزمن ریوی ،قلبی ،کلیوی ،سرطان ،پیوند اعضاء
و ...در معرض خطر بیشتری قرار دارند که باید مراقبت بیشتری
از آنها صورت گیرد.
ایشان راههای انتقال بیماری را توسط ترشحات تنفسی افراد
بیمار(عطسه ،سرفه و )...و یا دستهای آلوده به ترشحات تنفسی
و یا تماس با سطوح آلوده بر شمرد و تاکید کرد:استفاده از ماسک و
شستن مرتب دستها با آب و صابون از مؤثرترین راه پیشگیری ابتال
به کرونا ویروس است.
دکتر نیازی اصفهانی رئیس واحد  HSEو بهداشت نیز از اقدامات
و پی گیریهای انجام شده در صنایع تحت پوشش گزارشی ارائه
و از آمادگی واحدهای زیر مجموعه خود در صورت بروز بیماری خبر
داد.
ایشان با اعالم یک شماره تلفن اختصاصی برای دریافت گزارش
و پاسخگویی افزود :به دلیل حساسیت موضوع و جلوگیری از
اپیدمیاین بیماری در صنعت باید مشارکت اجتماعی را باال برده
و راههای کنترل و پیشگیری را افزایش دهیم.
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جلسه کمیته سالمت به منظور کنترل و پیشگیری ویروس کرونا و همچنین افزایش میزان آمادگی در صورت شیوع
این بیماری درسالن کنفرانس توحید برگزار شد.
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تکمیل معاینات سالمت کار و خانواده مـ ـ ــدیران ارشـ ـ ــد
مرا کز صنعتی شمالغرب کشور
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سالمت کار و خانواده این بهداشت و درمان معاینات مدیران ارشد مراکز صنعتی شمالغرب کشور را در یک روز تکمیل کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
شمالغرب کشور ،واحد سالمت کار ،پزشکی خانواده و روابط
عمومیاین بهداشت و درمان در طرحی اقدام به انجام معاینات
سالمت کار و خانواده مدیران ارشد و همسر مراکز صنعتی کرد.
در این طرح که با همکاری واحدهای مختلف ،به انجام رسید،
روابط عمومیاز مدیران ارشد مراکز صنعتی ،پاالیشگاه تبریز،
پتروشیمیتبریز و ارومیه ،شرکت گاز استان آذربایجان شرقی ،غربی
و اردبیل ،گاز منطقه هشت عملیات انتقال گاز ،شرکت پخش
فرآوردههای نفتی آذربایجان شرقی ،غربی و اردبیل دعوت کرد.
با برگزاری جلسات متعدد هماهنگی واحدهای سالمت کار ،پزشکی
خانواده ،آزمایشگاه ،دندانپزشکی ،اورژانس،تغذیه و مرکز سالمت
روان برنامههای اجرایی در روز معاینه ،جزء به جزء بررسی و زمان
بندی گردید.
روز پنج شنبه  17نفر از مدیران ارشد بهمراه همسر ،از ساعت 7:30
در پلی کلینیک بهداشت و درمان صنعت نفت شمالغرب کشور حاضر
شده و تا ساعت  15معاینات سالمت کار و خانواده خود را انجام دادند.
ابتدا آزمایشات ابالغی از سوی مدیریت سالمت سازمان ویژه
مدیران ارشد ،معاینات دندانپزشکی بهمراه برخی اقدامات غربالگری
و جرم گیری و ترمیم سطحی دندان و نیز ارائه آموزشهای الزم انجام
گرفت.

در ادامه پس از صرف صبحانه مدیران با مراجعه به پرستاران
سالمت کار ضمن تشکیل پرونده به تکمیل آن پرداخته و
پرسشنامههای مربوطه را پر نمودند .ادیومتری در واحد شنوائی
سنجی توسط کارشناس ادیومتری انجام شد.
انجام نوار قلبی ،اسپیرومتری از دیگر اقداماتی بود که در واحد
اورژانس توسط پرستاران این واحد انجام و توسط پزشک مسئول
اورژانس دکتر عرفانی نوارهای قلبی بررسی و یک مورد ارجاع فوری به
متخصص قلب و عروق داده شد .سپس ایشان با مراجعه به کلینیک
تغذیه از آموزشهای چهره به چهره توسط کارشناس ارشد تغذیه بهره
مند شده و پمفلتهای مختلف در خصوص دیابت ،فشار خون و...
به ایشان تحویل داده شد.
در نهایت پزشک سالمت کار برای آقایان و پزشک خانواده برای
خانمها ،با رویت نتایج ادیومتری ،نوار قلب ،اسپیرومتری و فرمهای
تکمیل شده توسط پرستار سالمت کار و خانواده ،آموزشهای چهره
به چهره را نموده و توصیه به انجام سونوگرافی برای همسر مدیران
کردند.
سپس مدیران ارشد به همراهی یک نفر پرستار به بیمارستان الغدیر
ارجاع داده شده و بعد از ویزیت متخصص قلب تست ورزش انجام
شد .مدیران در بیمارستان توسط فوق تخصص ریه نیز معاینه شده و
نتایج اسپیرومتری آنها مورد بررسی قرار گرفت.
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آمادگی و تجهیز
بیمارستان نفت
تهران برای مقابله
با «کرونا ویروس
جدید»

متخصص عفونی بیمارستان نفت
تهران ،ضمن تشریح عالیم بیماری کرونا
و راههای پیشگیری از انتقال آن ،اعالم
کرد :خوشبختانه هیچ مورد مشکوکی در
بیمارستان نفت تهران مشاهده نشده
است و آمادگی کامل برای مقابله با آن در
بیمارستان نفت تهران وجود دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان
صنعت نفت تهران ،دکترهمتیان در کالس
«آنچه باید درمورد کرونا ویروس جدید بدانیم»
به اقدامات پیشگیرانه انجام شده در بیمارستان
نفت تهران اشاره کرد.
وی توضیح داد :یک بخش در بیمارستان
به امکانات الزم برای مقابله با موارد احتمالی
مبتالیان به کرونا تجهیز وامکان تستهای
تخصصی در بیمارستان نفت تهران فراهم
وبه پرسنل بخش درمان بخصوص کارکنان
اورژانس،آموزشهای الزم داده شده است .وی
تشریح کرد :عالیم بیماری شامل تب و گاهی

مشکالت تنفسی مانند تنگی نفس ،تنفس سریع،
گلودرد و آبریزش بینی است .اولین مبتالیان این
بیماری در «ووهان» چین در بازار خوراک دریایی
کار میکردند یا در آنجا حضور داشتند؛ ولی با توجه
به گسترش بیماری در افرادی که با حیوانات در
تماس نبودند سازمان بهداشت جهانی انتقال
انسان به انسان را نیز مد نظر قرار داد .به گفته
دکتر همتیان شیوع این ویروس موجب ایجاد
بحرانی جهانی و بهداشتی شد .اکثر کشورهای
دنیا مسافرانی که این اواخر به چین سفر داشتند
را مورد ارزیابی یا قرنطینه قرار دادند و برخی
پروازهای دنیا به چین لغو شدهاند .کالس آموزشی
با عنوان «آنچه باید در مورد کرونا ویروس جدید
بدانیم» در سالن آمفی تاتر بیمارستان مرکزی نفت
تهران برگزار شد.
در این برنامه آموزشی جمع کثیری از گروههای
پزشکی ،پیراپزشکی ،کارکنان اداری بیمارستان
و مراکز درمانی خانواده و صنعتی حضور داشتند.
همچنین شرکت کنندگان به طرح سواالت خود در
ارتباط با بیماری کرونا پرداختند.

برگزاری «کالس
آموزشی آشنایی
با بیماری کرونا
ویروس» در
رستورانهای
شرکت پاالیش
فجر جم

به منظور آشنایی کارکنان رستورانهای شرکت
پاالیش گاز فجر جم با بیماری کرونا ویروس و
ارتقاء سطح آ گاهی آنها دوره آموزشی آشنایی با
کرونا ویروس جدید  ۲۰۱۹توسط سعید رمضانی
کارشناس پرستاری مرکز سالمت کار فجر جم
برگزار شد .به گزارش روابط عمومیبهداشت و
درمان صنعت نفت بوشهر ،در این دوره راههای
انتقال و روشهای پیشگیری از آن در اماکن
عمومیو اماکن تهیه وتوزیع مواد غذایی ،راههای

انتقال از طریق تماس و اماکن سر پوشیده که
تجمع جمعیتی وجود دارد توضیحاتی ارائه
شد.همچنین در مورد نحوه نظافت و گندزدایی
ابزار تجهیزات وسطوح الوده،طرز استفاده از
محلولهای ضدعفونی کننده و اهمیت رعایت
فاصله مناسب با بیمار مبتال به کرونا ویروس،
شستشوی مرتب دستها،بهداشت فردی در منزل،
خوب و مناسب پخت کردن غذاهای گوشتی
مطالبی ارائه شد.
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برپایی میز
سالمت در مورد
آموزش بیماری
کرونا ویروس در
مصالی نماز جمعه
شهرستان جم

خبر کوتاه
میز سالمت با عنوان از من بپرس درمورد
آموزش بیماری کرونا ویروس در مصالی
نماز جمعه شهرستان جم جهت نمازگزاران
برپا شد.
آموزش بیماری کرونا ویروس ،روشهای
پیشگیری از بیماری،نحوه صیح شستشوی

دستها ،نحوه استفاده صحیح از ماسک به
صورت چهره به چهره و همچنین توزیع پمفلت
در مورد بیماری کرونا ویروس در محل مصالی
نمازجمعه شهرستان جم توسط اعظم پروانه و
فرشاد رضایی از کارشناسان پرستاری بیمارستان
توحید جم انجام شد.

خبر کوتاه

اقدامات انجام
شده در بیمارستان
صنعت نفت
خارگ در رابطه
با ویروس کرونا

به گزارش واحد خبر روابط عمومیبیمارستان
صنعت نفت خارگ ،با توجه به اهمیت پیشگیری
در بحث ویروس کرونا اقدامات انجام شده
واحد بهداشت محیط و بیماریهای واگیر این
بیمارستان در خصوص این بیماری به شرح
ذیل میباشد :برگزاری کالس آموزشی جهت
پرسنل خدماتی بیمارستان ،پرسنل آشپزخانه
بیمارستان ،آشپزخانه پتروشیمی ،آشپزخانه
پایانهها ،تشکیل جلسه با مسئولین  HSEشرکت
فالت قاره خارگ ،مسئولین قرنطینه شرکت پایانه

نفتی خارک ،واحد بهداشت محیط و بیماریهای
واگیر مرکز بهداشت خارگ ،تهیه و توزیع پوستر
و بنرهای آموزشی در اماکن و تاسیسات دولتی
و مسیرهای پرتردد ،تهیه و نصب محلولهای
ضدعفونی دست همراه با دستورالعمل روش
صحیح ضدعفونی نمودن دستها در اماکن
و تاسیسات دولتی (سرویسهای بهداشتی)،
توزیع دستورالعمل کشوری کرونا ویروس به
واحد آزمایشگاه بیمارستان در خصوص نحوه
نمونهبرداری مراجعین مشکوک به ویروس.
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برگزاری دوره
آموزشی کرونا
ویروس در هالل
احمر شهرستان
جم

دوره آموزشی کرونا ویروس برای
امدادگران هالل احمر شهرستان جم در مرکز
آموزشی شهید بهشتی توسط سعید رمضانی
پرستار مرکز سالمت کار شرکت پاالیش گاز
فجر جم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بهداشت و درمان
صنعت نفت بوشهر ،در این دوره آموزشی

