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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

شنبه 7شهریور ماه  - 1394شماره 489
همزمان با میالد با سعادت امام رضا (ع)
وبه مناسبت روز کارمند و داروساز

مدیرعامل سازمان با همکاران
ستادی دیدار کرد
دانش نفت :دکتر حبیباله سمیع به مناسب چهارم شهریور روز کارمند
و داروساز به دیدار کارمندان و همکاران امور دارویی ستاد رفت و با اهدا
شاخه گل این روز را تبریک گفت .به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت ،دکتر حبیباله سمیع مدیرعامل سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت به مناسب چهارم شهریور روز کارمند با
کارمندان ستادی دیدار و در پیامی این روز را تبریک گفت.
دکتر سمیع ضمن تبریک به مناسب والدت هشتمین اختر تابناک آسمان
امامت حضرت امام رضا (ع) گفت :این روز را به کارمندان صدیق،کوشا و
متعهد سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تبریک می گویم و امیدوارم
که همانند گذشته تمامی همت و تالششان را برای خدماترسانی و
رفع مشکالت قشر زحمتکش و شریف صنعت نفت به کار گیرند و
علمی ،به بالندگی و رشد برسند.
شایسته است همگام با توسعه روزافزون
ِ
دکتر سمیع همچنین به مناسبت فرارسیدن روز داروساز به میان
همکاران حوزه تجهیزات پزشکی و داروسازی رفت و ضمن تبریک این
روز ،برای این عزیزان در انجام وظایف محوله آرزوی توفیق و سربلندی
کرد .وی همچنین از طریق سیستم تله مدیسین(پزشکی از راه دور)
با همکاران مناطق ارتباط برقرار کرد و فرارسیدن روز کارمند و نیز روز
داروساز را تبریک گفت.

مراسم تجلیل از پزشکان بازنشسته و تودیع و معارفه رییس امور ایثارگران سازمان برگزار شد

همزمان با گرامیداشت روز پزشک
دانش نفت :همزمان با یکم شهریور سالروز تولد حکیم
ابوعلی سینا و روز پزشک مراسم گرامیداشت این
روز و تجلیل از پزشکان بازنشسته بهداشت و درمان
صنعت نفت تهران و مراسم تودیع و معارفه رییس امور
ایثارگران سازمان در سالن آمفیتاتر بیمارستان فوق
تخصصی مرکزی نفت تهران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت ،همزمان با بزرگداشت روز پزشک
مراسمی با حضور جعفر مدنیزادگان رییس هیاتمدیره؛
دکتر حبیباله سمیع مدیرعامل سازمان و جمعی از
مدیران و روسا ستادی در بیمارستان فوق تخصصی نفت
تهران برگزار شد.
رییس هیاتمدیره سازمان با تبریک روز پزشک
و تجلیل از زحمات و از خود گذشتگیهای این قشر
در صنعت نفت اظهار داشت :مراسم روز پزشک
فرصتی است برای تقدیر از کسانی که برای سالمت

جسم کارکنان شریف صنعت نفت در بدترین مناطق
آبوهوایی حضور دارند و هیچ چیزی مانع از خدمات
رسانی آنها نیست.
جعفر مدنی زادگان با تبریک روز پزشک و داروساز
و همچنین گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند افزود:
در هر سمت و جایگاهی باید آنچه را که برای خدمت
رسانی به خلق خدا است مورد استفاده قرار دهیم و از

شروع بکار واحد فیزیوتراپی درمانگاه
خانواده شهید بهشتی ماهشهر

دانش نفت :در راستای سیاستهای هدفمند سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و
تاکید بر صیانت از نیروی انسانی ،تکریم ارباب رجوع ،حفظ سرمایههای ملی و تضمین
کیفیت ،مدیریت بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر تصمیم به راهاندازی مجدد
واحد فیزیوتراپی درمانگاه شهید بهشتی تحتنظر مدیریت واحد فیزیوتراپی بیمارستان
صنایع پتروشیمیگرفت.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و درمان صنعت نفت ،سیفاهلل شریفی
مسول واحد فیزیوتراپی بهداشت و درمان ماهشهر ضمن اعالم خبر راهاندازی مجدد
واحد فیزیوتراپی درمانگاه شهید بهشتی گفت :برای راهاندازی این واحد مدیریت وقت
تصمیم به برونسپاری این واحد گرفت ،ولی متاسفانه در اجرای این برنامه با مشکالتی
از جمله افزایش هزینههای مالی بهداشت و درمان ماهشهر مواجه شدیم .وی افزود :در
ادامه با هدف کاهش هزینهها ،توجه خاص به کیفیت خدمات درمانی ،بهبود مستمر
به منظور افزایش رضایتمندی بیماران و ارزش نهادن به کرامت انسانی ،این واحد تحت
نظر مدیریت واحد فیزیوتراپی بیمارستان صنایع پتروشیمی در دو قسمت ژیمنازیم
و الکتروتراپی با همکاری دو فیزیوتراپیست ،مجددا راهاندازی شد .سیفاهلل شریفی
درخصوص لزوم افتتاح این واحد بیان کرد :سن جمعیت طبی پرسنل شریف صنعت
نفت در منطقه ناحیه صنعتی ماهشهر رو به افزایش است و به همین دلیل استقرار
یک واحد فیزیوتراپی توانا و پویا در آن منطقه الزامیبود.
مسول فیزیوتراپی بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر در پایان اظهار امیدواری
کرد با درایت و هوشمندی مدیریت بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر ،با بکارگیری
نیروهای جدید در آینده نزدیک شاهد راهاندازی شیفت عصر این واحد باشیم.