امدادگران با بیماری کرونا ویروس ،عالئم بالینی
و نشانههای ظاهری آن ،دوره کمون ،راههای
انتقال و سرایت به دیگران ،روند تشخیص و
افتراق بادیگر ویروسها (سرماخوردگی ،آنفلوانزا
و ،)...راههای پیشگیری و کنترل بیماری و تاکید
بر اهمیت و لزوم رعایت کامل و مستمر بهداشت
فردی (شستشوی مرتب دست و صورت و)...
آشنا شدند.
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برگزاری کمیته
سالمت با موضوع
کرونا ویروس

کمیته سالمت با موضوع شیوع کرونا
ویروس با حضور مسئولین در سالن
کنفرانس پلی کلینیک  12فروردین برگزار
شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان
صنعت نفت غرب کشور :با توجه به شیوع بیماری
کرونا ویروس در جهان جلسه ی کمیته سالمت
با حضور دکتر سعید منصوری ریاست بهداشت
و درمان صنعت نفت غرب کشور ،دکتر هلن
حضرتی ریاست آموزش و پژوهش منطقه،دکتر
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جهانبخش کیانی مسئول پزشکی خانواده و
جمعی از مسئولین این بهداشت و درمان در سالن
کنفرانس پلی کاینیک  12فروردین برگزار شد.در
ابتدا جلسه دکتر سعید منصوری بر لزوم هماهنگی
بین بخشها و واحدها و همچنین حفظ انسجام
درونی در یک راستا ،تاکید نموده و پیشنهادهای
سازنده ای را در خصوص کنترل و پیشگیری از این
بیماری عنوان داشتند .در ادامه دکتر جهانبخش
کیانی نکات مهی را در مورد این ویروس بیان
کردند .سپس فیلم آموزشی در مورد کرونا ویروس
ونحوی پیشگیری آن پخش گردید.

خبر کوتاه

جلسههماهنگی
مقابله با کرونا در
بهداشت و درمان
صنعت نفت تهران

با توجه به شیوع بیماری کرونا در جهان
واحتمال مواجه با بیماران مشکوک ومبتال
به این ویروس ،جلسه اضطراری تعیین
ضرورتهای پیشگیری از ابتالی افراد به
این ویروس ،در بیمارستان نفت تهران
برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت
ودرمان صنعت نفت تهران ،تهیه دستور العمل
داخل با توجه به دریافت دستور العمل کشوری
مواجهه با بیماران مبتال به ویروس کرونا مقرر

شد ،دستورالعمل کشوری به دستور العمل داخلی
بومیسازی شود .شایان ذکر است پیش بینی
فضای مناسب برای بستری بیماران مبتال به
ویروس کرونا در بیمارستان نفت ،تجهیز بخش
به تجهیزات وافراد به وسایل حفاظت فردی ،از
جمله تمامیامکانات وتجهیزات لباس حفاظتی،
ماسک وتجهیزات و امکانات درمانی و )...در
دستور کار قرار دارد .واحد آموزش و روابط عمومی
نیز باید وظایف مربوط به نحوه پیشگیری
ومقابله با بیماری را از طریق آموزش همگانی
ورسانههای مرتبط اطال ع رسانی کنند.

کنفرانس
آموزشی کرونا
ویروس و
اقدامات بهداشت
محیط

کنفرانس آموزشی آشنایی با کرونا ویروس
و راههای مقابله با آن توسط دکتر نجفی به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان
رئیس پزشکی خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر ،به منظور آشنایی کارکنان
صنعت نفت بوشهر و مهندس حیدری این مجموعه با بیماری کرونا ویروس و ارتقاء
مسئول بهداشت محیط بیمارستان توحید سطح آ گاهی مطالبی درمورد کلیت و اهمیت
جم جهت کارکنان  HSEمجتمع مسکونی بیماری کرونا ویروس ،راههای انتقال و پیشگیری
پارس جم و شرکتهای پیمانکاری برگزار و توصیههای بهداشتی توسط مهندس حیدری و
شد.
دکتر نجفی ارائه شد.
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برگزاری دومین
جلسه کمیته
سالمت با موضوع
بیماری کرونا
ویروس

خبر کوتاه
جلسه کمیته سالمت با موضوع بیماری
کرونا ویروس با حضور دکتر نصرآبادی
رئیس خدمات درمان و دارو بهداشت و
درمان صنعت نفت بوشهر و اعضا کمیته
سالمت در سالن کنفرانس درمانگاه شهید
تندگویان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان
صنعت نفت بوشهر،در این جلسه مسئولین و
کارشناسان توضیحاتی در خصوص انجام اقدامات
الزم و انجام شده در سطح پاالیشگاههای پارس
جنوبی ،فجر جم و بیمارستان توحید جم به تبادل
نظر پرداختند .از جمله اقدامات مناسب و خوب
انجام شده در سطح منطقه میتوان به موارد زیر
اشاره کرد :آموزش درون پاالیشگاههای گاز پارس
جنوبی توسط کارشناسان بهداشت محیط جهت
پیشگیری از بیماری کرونا ویروس،برگزاری کالس
آموزشی «بیماری کرونا ویروس» جهت کارکنان در
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،آموزش ویدئو
کنفرانس واحد آموزش بهداشت و درمان صنعت
نفت بوشهر برای سکوهای نفت و گاز پارس،آموزش

کرونا ویروس توسط پرسنل پرستاری مرکز سالمت
کار فجر جم برای کارکنان رستورانهای پاالیشگاه
فجر جم ،برگزاری دوره آموزشی آشنایی کرونا
ویروس ،راه های انتقال و روشهای پیشگیری
در اماکن عمومیو اماکن تهیه وتوزیع موادغذایی،
راههای انتقال از طریق تماس و اماکن سر پوشیده
که تجمع جمعیتی وجود دارد و نحوه نظافت
و گندزدایی ابزار تجهیزات وسطوح الوده،طرز
استفاده از محلولهای ضدعفونی کننده و اقدامات
کنترلی ،پایش وبازرسی با چک لیستهای
بهداشتی ،توزیع پوسترهای آموزشی،برگزاری
کنفرانس آموزشی آشنایی با کرونا ویروس و راههای
مقابله جهت کارکنان  HSEمجتمع مسکونی
پارس جم و شرکتهای پیمانکاری ،برگزاری دوره
آموزشی آشنایی با کرونا ویروس و راههای مقابله با
کارشناسان  HSEشرکت پاالیش گاز فجر جم وHSE
شرکتهای پیمانکاری ،برگزاری کالس آموزشی با
مربیان بهداشت مدارس و مهد کودکها در سطح
مجتمع مسکونی پارس جم و برپایی میز سالمت در
مورد آموزش بیماری کرونا ویروس در مصالی نماز
جمعه شهرستان جم.
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خبر کوتاه

اطالع رسانی
وسیع درباره
بیماری کرونا در
بهداشت و درمان
صنعت نفت شمال
شرق

بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق
از زمان شیوع بیماری کرونا به منظور اطالع
رسانی و پیشگیری فعالیتهای متعددی
انجام داده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان
صنعت نفت شمال شرق ،با توجه به شیوع بیماری
کرونا در کل کشور این مرکز برای آ گاهی و اطالع
رسانی به کارکنان صنعت نفت و خانواده آنان
اقدامات متعدئی انجام داده که از جمله میتوان

به چاپ بنر و نصب در مراکز درمانی شمال شرق،
ارسال پوسترهای آموزشی برای شرکتهای منطقه،
تهیه کلیپ آموزشی از طریق دانشگاه علوم پزشکی
و پخش در بهداری مشهد ،برگزاری کالس کرونا
برای کادر درمانی توسط متخصص عفونی
عضوهیات علمیدانشگاه علوم پزشکی ،برگزاری
کالس آموزشی برای شرکتها توسط همکاران
متخصص بهداشت و درمان مشهد و برگزاری
کالس آموزش در سرخس اشاره کرد.
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خبر کوتاه

کالس آموزشی
شناسایی و
پیشگیری از
ویروس کرونا در
سرخس برگزار
شد

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان
صنعت نفت شمال شرق ،دکتر ساالری دراین
کالس آموزشی گفت :کرونا نوعی ویروس مشابه
ویروس سارس است و نسبت به ویروس سارس
به میزان  30درصد تغییر ژنتیکی دارد.وی با تاکید
بر اینکه پیشگیری و نوع برخورد با افراد مبتال از
مهمترین اقدامات مقابله با این ویروس است،
افزود :عالئم بیماران مبتال به ویروس کرونا مانند
سایر انواع آنفوالنزا است .تب باالی  38درجه و
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سر درد به عنوان شروع بیماری از عالئم مهم به
شمار میآیند .دکتر ساالری با تشریح عالئم بیماری
اظهار داشت :تشخیص قطعی بیماری با انجام
آزمایش میسر میشود.
وی خاطر نشان کرد :افدامات پیشگیرانه شامل
نصب عالئم هشدار ،ترویج استفاده از ماسک،
رعایت احتیاطات استاندارد در ارتباط با شستشوی
دست و بهداشت تنفسی و کالسهای آموزشی
مداوم است.

خبر کوتاه

برگزاری کالس
آموزشی «بیماری
کرونا ویروس»
در منطقه ویژه
اقتصادی انرژی
پارس

کالس آموزشی بیماری کرونا ویروس
توسط بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر
در سالن آمفی تئاتر منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس جهت کارکنان برگزار شد.
به گزارشروابطعمومیبهداشتودرمانصنعت
نفت بوشهر،با توجه به اهمیت پیشگیری از ابتال
به بیماری کرونا ویروس و آشنایی کامل کارکنان

با این ویروس،کالس فوق توسط آمنه پورشمس
سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان توحید
جم و جواد اکبری سوپروایزرآموزش بیمارستان
توحید جم برگزار شد و مطالبی در مورد بیماری
کرونا ویروس شامل عالم و نشانهها،راههای
انتقال،راههای پیشگیری،روش صحیح استفاده
از ماسک به صورت پاور پوینت و کلیپ آموزشی
جهت شرکت کنندگان ارائه شد.

نشست مشترک
روسای بهداشت
و طب صنعتی
با روسای
 HSEمناطق
نفتخیز جنوب
در خصوص
روشهای
پیشگیری از کرونا
ویروس جدید

به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان
صنعت نفت اهواز ،نشست مشرک دکتر سید
حسن موسوی معاون بهداشت و طب صنعتی
و محمد رضا نادری رئیس  HSEو پدافند غیر
عامل مناطق نفت خیز و روسای  HSEشرکت
نفت و گاز اروندان و شرکت ملی حفاری با
موضوع بیماری کرونا ویروس جدبد و راههای
پیشگیری از آن برگزار شد.
در این جلسه وضعیت فعلی بیماری کرونا
ویروس جدید به منظور افزایش سطح آمادگی
شرکتهای منطقه در مواجهه احتمالی با

مبتالیان و آموزشهای پیشگیرانه بررسی
شد.
در این نشست همچنین ارائه آموزش حضوری،
ارسال لوح فشرده آموزشی توسط بهداشت و طب
صنعتی و توسعه آموزش انبوه از طریق شرکتها
باامکانات موجود ،معرفی و پایش بیماری بویژه
جهت کارکنانی که اخیرا از سفر اداری از کشور
چین مراجعه خواهند نمود و آمادگی عملیات
غیر صنعتی جهت بررسی امکان سنجی در نظر
گرفتن مکانی برای تحت نظر قرار دادن اینگونه
افراد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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خبر کوتاه
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کالس آموزشی
پیشگیری و مقابله
با بیماری کرونا
در بهداشت و
درمان صنعت
نفت مرکزی و
لرستان

خبر کوتاه
کالسهای آموزشی پیشگیری و مقابله با
بیماری کرونا ویروس در تمامیمراکز درمانی
بهداشت و درمان صنعت نفت منطقه و
همچنین شرکتهای نفتی منطقه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان
صنعت نفت مرکزی و لرستان :کالسهای آموزشی
پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا ویروس
جهت همکاران درمانی و ستادی در تمامیمراکز
بهداشت و درمان صنعت نفت منطقه و همچنین

شاغلین در شرکتهای نفتی برگزار شد.
این کالسها به همت تیم کمیته سالمت به مدت
یک هفته در استانهای مرکزی و لرستان برگزار
شد.
الزم به ذکر است در جهت اطالع رسانی هر چه
بیشتر درخصوص این بیماری فیلمهای آموزشی
پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا ویروس در
مراکز درمانی پخش میگردد ،همچنین بنر و
پمفلتهای آموزشی نیز در راهروها و در دید عموم
نصب شده است.

خبر کوتاه

کارگاه آموزشی
کرونا ویروس در
بهداشت ودرمان
صنعت نفت
آبادان برگزارشد

به مناسبت ارتقاء دانش کارکنان و
پزشکان مرکز با روشهای مقابله با ویروس
جدید کرونا کارگاه آموزشی برگزارشد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان
صنعت نفت آبادان  -کارگاه آموزشی آشنایی و
مقابله با کرونا ویروس جدید با مدرسی کارشناس
مرکز بهداشت شهرستان مهندس اسدی در سالن
آموزش و پژوهش بهداشت ودرمان صنعت نفت
آبادان برای گروههای درمانی برگزار گردید.

در این جلسه آموزشی به روشهای تریاژ بیماران
مبتال و روشها و چگونگی پیشگیری تاکید شد .با
توجه به جدید بودن ویروس و مشخص نبودن
راههای درمان آن بیشترین تاکید بر پیشگیری و
شستوشوی دستها و رعایت بهداشت دستها،
استفاده از وسایل حفاظت فردی ،رعایت حفظ
فاصله و ...بود.
در مبادی ورودی به واحدهای بیمارستان
محلولهای ضدعفونی دست و پوسترهای
آموزشی نصب شده است.
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خبر کوتاه

کالس آموزشی
دستورالعمل
مراقبت ،تشخیص
و درمان کرونا
ویروس جدید در
بهداشت و درمان
صنعت نفت شمال
شرق

کرونا ویروسها ( )Crnavirusesخانواده بزرگی
از ویروس ها هستند که از ویروس سرماخوردگی
معمولی تا عامل بیماری های شدیدتری همچون
سارس و مرس را شامل می شود .کرونا ویروسها
در سال  ۱۹۶۵کشف شدند و مطالعه بر روی آنها
به طور مداوم تا اواسط دهه  ۱۹۸۰ادامه داشت.
تاکنون هفت نمونه از ویروس کرونا کشف شده
است .آخرین نوع آنها ،در دسامبر  ۲۰۱۹در شهر
ووهان چین با همهگیری در انسان شیوع پیدا
کرد .واژه کرونا ویروس از کلمه التین « »crnaیا

کلمه یونانی «  » κορώνηبه معنی تاج یا هاله
گرفته شده است .این واژه به مشخصه ظاهری
ویریون ها که در زیر میکروسکوپ الکترونی دیده
می شود ،اشاره دارد.
به منظور آشنایی کادر درمانی بهداشت و
درمان صنعت نفت شمال شرق ،کالس آموزشی
تخصصی در درمانگاه شبانه روزی صنعت نفت
مشهد برگزار شد .دکتر محمدرضا هادیزاده عضو
هیات علمی دانشگاه به تشریح کامل این بیماری
پرداخت.
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به بهانه هفته ملی «ارتقاء آ گاهی دربارۀ بارداری»؛
نقش پررنگ سن بارداری در فرزندآوری
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چهاردهم تا بیستوهشتم بهمن ماه «هفتۀ ارتقاء آگاهی دربارۀ بارداری» نامگذاری شده است .هدف از این نامگذاری
افزایش آگاهی زوجها از نقش پررنگ سن بارداری در فرزندآوری ،باید و نبایدهای دوران بارداری ،ارتقاء سطح سالمت
مادر و جنین و پیشگیری از خطرات احتمالی دوران بارداری است.

مراقبتهای بارداری محدود به دوران بارداری نیست ،بلکه
پیش از اقدام به بارداری نیاز است ارزیابیها و غربالگریهای
الزم انجام شود تا خطر بروز مشکالت سالمت برای مادر و
ناهنجاریها و اختالالت در جنین به حداقل برسد.
باردار شدن به آ گاهی و آمادگی احتیاج دارد .با انجام اقدامات
قبل از بارداری میتوانید برای آغاز یک بارداری سالم آماده شوید
و از طریق یک برنامهریزی دقیق ،ساده و مشخص جهت انجام
مراقبتهای الزم ،با اطمینان بیشتری برای بچهدار شدن اقدام
کنید.
تاثیر سن در سالمت دوران بارداری

به گزارش پایگاه روابط عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران ؛ آفاق رحمانی سوپروایزر مامایی کلینیک تخصصی

زنان و زایمان بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران بیان
داشت :اقدام به بارداری در سنین پایین خطراتی مانند پارگی
زودرس کیسه آب و زایمان زودرس وجود دارد و در سنین باال نیز
هم احتمال بروز بیماریها در خانم افزایش مییابد و هم احتمال
بروز ناهنجاریهای کروموزومیدر جنین بیشتر میشود.
رحمانی ،در ادامه بر اهمیت ارزیابی سالمت پیش از تصمیم به
بارداری تأ کید کرد و گفت :برخی زوجها پس از وقوع بارداری تازه
به فکر پایش سالمت میافتند و این مسئله ممکن است موجب
وقوع مخاطراتی برای مادر و جنین شود .ارزیابیها و مراقبتها
باید پیش از اقدام به بارداری انجام شود و اگر زوجی تصمیم
به بارداری و فرزندآوری میگیرند ،باید پیش از اقدام مشاورهها
و اقدامات الزم را انجام دهند تا بتوانند یک بارداری سالم و
کمخطر در پیش داشته باشند.

سوپروایزر مامایی کلینیک تخصصی
زنان و زایمان بیمارستان بعثت صنعت
نفت گچساران نخستین گام در
ارزیابیهای پیش از بارداری را مراجعه
به متخصص زنان دانست و گفت :وقتی
زوجی تصمیم میگیرند بچهدار شوند،
خانم باید به متخصص زنان مراجعه کند
تا وضعیت سالمتش بهدقت ارزیابی شود.
البته منظور این نیست که برای باردار
شدن حتما به سالمت کامل طبی نیاز
است ،بلکه منظور این است که پزشک
باید از وضعیت خانم آ گاه باشد تا بتواند
مشکالت و خطرات احتمالی در بارداری را
مدیریت کند.
وی ،توجه به سوابق بیماریهای
خانم را بهعنوان یکی دیگر از ارکان
مراقبتهای قبل از اقدام به بارداری
برشمرد و توضیح داد :اگر خانم سوابق
بیماریهای زمینهای مانند دیابت ،فشار
حتما باید از آن
خون یا صر ع دارد ،پزشک ً
مطلع باشد و متخصصان مربوط اجازۀ
بارداری را به فرد بدهند تا بتوان خطرات
احتمالی را کنترل کرد.
بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران
کالسهای «آمادگی برای زایمان»
برگزار میکند ؛ زایمان باکالس تغییرات
فیزیولوژیک و آناتومیک در مادر باردار،
جسم و روح او را نیازمند حمایت میکند
تا مشکالت و ناراحتیهای احتمالی قابل
اجتناب یا قابل کنترل ،این دوران خاص
از زندگیاش را خدشهدار نکند .بهداشت
و درمان صنعت نفت گچساران با در نظر
گرفتن این اولویتها و برای ترویج زایمان
طبیعی برای مادران باردار مبادرت به
برگزاری کالسهای آمادگی برای زایمان
کرده است.
سوپروایزر مامایی کلینیک تخصصی
زنان و زایمان بیمارستان بعثت صنعت
نفت گچساران با بیان اینکه بارداری
یکی از مهمترین مراحل زندگی زنان است
که منجر به تغییرات جسمی ،روانی و
اجتماعی قابل مالحظهای میشود گفت:
حاملگی نیز مانند بلوغ و یائسگی ،یکی از

چهاردهم تا
بیستوهشتم
بهمن ماه «هفتۀ
ارتقاء آگاهی
دربارۀ بارداری»
نامگذاری شده
است .هدف از
این نامگذاری
افزایش آگاهی
زوجها از نقش
پررنگ سن
بارداری در
فرزندآوری،
باید و نبایدهای
دوران بارداری،
ارتقاء سطح
سالمت مادر
و جنین و
پیشگیری از
خطرات احتمالی
دوران بارداری
است.
رحمانی
مهمترین و
بزرگترین هدف
کالسهای
آمادگی برای
زایمان را ارایه
آگاهی به مادران
باردار دانست
و توضیح داد:
ترسهای مادر
در مورد سالمت
خود و جنین با
کسب آگاهی
به مرور از بین
رفته و تفکرات
نادرست او
اصالح میشود.

دورانهای مهم و بحرانی در زندگی بانوان
تلقی میشود که طی آن باید تکامل و نمو
در راستای قبول وظایفی ویژه انجام شود
تا نقش مادری بهتر پذیرفته شود.
رحمانی افزود :توانمندسازی مادران
باردار برای سازگاری با این تغییرات
ضروری به نظر رسیده و با این هدف
کالسهای آمادگی برای زایمان در
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران
در حال برگزاری است.
او مهمترین و بزرگترین هدف
کالسهای آمادگی برای زایمان را ارایه
آ گاهی به مادران باردار دانست و توضیح
داد :ترسهای مادر در مورد سالمت خود
و جنین با کسب آ گاهی به مرور از بین
رفته و تفکرات نادرست او اصالح میشود
؛ این کالسها به زنان کمک میکند تا
با مشکالت احتمالی بارداری کنار آمده
یا آنها را حل کنند ؛ اعتماد به نفس مادر
باردار در این کالسها افزوده میشود
و به عنوان نمونه میآموزد ،بسیاری از
دردهای دوران بارداری را بدون نیاز به
دارو برطرف کند .رحمانی با بیان اینکه
کالسهای آموزشی دوران بارداری و
آمادگی برای زایمان از سال  93تاکنون در
کلینیک زنان و زایمان بیمارستان بعثت
صنعت نفت گچساران برگزار میشود،
اضافه کرد :این کالس یکشنبهها طی
نشست  2ساعته برگزار میشود.
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ارائه خدمات به مادران قبل از بارداری ،هنگام بارداری و بعد از زایمان