فعالیت و کار مفید چشم پوشی نکنیم .دکتر حبیباله
سمیع مدیرعامل سازمان نیز در مراسم بزرگداشت روز
پزشک و داروساز با تبریک این روز به جامعه پزشکی و
قدردانی از زحمات آنان گفت :جامعه پزشکی در یک
نگاه کلی تیمیمتشکل از نیروهای مجربی است که
برای سالمتی و نجات جان افراد از خود گذشتگی را
سرمشق فعالیتهای خود دارند .مدیرعامل سازمان با

دانش نفت :رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت فارس گفت:
بهبود ارایه خدمات در هر مجموعه با انجام نظرسنجی میسر
میشود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بهداشت و درمان صنعت نفت،
نشستی با حضور مدیران مجموعه بهداشت و درمان صنعت نفت
فارس با هدف چگونگی انجام روند نظرسنجی واحدهای مختلف
این مجموعه برگزار شد .دکتر آزادي رییس بهداشت و درمان
صنعت نفت فارس با بیان این که اجرای طرح نظرسنجی در
مراکز درمانی به جهت اطالع از میزان رضایتمندی اربابرجوع
صورت میگیرد گفت :مسووالن ارشد مجموعه بهداشت و درمان
صنعت نفت فارس نیز هر ساله این مهم را در اولویت کاری خود
قرار دادهاند تا در روند ارایه خدمات به کیفیت متناسب دست
پیدا کنند.
وی افزود :نظرسنجیها نیاز علمیثابت شده جهت ارایه
خدمات بهینه به ارباب رجوع است و به بهبود شرایط کاری در هر
مجموعه کمک شایانی میکند.
رئیس بهداشت و درمان فارس اظهار داشت :هدف از نظر نجی
در یک واحد و سازمان اثر بخشی بیشتر واحدهای خدماترسان،
ارتقای عملکرد هر واحد نسبت به قبل ،رفع نواقص موجود و
استفاده از نظرات ارزشمند و کارآمد است.
دکتر آزادي گفت :در چند سال گذشته تا کنون این مجموعه
براساس انجام امر نظرسنجی بسیاری از امور و روشهای ارایه
خدمات رسانی درمانی و بهداشتی خود را اصالح کرده و اموری
نظیر اجرای سامانه پیامکی برای اطالعرسانی نوبتها ،سامانه
نوبتدهی اینترنتی و تغییرات فضای فیزیکی مجموعه درمانی
بر همین اساس برنامهریزی و اجرا شده است.
علي اصغر نصیحت کن مسئول آمار و برنامهریزي بهداشت
و درمان صنعت نفت فارس نیز در ادامه اظهار داشت :در چند
سال اخیر واحد برنامهریزی و آمار بهداشت و درمان صنعت نفت
فارس مجری طرح نظرسنجی در این مجموعه بوده و در سال 93

مرکز کار درمانی و گفتار درمانی

پیام مدیر منابع انسانی سازمان
به مناسبت روز کارمند
مهدی فریبرز قنادان

مدیر منابع انسانی سازمان

دانش نفت :حافظه تاریخی انقالب شکوهمند اسالمی در شهریور ماه
یادآور ماندگاری بزرگ مردانی است که خدمتگزاری بیادعا و خدمت
بیمنت ،منش و روش آنان بود.هفته دولت تداعی فداکاریهای فرزندان
پاک نهاد و گرانقدر انقالب و احیاکننده روزهای پرشور خدمتگزاری
شهیدان بزرگ رجایی و باهنر است.
چهارم شهریور که روز کارمند نامگذاری شده است بهانهایی است برای
تجلیل از انسانهای شایسته ای که هدفشان خدمت به مردم و کسب
خشنودی پروردگار است.آنان که همه همت و تالششان گشایش
گرههای زندگی انسانها و رفع مشکالت آنان است.
نقش سازنده کارمندان و کارکنان در دستیابی به اهداف سازمانها
تعیین کننده و غیرقابل انکار است .فرا رسیدن روز کارمند فرصتی
است برای مدیران دستگاههای اجرایی تا با اشتراک گذاشتن الوویتها
و دغدغههای کلیدی سازمان و کارکنان که سرمایههای اصلی محسوب
میگردند بتوانند بهصورت همزمان راههای حل مسایل و مشکالت
اساسی کارکنان و نیل به اهداف و ماموریتهای سازمان را یکبار دیگر
مرور کرده و در جهت تحقق آنها توان و تالش خود را بهکار گیرند.
اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واال مقام دولت،فراررسیدن
روز کارمند که امسال به فال نیک با والدت سعادت آمیز حضرت
ثامنالحجج امام رضا(ع) مصادف شده است را غنیمت میشمرم تا ضمن
تبریم و شادباش این اتفاق فرخنده به همه همکاران خوبم در سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت از تالشهای صادقانه و ارزشمند آنان در
راستای تحقق اهداف و آرمانهای سازمان که همانا تامین و ارتقا سالمت
خانواده شریف صنعت بزرگ نفت می باشد تشکر و قدرانی نمایم.
بیشک کسب دستاوردها و موفقیتهای سازمان بهداشتودرمان صنعت
نفت بدون همکاری و همدلی و همراهی تک تک شما عزیزان امکانپذیر
نخواهد بود.
امیدوارم همگی بتوانیم با یاری باریتعالی و الگو گرفتن از شهیدان
گرانقدر رجایی و باهنر در راستای نیل به اهداف سازمان موفقتر از
گذشته حرکت کنیم.