خدمات واحد بهداشت خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران تنها هنگام
زایمان نیست و مراقبین سالمت در سه مرحله قبل از بارداری ،هنگام بارداری و بعد از
زایمان نیز مراقبتهای مختلفی از مادران باردار انجام میدهند.
مسئول بهداشت خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران میگوید :در
مرحله نخست و قبل از بارداری ،مادرانی که تمایل به بارداری دارند ،ضمن دریافت
قرصهای اسید فولیک ،آزمایشهای قبل از بارداری از جمله تست پاپ اسمیر (دهانه
رحم) ،آزمایشهای قند خون و بیماریهای زمینه ای را انجام میدهد.
جمیله حمیداوی افزود :این مادران در این مدت خدمات مامایی و دیگر مراقبتهای
مورد نیاز را دریافت و پس از مثبت بودن تست حاملگی وارد مراقبتهای دوران بارداری
میشوند.
وی تاکید کرد :در این مرحله نیز مراقبتها با تشکیل پرونده بارداری بررسی عوارض
زایمانهای قبلی ،وضعیت توده بدنی ،معاینه فیزیکی دهان و دندان و آزمایشهای
تکمیلی انجام میشود.
حمیداوی گفت :در این مرحله طرح پیشگیری از انتقال  ،HIVغربالگری سالمت
روان و ارزیابی سالمتی جنین نیز بررسی و مادرانی که افزایش وزن ندارند و یا احتمال
دیابت بارداری دارند به کارشناسان تغذیه ارجاع داده میشوند.
وی اضافه کرد :مادرانی که دارای عالئم خطر بارداری باشند با توجه به عالئم تحت
مراقبتهای الزم قرار میگیرند.
مسئول بهداشت خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران میگوید :مادران
همچنین در کالسهای آموزشی دوران بارداری و آمادگی برای زایمان شرکت میکنند.
حمیداوی افزود :مادران باردار ضمن دریافت مکملهای بارداری ،به صورت منظم از
سوی ماماها مراقبت میشوند.
وی یادآور شد :این مادران بعد از زایمان نیز از نظر عوارض بعد از زایمان و دریافت
مکملهای دارویی تحت مراقبت هستند.
وی اظهار داشت :در این مرحله نیز مادران مورد معاینه بالینی (پستان ،شکم و رحم)
و مشاوره قرار میگیرند و از نظر سالمت دهان و دندان ،تغذیه و شیردهی و آزمایشهای
خاص مراقبت میشود.
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68درصد بارداریها در زنان تحت پوشش زیر  35سال اتفاق میافتد

حمیداوی در ادامه با بیان اینکه جمعیت زنان باردار تحت پوشش بهداشت و درمان
صنعت نفت گچساران تا پایان دی ماه سال جاری  168مورد است ،افزود :بیشترین
تعداد باردار در گروه سنی زیر  35سال با  68درصد ،کمترین تعداد باردار در گروه سنی
باالی  41سال با  3و نیم درصد و بیشترین بارداریها در بارداریهای دوم و سوم دیده
شده است.
مسئول بهداشت خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران تصریح کرد:
براساس دستورالعمل کشوری بهترین فاصله سنی بین بارداریها  3سال میباشد.
حمیداوی جمعیت زنان باردار تحت پوشش بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران
در سال گذشته را  189مورد عنوان کرد و اضافه کرد :بیشترین تعداد باردار در گروه
سنی زیر  35سال با 40درصد ،کمترین تعداد باردار در گروه سنی باالی  41سال با 4
درصد و بیشترین بارداریها در بارداریهای دوم و سوم بود.

مراقبتهای بارداری
محدود به دوران
بارداری نیست ،بلکه
پیش از اقدام به بارداری
نیاز است ارزیابیها
و غربالگریهای الزم
انجام شود تا خطر بروز
مشکالت سالمت برای
مادر و ناهنجاریها و
اختالالت در جنین به
حداقل برسد.
باردار شدن به آگاهی
و آمادگی احتیاج دارد.
با انجام اقدامات قبل از
بارداری میتوانید برای
آغاز یک بارداری سالم
آماده شوید و از طریق
یک برنامهریزی دقیق،
ساده و مشخص جهت
انجام مراقبتهای الزم،
با اطمینان بیشتری
برای بچهدار شدن اقدام
کنید.
بیشترین تعداد
باردار در گروه سنی زیر
 35سال با  68درصد،
کمترین تعداد باردار
در گروه سنی باالی 41
سال با  3و نیم درصد و
بیشترین بارداریها در
بارداریهای دوم و سوم
دیده شده است.
او مهمترین و
بزرگترین هدف
کالسهای آمادگی برای
زایمان را ارایه آگاهی به
مادران باردار دانست و
توضیح داد :ترسهای
مادر در مورد سالمت
خود و جنین با کسب
آگاهی به مرور از بین
رفته و تفکرات نادرست
او اصالح میشود.
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سامانه نوبت دهی  1519نمونه مدیریت موف� زنان
درسازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت

در سال 95با تصمیم هیات مدیره
سازمان بهداشت ودرمان صنعت
نفت ،برای راه اندازی واحد کال
سنتر ،فقط نیروهای خانم جذب
شدند و به مرور هم با توسعه
فعالیتها همچنان  90درصد
کارکنان خانم هستند.
حتی امروزه هم در این واحد،
پرسنل نوبتکار و شیفت شب داریم و
همچنان محیط زنانه مانده است و
با همکاری که در این تیم وجود دارد
بخش قابل توجهی از اهداف تعیین
شده محقق شده است.
وی مهمترین دستاورد سامانه
 1519را اصالح روش نوبت دهی و

روال پذیرش در بیمارستان صنعت
نفت تهران میداند و دراین باره
متذکر میشود که در حال حاضر
نیاز به مراجعه حضوری و تشکیل
صفهای طوالنی دراین بیمارستان
به کمترین حد رسیده است به
نحوی که در حال حاضر  80درصد
نوبتدهیها تلفنی و  20درصد
حضوری است که در واقع بخش
عمده نوبت دهی حضوری شامل
بیماران اعزامی وبیماران اورژانسی و
موارد خاص است.
تعداد تماسهای مراجعین از طریق
کال سنتر از هزار و 800تماس در سال
 96شروع و با پشت سرگذاشتن رکورد

 60هزارتماس در پایان اسفند ماه
سال گذشته ،بهمن ماه سال ،98
تعداد تماسهای ورودی به صد هزار
تماس رسیده است که حاکی از جریان
رو به رشد تعداد تماسها است.
محمدی به نقش تاثیرگذار همکاران
خود در واحد کال سنتر ومخابرات
اشاره میکند و میگوید افزایش تعداد
تماسها از کیفیت کار نکاسته است
ودستیابی به این موفقیت را مدیون
کادر حرفه ای و مسوولیت پذیر شاغل
در مجموعه هستیم.
به گفته محمدی با تجهیز شدن
واحد مخابرات به سیستمهای
پیشرفته کامپیوتری ،سرعت

lw ww.p ih o.i rl

بیمارستان نفت تهران ،اولین مرکزبیمارستانی در سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت است که دارای مرکزنوبت دهی
تلفنی «کال سنتر»است .با نظر سنجیهای انجام شده ،ایجاد کال سنتر و سامانه  1519نقش موﺛری دررضایت بیماران و
نوبت دهی کلینکها ،پاراکلینک و بخشهای بیمارستانی داشته است .نکته قابل توجه درمجموعه کال سنتر ومخابرات
بیمارستان نفت تهران آن است که مدیریت و کارکنان این مجموعه را خانمها به عهده دارند؛ به نظر میرسد این بخش
تاکنون گامهای موﺛری برای رضایت مراجعین ،پزشکان و مدیریت مجموعه برداشته است که میتواند دستاورد
وهمکاران سامانه  1519باشد .این جمﻊ در واقﻊ ،نمونه ای موفق از مدیریت وکارگروهی زنان را در بهداشت ودرمان
صنعت نفت تهران به نمایش گذاشته اند.به مناسبت روز میالد حضرت فاطمه (ع) روز بزرگداشت مقام زن ،با زهره
محمدی رییس این مجموعه گفت وگویی داشتیم که در ادامه میآید.
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پاسخگویی افزایش پیدا کرده
است .به نحوی که زمان انتظار
پاسخدهی به  18ثانیه رسیده است.
که زمان خوبی را درمقایسه با دیگر
مراکز درمانی در کشور کسب کرده
است.
این مدیر جوان ،چشمانداز روشنی
برای زیر مجموعه تحت مدیریتش
دارد و با برنامه ریزیهایی که انجام
داده است ،انتظار دارد در آیندهای
نهچندان دور ،نوبتدهیها در تمامی
بخشها ،پلیکلینیک و پاراکلینیکها
از طریق کالسنتر صورت گیرد.
وی همچنین از تغییرات مثبت
دیگرکه کالسنتر برای رفاه حال
بیماران فراهم کرده است میگوید:
در حال حاضر ثبت نوبت پیگیری
بعد از عمل و بستری بیماران در زمان
ترخیص ،باهماهنگی بخشها و کال
سنتر انجام میشود.
درواقع پیگیریهای درمانی پس
از ترخیص بیماران صورت میگیرد و
بیمار در این زمینه نیز دغدغهای ندارد
زیرا این امر بر اساس نوبتدهیهای
تعریف شده انجام میشود.
شایان ذکر است کلیه عملکرد
و نتایج اقدامات ،در هیات مدیره
سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت مورد بررسی قرار میگیرد و به
شدت روند تغییرات و پیشرفت در
خدماتدهی در کالسنتر کنترل
میشود.
محمدی  36ساله فوق لیسانس
رشته مدیریت است و با وجودی
که اختالف سنی چندانی با کارکنان
مجموعه ندارد به زعم همکارانش
مادر کال سنتر بیمارستان نفت تهران
نامیده میشود و به گفته خودش
رفتاری توام با حس مسوولیت و
همدلی با کارکنان این بخش دارد
و به گفته وی و همکارانش ،دراین
واحد کارکنان با هم همراه هستند و
شادی وغم همدیگر را درک میکنند

بیمارستان نفت تهران،
اولین مرکزبیمارستانی در
سازمان بهداشت ودرمان
صنعت نفت است که
دارای مرکزنوبت دهی
تلفنی «کال سنتر»است.
با نظر سنجیهای انجام
شده ،ایجاد کال سنتر و
سامانه  1519نقش موثری
دررضایت بیماران و نوبت
دهی کلینکها ،پاراکلینک
و بخشهای بیمارستانی
داشته است .نکته
قابل توجه درمجموعه
کال سنتر ومخابرات
بیمارستان نفت تهران
آن است که مدیریت و
کارکنان این مجموعه را
خانمها به عهده دارند؛
به نظر میرسد این بخش
تاکنون گامهای موثری
برای رضایت مراجعین،
پزشکان و مدیریت
مجموعه برداشته است
که میتواند دستاورد
وهمکاران سامانه 1519
باشد.
شایان ذکر است کلیه
عملکرد ونتایج اقدامات،در
هیات مدیره سازمان
بهداشت ودرمان صنعت
نفت مورد بررسی قرار
میگیرد و به شدت روند
تغییرات و پیشرفت در
خدمات دهی در کال سنتر
کنترل میشود.

که شاید از مشخصههای مدیریت
یک زن است.
وی با بیان اینکه همه کارکنانش
خانم هستند ،چه متاهل و چه مجرد
به فراخور شرایط مسایلی را دارند
عنوان میکند که سعی میکنم به
رفع دغدغههای آنها کمک کنم.
مواردی مثل شرایط بارداری،
شیردهی و ودیگر مسایل زندگی
شخصی افراد را در نظر میگیرم با این
وجود معتقدم سمت سازمانی افراد
نباید در خانواده تاثیر گذار باشد و
برعکس آن هم صادق است و روابط
خانوادگی و کاری تفکیکشده است.
ضمن اینکه خود من هم وظایف
مادری و همسری را نیز دارم وسعی
میکنم این تفکیک در زندگی وشغلم
صورت گیرد.
وی تاکید میکند یکی از خط
قرمزهایش راهنمایی اشتباه بیماران
است.
وی معتقد است راهنمایی باید به
شکلی باشد تا هیچ تماس گیرندهای
بال تکلیف نماند و هیچ بیماری در
ارتباط با نوبت گرفتن با چالش مواجه
نشود ،در صورت مشاهده چنین
مواردی با کارمند برخورد میشود
و در این مورد هیچ مالحظهای
نمیشود .
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دستاورد مدیریت پرستاری بیمارستان نفت تهران آرامش و
رضایت بیماران است

وی که مثل بیشتر روزهای کاری اش در بیمارستان ،روزشلوغی
را دارد ،در مصاحبه ای چند دقیقه ای با خبرنگار بهداشت ودرمان
صنعت نفت تهران به مناسبت روز زن میگوید ،نمیخواهم از
مشکالت کار شکایت کنم ،زیرا به واسطه تالش و ارتباط موثر
تا کنون ارتباط خوبی با مدیریت ،پرستاران وماماهای این
بیمارستان داشته ام به همین دلیل به عنوان حلقه واسط بین
مدیریت بیمارستان و همکاران پرستارانم تالش کرده ایم که
هرچه بهتر به اهداف سازمان دست یابیم.
وی با بیان اینکه به عنوان مترون بیمارستان صنعت نفت
تالش کرده است تا همکاری الزم را برای رشد و تحصیل بهیاران
و پرستاران داشته باشد گفت :معتقدم رشد تحصیلی و کسب
مهارت های بیشتر کارکنان به خصوص زنان نتایج مثبتی را در
بر دارد که هم بیماران و هم مجموعه بیمارستان از آن سود
خواهند برد.
نوری گفت :بخش قابل توجهی از پرستاران بیمارستان را
زنان تشکیل میدهند که خوشبختانه از دقت باال ،نظم ،حس
مسوولیت و مهربانی برای انجام این کار برخوردارند ،ضمن اینکه
پرستاران مرد این بیمارستان نیزهمکاری و هماهنگی الزم را
دارند به همین دلیل ،موفقیت مجموعه پرستاری حاصل تالش
جمعی است که با تفاهم وتالش همه کارکنان حاصل شده است.

وی گفت :برای مدیریت موفق در بخش پرستاری باید
تفکروتصمیمات چند جانبه داشت به عنوان مثال ،یک پرستار
باید ضمن داشتن عطوفت ومهربانی ،از توانایی حرفه ای
الزم نیز برخوردار باشد وهیچ کوتاهی در تعامل و انجام وظیفه
درقبال بیمار نداشته باشد .چرا که دراین خصوص هیچ عذری
را نمیپذیرم و پرستار باید با اخالق خوب ،خدمات مناسب به
بیمار ارائه کند.
وی با اشاه به اینکه به طور منظم صندوقهای انتقادات و
پیشنهادات بررسی میشود و کلیه عملکرد پرستاران به دقت
ارزیابی میشود توضیح داد :به نکات قابل اصالح ،انتقاد و
عملکرد درست توجه میشود و با مکانیزمهای تشویقی و تنبیهی
بر انجام وظایف شغلی ورفتاری پرستاران نظارت ومدیریت
میشود.
مدیر امور پرستاری ومامایی بیمارستان صنعت نفت تهران
با اشاره به اینکه بیمارستان نفت تهران باالترین سطح ارجاع
بیماران صنعت نفت است گفت :بیمارانی از شهرستانها به اینجا
اعزام میشوند ،خودم وهمکارانم تالش میکنیم این بیماران که
اغلب درتهران غریب هستند از آرامش بیشتری برخوردار باشند و
ضمن معالجه وسالمتی از نظر روحی نیز در بیمارستان آرامش
داشته باشند.
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زهرا نوری نیارکی ،مدیر امورپرستاری ومامایی بیمارستان صنعت نفت تهران یکی ازمدیران موفق بهداشت ودرمان صنعت نفت
تهران است .این بانوی پر انرژی وپرتالش ،در سوابق شغلی خود پرستاری ،مدیریت سوپروایزرعصر وشب و معاونت مترون
بیمارستان را داشته است و از سال 1395نیز مدیرپرستاری ومامایی بیمارستان نفت ( مترون) است که عنوان مدیر نمونه کشوری
رانیز در سطح بیمارستانهای کشور کسب کرده است.
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زنان پیشگامان دندانپزشکی نوین هستند
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بر اساس مطالعه ای که درمورد رفتارهای دندانپزشکان انجام شد ،نتیجه گرفته اند که خانمها نسبت
به مردان دندانپزشک ،دارای دو ویژگی خاص هستند که در دندانپزشکی نوین بسیار اهمیت دارد.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و درمان صنعت
نفت تهران ،دکترفرشته جهانی رییس کلینیک دندانپزشکی
بیمارستان نفت تهران در گفت وگو با خبرنگار این پایگاه گفت:
در حرفه دندانپزشکی ،آقایان بیشتر درمان محور هستند خانمها
به پیشگیری بیشتر اهمیت میدهند و این شاید به دلیل نقش
مراقبتی است که به سالمت کودکان دارند ونگرش مادرانه
آنها باعث تقویت رفتارهای بهداشتی و مراقبتی دردندانپزشکی
میشود .همچنین خانمها جهت درمانهای تخصصیتر
ارجاع بیشتری دارند یعنی با مشاوره سایر تخصصها اهمیت
بیشتری میدهند و سعی میکنند مشکالت رابا همکاری دیگران
ومشورت بیشتر حل کنند در حالیکه آقایان تمایل بیشتری دارند
که مشکل بیمار را خودشان حل وفصل کنند.
وی تا کید کرد :اهمیت به پیشگیری و مشاوره و تخصصگرایی
در درمان مشکالت دندان امروزه از اهمیت ویژهای برخوردار
است ،از این رو بانوان در این عرصه پیشگام هستند.
وی ادامه داد :دندانپزشکی رشته ای است که خیلی اوقات
با ترس بیمار همراه بوده است،چه بزرگسال و چه اطفال.افراد
همیشه با یک دل نگرانی به دندانپزشک مراجعه میکنند ولی
با حضور بانوان دندانپزشک ،در این عرصه ،ترس عمومیکاهش
پیدا میکند.
زنان بخاطر روحیه مادرانه خود از نظر روانشناسی همدردی
بیشتری دارند ،به همین دلیل برای بیمار کنترل درد راحتتر

است و پذیرش بهتری از طرف بیمار جهت قبول درمانهای
دندانپزشکی صورت میگیرد.
وی با اشاره به پیشینه حرفه دندانپزشکی در کشور گفت:
شایسته است یادی کنیم از مرحومه دکتر بدری تیمور تاش اولین
دندانپزشک زن ایران ،بنیانگذار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه
مشهد بودند و سالها در کسوت استادی ریاست دانشکده
خدمت کردند.
پس از حضور وی ،به تدریج شاهد حضور هرچه بیشتر زنان در
این حرفه هستیم و حتی طبق آمار منتشر شده در بعضی جوامع،
زنان در این رشته نسبت به مردان پیشی گرفتهاند.
مجموعه دندانپزشکی بیمارستان نفت تهران شامل کلینیک
تخصصی تهران ،قم و کرج است که در مجموع  35نفر
دندانپزشک خانم و 34دندانپزشک مرد را در برمیگیرد و 71نفر
بهداشت کار دهان ودندان نیز در این مجموعه مشغول به کار
هستند که مدیریت این مجموعه را خانم دکتر جهانی به عهده
دارد.
وی در مورد حضور زنان در موقعیتهای مدیریتی و اجتماعی
باال معتقد است ،یکی از شاخصهای توسعه ،میزان حضور
زنان در جامعه است .زیرا توسعه نیازمند حضور حدا کثری افراد
در جامعه است و این حضور حداکثری بدون حضور زنان معنی
ندارد ،یعنی به بانوان بعنوان سرمایههای اجتماعی ،اقتصادی
و فرهنگی باید توجه کرد.
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میانگین سرانه گفتوگو در خانوادههای ایرانی
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دقیقه است

به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت ودرمان صنعت
نفت تهران ،در کارگاه آموزشی مدیریت خانواده که با موضوع
تکنیکهای گفت وگو از سوی بسیج برگزار شده بود ،محسن
حبیبی دوالبی کارشناس مشاوره خانواده افزود :امروزه اغلب افراد
به دلیل کاهش ارتباطات به تلوزیون وشبکههای مجازی پناه
میبرند تا این خال را پر کنند.
وی پیشنهاد کرد :بهتراست خانوادهها با توجه به مشغلههای
کاری پدرومادر واینکه فرصت صحبت رو در رو با یکدیگر وفرزندان
را ندارند یک گروه خانوادگی متشکل از پدرو ومادر وفرزندان در
فضای مجازی تشکیل دهند که در آن گروه عالوه بر صحبت
حضوری در خانواده ،بقیه اوقات روز را در این گروه با هم حرف
بزنند و از حال هم با خبر شوند.
اما درموضوعات اساسی زندگی هیچوقت مکاتبه ای با هم حرف
نزنید مثال زن و شوهر را جع به یکی از اساسیترین موضوعات
زندگی با هم صحبت کنند و بگویند خب ما به جای حرف با هم
مکاتبهای صحبت میکنیم .که این موضوع غلط است چون
کلمات بار مثبت ومنفی دارند و نمیتوانند احساس را به طرف
مقابل انتقال دهند.
وی تصریح کرد :خیلی از اوقات افراد دوست دارند گفت وگو
کنند ولی به دلیل نداشتن مهارتهای گفت وگو از معرکه صحبت
کردن خارج میشوند .فقط به جهت اینکه میگویند اگر بخواهیم
با هم حرف بزنیم دعوایمان میشود.
حبیبی گفت :مهارتهای گفتمان شامل چندمهارت میشود
که یکی از آنها این است که تن صدای خود را بشناسیم و اینکه
آیا صدای ما بم است یا زیر و نوع صحبت کردن ما به چه صورت
است چه برخوردی در شرایط خاص از خود نشان میدهیم.
وی درباره عوامل موثر درصدای افراد گفت :آرامش ،در کالم

بسیار مهم است به نحوی که کالم شما استرسزا نباشد ،بعضیها
وقتی صحبت میکنند به شما استرس وارد میکنند.
حبیبی ادامه داد :بعضیها اینقدر کلمات را طوطیوار و پشت
سرهم تکرار میکنند که اصطالحا نفس کم میآورند .همچنین
بلندی صدا ،اینکه یک نفر در هنگام سخنرانی و در طول اجرای
برنامه فقط با یک تن صدا ویکنواخت صحبت کند بدون باال
پایین بردن تن صدا تاثیر گذاری وی را کاهش میدهد.
در واقع بهتراست به جای اینکه صدای خود را باال ببریم ،قدرت
کلمات خود را باال ببریم .به گفته وی طنین صدای ما نباید لرزان،
منفعل ،مملو از هیجانات منفی باشد.
وی در مورد اصول صحبت در خانواد گفت :زن و شوهر در
هنگام گفتوگو باید خوب گوش کنند،خانمها دوستدارند ،طرف
مقابل شان حرف آنها را خوب بشنود.
وقتی زن یا شوهر حرف پر هیجانی میزنند ،طرف مقابل هم
باید واکنش مثبت و پر هیجان از خود نشان دهد.
حبیبی با بیان اینکه در هنگام گفت وگوها باید دقت کنیم
گفت :وقتی شروع به نقد وگفت و گو با طرف مقابل میکنیم باید
بدانیم که در واقع داریم او را جراحی میکنیم.
در نقد کردن هیچگاه بعضی از کلمات را روی زبان جاری نکنید
کلماتی از قبیل «همیشه»« ،هیچ وقت» چون وقتی به این صورت
طرف مقابل را نقد کنید تمام کلمات و رفتارهای مثبت او را نادیده
گرفته ایدد .وقتی میخواهیم خوبی کسی را بگوییم دو کلمه
«ولی» و «اما» را بکار نبریم ،چون بکار بردن این دو کلمه نشان
دهنده تردید داشتن در مورد خوبی طرف مقابل است وتمام سازه
فکری طرف مقابل را خراب میکند.
در صحبت کردن و نقد کردنها باید موضوع نقد مشخص باشد
و فقط در مورد همان یک موضوع بحث شود و جمعبندی شود.
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امسال سرانه گفت وگو در خانوادههای ایرانی به  25دقیقه در روزکاهش یافته است که بسیار کم و برای بنیان خانواده تهدید
کننده است.
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نشست کارگروه
سالمت و
امنیت غذایی
شهرستان جم
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نشست کارگروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان جم با حضور فرماندار ،دکتر مالکی رئیس بهداشت و درمان صنعت
نفت بوشهر،دکتر باقری رئیس بیمارستان توحید جم ودیگر مسئولین نهادهای مختلف در محل فرمانداری شهرستان جم
برگزار شد.

محمد حسینی در نشست کارگروه سالمت و امنیت غذایی
شهرستان جم با بیان اینکه تاکنون هیچ مورد مشکوکی از ویروس
کرونا در شهرستان گزارش نشده خاطر نشان کرد :نباید اجازه داد
فضای جامعه به علت انتشار شایعات در خصوص ویروس کرونا
مضطرب شود و آنچه در مورد مقابله با همه گیری این ویروس
از اهمیت باالیی برخوردار است آموزش و اطالعرسانی بهداشت
عمومیبرای پیشگیری است.
فرماندار جم گفت :آموزشهای الزم برای پیشگیری و مقابله با
ویروس کرونا در شهرستان با جدیت انجام شود.
وی افزود :برخی اخبار غیر واقعی و نادرست در فضای مجازی
در مورد ویروس کرونا منتشر میشود که صحت ندارد و یگانه
مرجع اطالع رسانی در این خصوص وزارت بهداشت است که
اخبار را از طریق صدا و سیما به مردم اطالع رسانی میکند.
وی با تاکید بر لزوم واکنش به شایعات توسط مسئوالن در
فضای مجازی تصریح کرد :شهرداریها و دهیاریها با همکاری
دستگاههای مرتبط در حوزه سالمت ،از طریق نصب بنر و اطالع
رسانی در فضای مجازی ،آموزشهای الزم را به مردم ارائه کنند.
رئیس کارگروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان جم رعایت
نکات بهداشتی در فضاهای شلوغ و پرتجمع را ضروری دانست
و اظهار داشت :آموزش و پرورش باید اقدامات الزم برای ارتقای
سطح بهداشت مدارس و نیز اطالع رسانی و آموزش دانش آموزان
و والدین را در دستور کار قرار دهد.
حسینی از همکاری ستاد بهداشت و درمان صنعت نفت
بوشهر برای تامین محلول ضد عفونی و دستگاه دیسپنسر برای
تمامیمدارس شهرستان خبر داد و گفت :تمام مدارس به این
دستگاه مجهز شود تا دانش آموزان در فواصل مختلف دستان
خود را ضد عفونی کنند.

وی بر لزوم بازدید مستمر از مدارس ،مهدکودکها ،دانشگاهها
و سایر اماکن پر تجمع توسط شبکه بهداشت تاکید کرد و افزود:
نیازمندیهای بخشهای مختلف برای آموزش و پیشگیری به
شبکه بهداشت اعالم تا تدابیر الزم برای رفع نیازها انجام شود.
فرماندار جم از آمادگی کامل مراکز درمانی جم برای مقابله با
این ویروس خبر داد و افزود :مجموعه بیمارستان توحید و سایر
مراکز درمانی در آمادگی کامل قرار دارند و هم اکنون برنامههای
آموزشی برای پیشگیری از انتقال ویروس در دستور کار قرار دارد
دکتر مالکی رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر،با
تاکید بر این که تاکنون هیچ موردی از ابتال به کروناویروس
در کشور گزارش نشده است ،گفت :تمهیداتی جهت مبتالیان
ن توحید جم اندیشیده شده
احتمالی کروناویروس در بیمارستا 
است .وی گفت :هماهنگیهای الزم بینبخشی در این مورد
صورت گرفته است و همکاران ما آموزشهای الزم برای مقابله و
پیشگیری از کرونا ویروس دیده اند و همچنین آمادگی الزم جهت
آموزش به دانشآموزان در مدارس شهرکهای مسکونی و شهر
جم را خواهند داشت .در ادامه ،رییس شبکه بهداشت و درمان
شهرستان جم ضمن بیان توضیحاتی در باره ویروس کرونا افزود:
رعایت بهداشت فردی ساده ترین راه پیشگیری از ابتال به کرونا
میباشد و باید جدی گرفته شود.
احمد قاسمیعنوان داشت :از انتشار خبرهایی که دارای منبع
معتبری نیستند خودداری شود چرا که این امر با عث ایجاد رعب
و سلب آرامش روانی از جامعه میگردد.
قاسمیبا اشاره به اینکه اصحاب رسانه میتوانند نقش اساسی
در اگاه سازی مردم داشته باشند خواستار همکاری دیگر ادارات و
سازمانهای مربوطه در پیشگیری از ابتال به این ویروس جدید
گردید.

کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت در راهپیمایی چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
ایران به خیل جمعیت عظیم پیوستند و بار دیگر اقتدار ملی را به نمایش گذاشتند.

گزارش
تصویری
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خبر کوتاه

برگزاری کارگاه
آموزشی مدیریت
استرس در محیط
کار در خانگیران
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کارگاه آموزشی مدیریت استرس در محیط
کار به همت مرکز مشاوره بهداشت و درمان
صنعت نفت شمال شرق در خانگیران برگزار
شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و
درمان صنعت نفت شمال شرق ،دکتر سرایی
مدرس این کالس به تشریح مدیریت استرس
پرداخت و گفت :هرگونه شرایطی که سالمتی
فرد را تهدید کند و بر تواناییهای مقابله کردن
فشار آورد استرس گوییم.
وی افزود :مشکالت اقتصادی ،نگرانی شغلی،
زلزله ،طوفان ،سروصدا ،آلودگی هوا ،دما و فضای
شخصی از جمله عوامل استرس زا هستند .دکتر
سرایی خاطرنشان کرد :از عوامل تعدیل کننده
استرس میتوان به احساس کارآیی ،استقامت
و تابآوری روانشناختی ،پیشبینیپذیری
و کنترل ،شوخ طبعی ،خوش بینی وحمایت
اجتماعی اشاره کرد .وی با بیان اینکه با استرس
به دو شیوه میتوان مواجه شد ،اظهارداشت:
یکی کنار آمدن دفاعی است که با اجتناب،

انکار ،مصرف مواد و پرخاشگری همراه است و
دیگری کنار آمدن فعال با پرداختن به استرس
است .این کارشناس در زمینه مدیریت استرس
گفت :میتوان با راهکارهایی چون کاهش
گرفتاریهای روزمره ،پرورش مهارتهای
مدیریت زمان ،آ گاهی از استرس و اثرات آن،
ورزش ،کمک از دوستان ابراز احساسات ،شوخی
کردن ،مراقبه و آرمیدگی عضالنی (ریلکسیشن)
استرس را مدیریت کرد.

بازدید معاون
درمان وزارت
بهداشت درمان و
آموزش پزشکی
از بیمارستان
توحید جم

دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت
بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و هیات
همراه و با حضور دکتر جعفر یزادگان معاونت
درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با
همراهی دکتر باقری رئیس بیمارستان
توحید جم ،آقای ابا مترون بیمارستان
توحید جم و آقای کشاورزی مدیرداخلی
بیمارستان توحید جم از بخشهای درمانی
بیمارستان توحید جم امشب بازدید کردند.
به گزارش روابطعمومی بهداشت و درمان
صنعت نفت بوشهر ،دکتر جان بابایی طی

بازدیدی که از بخشهای اورژانس ،سیسییو و
بخش بستری یک بیماستان توحید جم داشتند
از نزدیک در جریان آمار بیماران بستری،ضریب
اشغال تخت ،تعداد مراجعه کنندگان سرپایی
در کلینیک تخصصی و عمومی و همچنین
آمار نیروهای تخصصی و پشتیبانی بیمارستان
توحید جم قرار گرفتند.
دکتر جان بابایی بعد از این بازدید قول مساعد
هرگونه همکاری وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
به جهت در اختیار قرار دادن نیروهای تخصصی
و پزشکی دادند.
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خبر کوتاه
کالس آموزشی مدیریت بحران جهت کلیه
کارکنان توسط همکار گرامیخانم فرحناز
مردانی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان
صنعت نفت خارگ برگزار شد.

برگزاری
کالس آموزشی
«مدیریت بحران»
در بیمارستان
به گزارش واحد خبر روابط عمومی بیمارستان
صنعت نفت
صنعتنفت خارگ ،باتوجه به اهمیت
خارگ
پیشگیری و آمادگی کامل در مواجهه با انواع
حوادث و بیماریها و با توجه به شیوع بیماری

خطرناک کروناویروس ،بیمارستان صنعت
نفت خارگ در ادامه اقدامات انجام شده در
راستای این بیماری اقدام به برگزاری کالس
آموزشی مدیریت بحران جهت کلیه کارکنان
نمود .خانم مردانی در این کالس گفت:
بحرانها را میتوان به بحرانهای اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و ...تقسیمبندی
کرد و در مورد «اعتبار» شدت تهدید ،تداوم
زمانی و درجه آ گاهی توضیحاتی را ارائه نمود.

خبر کوتاه

عملیات احیا قلبی
ریوی موفق در
بیمارستانتوحید
جم

بیمار پسر  5ساله ای که دچار ایست
قلبی و تنفسی ناشی از تصادف در اغوش
همراهش به اورژانس اورده شده بود
با عملیات احیای قلبی-ریوی موفق در
بیمارستان توحید جم از مرگ حتمینجات
یافت.
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان
صنعت نفت بوشهر ،دکتر فرهاد باقری رئیس
بیمارستان توحید جم افزود :درست در لحظه
ورود بیمار به بیمارستان ،بیمار فاقد هرگونه
عالیم حیاتی و دچار ایست قلبی تنفسی شده
بود و کادر درمانی اورژانس بالفاصله عملیات
احیاء قلبی تنفسی را در اتاق  CPRاورژانس
شروع کردند و عملیات احیاء قلبی تنفسی
زیرنظر پزشک و تیم  CPRبیمارستان ادامه

پیدا کرد.عملیات احیاء به سرعت و بدون وقفه
انجام شد و باتالش پزشکان و پرستاران واعضا
تیم احیا انجام شد و حدود  10دقیقه پس از
عملیات احیاء ،قلب و تنفس بیمار بازگشت.
بیمار سریعا توسط متخصص جراحی ویزیت
شد ،سونوگرافی شکم انجام و عکسهای مورد
نیاز گرفته شد .دکتر باقری گفت :بیمار جهت
ادامه درمان و ویزیت متخصص جراح مغز
و اعصاب به بیمارستان امام خمینی کنگان
اعزام شد .دکتر باقری با اظهار خرسندی از
انجام موفق این عملیات احیا ،از مجموعه تیم
احیا تقدیر کرد و گفت :تمام تالش مجموعه
درمانی بیمارستان ،ارائه خدمات مطلوب و
صادقانه به بیماران و مراجعان عزیز است و در
این مسیر از هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد
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بمناسبت دهه
مبارک فجر،
پیاده روی
کارکنان بهداشت
و درمان نفت
مسجدسلیمان
برگزار شد

پرسنل بهداشت و درمان نفت در مراسم
پیادهروی که بهمناسبت چهلو یکمین سالگرد
ی برگزار گردید ،شرکت
پیروزی انقالب اسالم 
کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و
درمان صنعت نفت مسجدسلیمان ،مسئولین
و کارکنان این مرکز درمانی با حضور در مراسم
پیادهروی که بهمناسبت بزرگداشت دهه فجر
ی و تقویت روحیه همکاران در
انقالب اسالم 

محل پارک موزه تمبی برگزار شد ،شرکت کردند
و این ایام مبارک را گرامیداشتند.
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افتتاح پایگاه بسیج
امام سجاد (ع)
سالمت کار و
خانواده صنعت
نفت قم
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پایگاه بسیج امام سجاد سالمت کار و
خانواده قم با حضور دکتر محمد علی فالح
(فرمانده مرکز بسیج وزارت نفت)،حجتالسالم
والمسلمین عظیمی(نماینه ولی فقیه در بسیج
اقشار سپاه علیابنابیطالب(ع) ،سرهنگ
حسن پور (مسئول بسیج کارمندان استان
قم) ،دکتر عظیمی(ریاست مرکز سالمت کار و
خانواده صنعت نفت قم)،مهندس طاهری
(شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
قم) افتتاح شد.
خبر کوتاه

عیادت امام
جمعه شهرستان
امیدیه از بیماران
به مناسبت دهه
مبارک فجر

حجت االسالم والمسلمین علیزاده با
حضور در بخشهای مختلف بیماران را مورد
تفقد قرار داده و با اهدا بسته فرهنگی از
خداوند متعال برای آنها طلب شفای عاجل
نمود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان
صنعت نفت آغاجاری به مناسبت چهل و یکمین
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و در
هشتمین روز از دهه مبارک فجر حجتاالسالم

والمسلمین مهدی علیزاده امامجمعه شهرستان
امیدیه به همراه دکتر فرید خدری رئیس بهداشت
و درمان ،حجت االسالم رضایی مسئول نمایندگی
ولی فقیه در سپاه پاسداران امیدیه و تنی چند
از مدیران و مسئوالن با حضور در بخشهای
مختلف بیمارستان نفت امیدیه و دیدار چهره به
چهره با کارکنان و بیماران ،ضمن تبریک سالگرد
پیروزی انقالب اسالمیبیماران را مورد تفقد قرار
داده و با اهدا بسته فرهنگی برای آنها از خداوند
متعال طلب شفای عاجل نمود.

در کمیته اقتصاد دارو
بهداشت و درمان صنعت
نفت گچساران تصویب شد

راه اندازی
تست ورزش و
داروخانه بین
بخشی

اعضای کمیته اقتصاد دار و ،درمان و
تجهیزات پزشکی بهداشت و درمان صنعت
نفت گچساران در نشستی راه اندازی تست
ورزش بیمارستان جدید و داروخانه بین
بخشی را تصویب کردند.
به گزارش پایگاه روابط عمومیبهداشت
و درمان صنعت نفت گچساران؛ نهمین
کمیته اقتصاد دارو و ششمین کمیته اقتصاد
دارو ،درمان و تجهیزات پزشکی بهداشت و
درمان صنعت نفت گچساران با حضور دکتر
محمدبخشایی رئیس بیمارستان بعثت
صنعت نفت و رئیس کمیتههای بیمارستانی

تشکیل شد .در ابتدای نشست کمیته اقتصاد
دارو مصوبات جلسات قبل مورد بحث و بررسی
قرار گرفت ،همچنین در این نشست راه اندازی
داروخانه بین بخشی با توجه به امکانات
موجود به تصویب رسید.
در ادامه ششمین کمیته اقتصاد دارو ،درمان
و تجهیزات پزشکی تشکیل و در این نشست
مصوب شد تست ورزش بیمارستان جدید
راهاندازی و کیتهای بانک خون خریداری
شود.پیگیری درخواست تجهیزات مصرفی از
طریق انبار دارویی و تحویل دارو و تجهیزات
از انبار مطابق قوانین و استانداردها از دیگر
مصوبات این کمیته بود.
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نشستصمیمانه
رئیس بهداشت
و درمان صنعت
نفت گچساران با
مسئولین واحدها

خبر کوتاه
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران همراه با معاونین در نشستی
صمیمانه با مسئولین واحدها به گفت و گو
پرداخت.
به گزارشپایگاهروابطعمومیبهداشتودرمان
صنعت نفت گچساران؛ دکتر محمدمحمدی در
این نشست که در سالن کنفرانس بیمارستان
بعثت صنعت نفت برگزار شد با گرامیداشت
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی،
کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران
را به حضور پرشور در راهپیمایی یوماهلل 22

بهمن دعوت کرد.
در این نشست همچنین لوح تقدیر دکتر
حبیباله سمیع مدیرعامل سازمان بهداشت
و درمان صنعت نفت به ژاله بیات فر (مسئول
بخش اتاق عمل بیمارستان بعثت صنعت
نفت) بعنوان پرستار نمونه سازمانی توسط
دکترمحمدی اهدا شد.
در ادامه دکتر محمدبخشایی رئیس
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران از
تالش تمامی کارکنان در میزبانی از تیم ارزیابی
اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و
بویراحمد تشکر کرد.

خبر کوتاه

نمایشگاه کتاب
در پلی کلینیک
تخصصی توحید
با  %50تخفیف
گشایش یافت

به همت واحد روابط عمومیو همکاری
مدیریت پلیکلینیک توحید نمایشگاه کتاب
با تخفیف %50بهمناسبت گرامیداشت دهه
مبارک فجر امروز  20بهمن گشایش و تا یک
هفته ادامه دارد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
بهداشتودرمان اصفهان ،به همت واحد
روابط عمومی و همکاری مدیریت پلیکلینیک
تخصصی توحید ،این نمایشگاه بهمناسبت
گرامیداشت دهه مبارک فجر با تخفیف 50
درصد و در بخش کتب نفیس با تخفیف

 20درصد برای مراجعین و کارکنان شاغل از
امروز 20بهمن شروع و تا تاریخ  27بهمن ادامه
خواهد داشت .این نمایشگاه که با هدف ترویج
فرهنگ کتاب و کتابخوانی و ارزش نهادن به
ارزشهای انقالب اسالمیبرگزار گردیده است
در موضوعات مختلف با بیش از  200عنوان
داستانی ،ادبیات ،کودک ،مذهبی ،قرآنی،
آموزشی ،علمیو روانشناسی از ساعت 8الی 15
در سالن انتظار پلیکلینیک تخصصی توحید
برگزار میگردد.
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برپایی ایستگاه
سنجش سالمت
در نماز جمعه به
مناسبت ایام دهه
فجر

کنترل فشار خون و آموزش دانستنیهای
پزشکی مورد نیاز مراجعین از جمله اقدامات
انجام شده در این ایستگاه بود
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و
درمان صنعت نفت آغاجاری به مناسبت
چهلویکمین سالگرد پیروزی شکوهمند
انقالب اسالمی و در هفتمین روز از ایام دهه
مبارک فجر ،به همت پایگاه مقاومت بسیج

قدر ایستگاه سنجش سالمت و فوریتهای
پزشکی در حاشیه نماز جمعه شهرستان امیدیه
برپا گردید .کنترل فشار خون ،تجویز داروهای
سرپایی و آموزش دانستنیهای پزشکی
موردنیاز مراجعین از جمله اقدامات انجام شده
در این ایستگاه بود .همچنین در این ایستگاه
نحوه پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا ،نحوه
شستن صحیح دستها و سایر نکات حفاظتی
و بهداشتی آموزش داده شد.
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خبر کوتاه

تجلیل از مقام
شامخ شهدا با
غباروبی در گلزار
شهدا

جمعی از بسیجیان بهداشت و درمان
آغاجاری با حضور در گلزار شهدا ،مقام شامخ
شهدا را گرامیداشتند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و
درمان صنعت نفت آغاجاری ،در طلیعه چهل
و دومین سال بهار آزادی انقالب اسالمیو
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در ششمین روز از دهه مبارک فجر ،جمعی از
بسیجیان این مرکز به همراه سایر اقشار مردم
شریف منطقه در گلزار مطهر شهدای شهرستان
امیدیه حضور یافتند و با غبار روبی از مزار این
عزیزان و تقدیم گل ،از مقام شامخ شهدای
انقالب اسالمی ،شهدای دفاع مقدس ،شهدای
گمنام و شهدای مدافع حرم را تجلیل نمودند.

خبر کوتاه
نشست بصیرت افزایی بمناسبت چهل و
یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمیبا
حضور پرسنل در نمازخانه بیمارستان برگزار
گردید.

برگزاری نشست
روشنگری انقالبی
بمناسبت دهه فجر
در بیمارستان نفت
به گزارش پایگاه اطالع رسانی صنعت نفت
مسجدسلیمان
مسجدسلیمان ،جلسه گفتمان و نشست
روشنگری ویژه ایام اهلل مبارک دهه فجر و با
موضوع انقالبی گری و والیتمداری در نمازخانه
بیمارستان نفت ،باسخنرانی امام جماعت و
با حضور کارکنان این مرکز درمانی پس از اقامه

نماز ظهر و عصر برگزار شد.حاج آقا حسنی امام
جماعت مرکز ،با گرامیداشتن روزهای خجسته
ی دهه فجر بیان داشت :بعد از گذشت چهل
و یک سال از انقالب اسالمیحقانیت کالم و
راه امام راحل (ره) خودش را نشان داده است.
وی گفت :استمرار این انقالب شکوهمند،
الگویی برای تمام جهانیان شده است.امام
جماعت بیمارستان در ادامه اظهار داشت :حفظ
انقالب بسیار پر اهمیت است و در این سالهای
سپری شده مردم عزیز ایران نشان دادند پای
آرمانهای واالی انقالب و امام راحل ایستادهاند.

خبر کوتاه

به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان
صنعت نفت فارس و هرمزگان ،بر اساس گزارش
دریافتی از روابط عمومیمنطقه هرمزگان،
معاینات سالمت کار مدیر ،معاونان و پرسنل
رسمیو قراردادی شرکت پخش ناحیه کیش-
شرکت نفت و گاز پارس و شرکت کاالی نفت
کیش از دوازدهم بهمن سال جاری به مدت
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انجام معاینات
سالمت کار
شرکتهای نفت
و گاز منطقه کیش
توسط منطقه
هرمزگان

معاینات سالمت کار شرکتهای نفت و
گاز منطقه کیش توسط بهداشت و درمان
صنعت نفت منطقه هرمزگان انجام گرفت.

سه روز توسط تیم سالمت کار بهداشت و درمان
صنعت نفت فارس و هرمزگان صورت گرفت.
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همراهی رییس
بیمارستان نفت
تهران درپویش
مبارزه با سرطان

خبر کوتاه
گرامیداشت روزپویش مبارزه با سرطان،
در بیمارستان صنعت نفت تهران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت
ودرمان صنعت نفت تهران ،به مناسبت
روزپویش مبارزه با سرطان ،دکتر قاسمیحسینی
رییس بیمارستان صنعت نفت تهران به
همراه مدیر داخلی بیمارستان و رییس روابط
عمومیبهداشت ودرمان صنعت نفت تهران و
تعدادی از همکاران ،به بخش شیمیدرمانی
وانکولوژی این بیمارستان که محل بهبود

بیماران مبتال به سرطان است ،مراجعه کردند
وضمن عیادت از این افراد ،با اهدای کتاب به
آنها ،درپویش مبارزه با سرطان با آنها همراهی
کردند.
همچنین مسوولین واحد مددکاری کار و
اجتماعی ستاد بهداشت و درمان صنعت نفت
و بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران ،نیز در
این روز از بیماران این بخش عیادت کردند
و به کارکنان بخش شیمیدرمانی و آنکولوژی
که با رفتاری مسوالنه و همدالنه در کنار این
بیماران هستند خسته نباشید گفتند.

خبر کوتاه

برگزاری کالس
آموزشی جهت
مادران باردار

به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان
صنعت نفت اهواز ،به همت واحد بهداشت
خانواده و بخش زایشگاه بیمارستان بزرگ
نفت اهواز کالس آموزشی بهداشت روان دوران
بارداری جهت آموزش و توانمندسازی مادران
باردار و همسرانشان با تدریس دکتر سمیه

اشرفی در بیمارستان بزرگ نفت اهواز برگزار
شد.در این کالس آموزشی شناخت ترس و
استرسهای دوران بارداری ،راههای کنترل
استرس در دوران بارداری ،نقش همسر در
کاهش استرس مادران و حفظ آرامش و احساس
امنیت و حمایت عاطفی وی تدریس شد.
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خبر کوتاه

آیین عطرافشانی
و غبارروبی گلزار
شهدا همزمان
با دهه مبارک
فجر در بهداشت
و درمان نفت
مسجدسلیمان
برگزار شد

در چهارمین روز ایاماهللدهه فجر انقالب
اسالمی ،قبور پاک شهدای گمنام با عنوان
«میهمانی اللهها» ،با حضور پرسنل بهداشت و
درمان نفت عطرافشانی شد .به گزارش پایگاه
اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
مسجدسلیمان ،همزمان با بزرگداشت ایام
مبارک دهه فجر ،جمعی از مسئولین و کارکنان
این مرکز درمانی با حضور در گلزار مطهر شهدای
گمنام منطقه بی بیان ،ضمن غبارروبی و
عطرافشانی ،با اهدای گل و ذکر فاتحه بر
مزار ایشان ،به مقام شامخ شهدای انقالب
اسالمی ادای احترام کرده و با امام راحل(ره)

تجدید بیعتی دوباره کردند.الزم بذکر میباشد:
در حاشیه این مراسم معنوی ،با اهداء لوح از
خانوادههای معظم شهدا و جانباز شاغل در
بهداشت و درمان نفت تجلیل بعمل آمد.
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خبر کوتاه

برگزاری دوره
آموزشی ایمنی
و آتش نشانی در
بیمارستانتوحید
جم

مهندس رضا فتاحی مسئول بهداشت
حرفه ای بیمارستان توحید جم از برگزاری
اولین دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی
جهت کارکنان در بیمارستان توحید جم خبر
داد.
به گزارش روابط عمومی بهداشت و درمان
صنعت نفت بوشهر ،مهندس فتاحی گفت :این
دوره مباحثی درخصوص انواع آتش ،چگونگی
بروز آتش و گسترش آن ،انواع خاموشکننده
آتش و نحوه کار با آنها،راههای اطالع رسانی در
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زمان آتش سوزی ،رعایت اصول ایمنی در محیط
کار و راههای گزارش شرایط ناایمن و حوادث
توسط کارشناسان  HSEمحجتمع مسکونی
پارس جم به مدت  2ساعت به صورت تئوری
و عملی برای کارکنان بخش درمان،اداری و
خدمات بیمارستان توحید جم برگزار شد.وی
افزود :آموزش عملی خاموش کردن آتش با
انواع خاموش کنندهها در محوطه فضای باز
بیمارستان برگزار شد و تمام کارکنان حاضر
بصورت عملی با خاموشکننده پودر و دیاکسید
کربن آتش ایجاد شده را خاموش کردند.

برگزاری دوره
آموزشی پایه
تخصصی پیش
بیمارستانی برای
امدادگران
شهرستان جم

دوره آموزشی پایه تخصصی پیش بیمارستانی
طی سه روز بصورت فشرده صبح و عصر برای
امدادگران شهرستان جم در مرکز آموزش
شهید بهشتی توسط سعید رمضانی کارشناس
پرستاری مرکز سالمت کار فجر جم برگزار شد.
دوره آموزشی پایه تخصصی پیش بیمارستانی
طی سه روز بصورت فشرده صبح و عصر برای
امدادگران شهرستان جم در مرکز آموزش شهید
بهشتی توسط سعید رمضانی کارشناس پرستاری

مرکز سالمت کار فجر جم برگزار شد.به گزارش
عمومیبهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر ،در
این کالس سرفصلهای آموزشی به شرح ذیل
توسط آقای رمضانی عنوان شد :شرح وظایف
امدادگر پیش بیمارستان،آناتومیو فیزیولوژی
دستگاههای اسکلتی و عضالنی ،تنفس و قلب
و عروق ،مدیریت راه هوایی ،انواع تروما در
حوادث ،ارزیابی اولیه و ثانویه و تثبیت پزشکی
مصدوم. ...
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خبر کوتاه
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خبر کوتاه

کارگاه
مراقبتهای
پرستاری
(تراکشن) در
بهداشت و درمان
صنعت نفت
گچساران برگزار
شد

به گزارش پایگاه روابط عمومیبهداشت
و درمان صنعت نفت گچساران؛ این کارگاه
آموزشی با هدف ارتقاء سطح علمیو عملی
پرستاران در زمینه مراقبتهای پرستاری
(تراکشن) برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی انواع تراکشن (پوستی
و استخوانی) ،عوارض و مراقبتهای حین
تراکشن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این کارگاه با حضور پرستاران ،کادر درمانی
بیهوشی ،مامایی ،اتاق عمل و فیزیوتراپی

با تدریس رحمان رضایی کیا کارشناس ارشد
پرستاری برگزار شد

خبر کوتاه

lw ww.p ih o.i rl

نشست
صمیمیکادر
پرستاری و
پیراپزشکی با
مدیریت بهداشت
و درمان

دکتر فرید خدری :تأکید ما در ارزشیابیها
توجه به شایستگی و مسئولیت پذیری
کارکنان است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت
و درمان صنعت نفت آغاجاری ،به همت
نظام پرستاری شهرستان امیدیه و به منظور
بررسی مسائل و مشکالت نیروهای پرستاری و
درمانی ،جلسه پرسش و پاسخ با حضور مدیران
و مسئوالن این مرکز برگزار شد.در این جلسه
ابتدا عادل علی نشان رئیس هئیت مدیر نظام
پرستاری امیدیه طی سخنانی ضمن تشکر از
مدیریت بهداشت و درمان به عناوین مطالبات
و درخواستهای کارکنان اشاره کرد و خواستار
رفع مشکالت آنها شد .رئیس بهداشت و درمان
به تبیین سیاستهای خود پرداخت و ضمن
تشریح نحوه ارزشیابی کارکنان گفت :تأ کید ما
در ارزشیابیها توجه به شایستگی و مسئولیت
پذیری کارکنان است.
دکتر خدری خواستار صبر و حوصله کارکنان

در حل مشکالت شد و اظهار داشت :ما تالش
میکنیم تا به خواستههای قانونی کارکنان
رسیدگی و تا حد امکان آنها را برآورده کنیم،
اما نیاز به زمان داریم .وی دفاتر مدیریت را
متعلق به همکاران دانست و بیان نمود :در
هر موردی که احساس میکنید حقی از کسی
ضایع شده و یا به آن توجه نشده نامه نگاری
کنید تا برای رفع آن اقدام و یا با ستاد سازمان
مکاتبه الزم صورت گیرد .در این جلسه که
افسانه وارسته رئیس خدمات پشتیبانی،
دکتر کبری احمدی رئیس بیمارستان و سیده
ایمان سویطی مدیر پرستاری حضور داشتند.
پرستاران و کارشناسان سایر رشتههای درمانی
به بیان مسائل و مشکالت خود پرداختند و
مسئولین نیز به تکتک مسئوالن آنها پاسخ
دادند.ارزشیابی سالیانه ،جابجایی نیروها در
بخشها و واحدها ،حق جذب ،نحوه انتخاب
پرستار ،ماما و کارمند نمونه ،حق عفونی ،حق
تراول و حق ماموریت از جمله مسائلی بودند که
در این جلسه مورد بحث و بررسی رار گرفتند.
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خبر کوتاه
با هدف افزایش تعامل بین بخشی و
خدمات رسانی بهینه ،نشست مشترک
مدیران بهداشت و درمان صنعت نفت
فارس و هرمزگان و مسئوالن منطقه پنج
عملیات انتقال گاز ،در شیراز برگزار شد.

برگزاری نشست
مشترک مدیران
بهداشت و درمان
صنعت نفت فارس
و هرمزگان و
به گزارش روابط عمومیبهداشت و درمان
منطقه پنج عملیات صنعت نفت فارس و هرمزگان ،با توجه به
انتقال گاز
گستردگی منطقه پنج عملیات انتقال گاز در
شهرهای مختلف استان ،طی برنامه ریزی به
عمل آمده توسط واحد روابط کار و مددکاری
این شرکت ،مدیران هر دو مرکز ضمن ابراز
رضایت از تعامل و همکاری دو جانبه ،بر سر
مسائل و دغدغههای بهداشتی و درمانی
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موجود در این منطقه به بحث و تبادل نظر
پرداختند و این مهم را به گفتگو نشستند.در
این نشست موضوعاتی نظیر عقد قرارداد با
دندانپزشکی ،عدم وقفه در عقد قرارداد با مرا کز
درمانی ،عقد قرارداد با داروخانههای مرا کز
بیمارستانی ،تقاضای تایید نسخ و هزینهها
توسط پزشک معتمد جهت دریافت هزینه
درمانی بدون مراجعه به شهر شیراز؛ مطرح و
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین مقرر شد ،در شهرهایی نظیر آباده،
جهرم و فراشبند که درمانگاههای دانشگاه
علوم پزشکی یا تامین اجتماعی در آنها وجود
دارد جهت انجام مسائل درمانی اقدام به عقد
قرارداد شود.

برگزاری
کنفرانس علمی
اختالالت
هموستاز

واحد آموزش و پژوهش بهداشت ودرمان
نفت تهران با همکاری دانشگاه علوم
پزشکی آزاد اسالمیکنفرانس علمیاختالالت
هموستاز را برای گروه هدف پزشکان
عمومی ،متخصصی داخلی و کارشناسان
پرستاری برگزار کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان
صنعت نفت تهران ،در این برنامه آموزشی

شرکت کنندگان با سرفصلهای برنامه شامل
بیماریهای خونریزیدهنده ارثی ،ترومبوز
وریدی ،ترومبوز ریه ،بیماریهای ترومبوتیک
ارثی ،سندروم آنتیفسفولیپید ،آنتی همولتیک
اتوایمیون و انعقاد داخلی عروقی منتشر ()DIC
آشناشدند.هموستاز یاقطعفیزیولوژیکخونریزی
به مجموعه عوامل ،کنشها و واکنشهایی
اطالق میشود که نقش آنها توقف خونریزی از
محل بریدگیها و آسیبهای رگی است.
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خبر کوتاه
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