جلوگیری میکرد .با توجه به این تجربه موفق و
با همکاری شرکت ممجتمع گاز پارس جنوبی و
شرکت پاالیش گاز فجر جم ،برنامه توسعه خدمات
گفتار درمانی و راهاندازی خدمات کار درمانی را در
دستور کار قرار دادیم و با طراحی و ساخت فضای
فیزیکی جدید ،امکان ارایه خدمات کار درمانی و
گفتاردرمانی را به صورت مستمر و در تمام ایام هفته
فراهم کردیم.
دکتر حسین زاده افزود :باتوجه به شرایط روحی
و جسمیکودکان مددجو ،توجه خاصی را به فضای
فیزیکی و اتفاقات مورد نیاز این مرکز داشتهایم به
گونهای که کودکان طی ساعات حضور در مرکز،
احساس بودن در یک مرکز درمانی را ندارند و با
نشاط و روحیه ،به دریافت خدمات کار درمانی و
گفتار درمانی ترغیب شوند.

گزارش تصویری
گرامیداشت روز پزشک
در بهداشت و درمان تهران

اشاره به فعالیتهای انجام شده در اجرای طرح تحول
نظام سالمت آنرا در ارتقای سطح سالمت جامعه مهم
دانست و گفت :حوزه بهداشت و درمان به دلیل نیاز
جامعه به زیرساختهای قوی نیاز دارد.
وی بیان کرد :یکی از اقدامات سازمان پرداختهای
مبتنی بر کارکردهای تیم پزشکی است که مزیتهای
بسیاری را برای کارآیی و رضایتمندی پزشکان و
کارکنان تیم درمان دارد.
در ادامه این مراسم تودیع و معارفه رؤسای پیشین
و جدید امور ایثارگران سازمان نیز برگزار شد و ضمن
تقدیر از خدمت دکتر محمدعلی فالح مهرجردی در این
حوزه دکتر محمد معیاری بهعنوان رییس امور ایثارگران
سازمان معرفی شد.
این مراسم همراه با اهدای هدایایی به رسم یاد بود به
پزشکان بازنشسته بیمارستان فوق تخصصی نفت تهران
به پایان رسید.

ارتقاء کیفیت خدمات با نظرسنجی در بهداشت ودرمان فارس

در بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر افتتاح شد
دانش نفت :مرکز کار درمانی و گفتار درمانی در
شهرک توحید جم با همکاری شرکت مجتمع گاز
پارس جنوبی و شرکت پاالیش گاز فجر جم ،به
بهرهبرداری رسید .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
بهداشت و درمان صنعت نفت ،مرکز کار درمانی
و گفتار درمانی در شهرک توحید جم با حضور
دکتر حسینزاده رییس بهداشتودرمان صنعت
نفت بوشهر ،مهندس حسنی مدیرعامل مجتمع گاز
پارس جنوبی ،مهندس فرهنگ مدیرعامل شرکت
پاالیش گاز فجر جم ،مهندس نادکزاده رییس
شهرک مسکونی پارس جم ،مهندس رحیمیان
رییس مرکز آموزش شهید بهشتی شرکت ملی
گاز و همچنین خانوادههای مددجویان و کودکان
نیازمند افتتاح شد.
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر
اظهار داشت :از حدود 3سال قبل و با توجه به نیاز
ارایه اینگونه خدمات به فرزندان شاغلین در منطقه
و با همکاری مرکز آموزش شهید بهشتی شرکت
ملی گاز ،واحد گفتار درمانی را به صورت پارهوقت
راهاندازی کردیم که با استقبال بسیار خوب مراجعین
همراه بود زیرا از ترددهای طوالنی مدت و خسته
کننده خانوادهها به مراکز درمانی به دیگر شهرها

بهداشت
و درمان

مهندس حسنی مدیرعامل شرکت مجتمع گاز
پارس جنوبی نیز طی سخنانی گفت :وظیفه ما در
قبال کارکنان ایجاد احساس آرامش و امنیت برای
آنان و خانوادههایشان است و در این راه از هیچ
تالشی فروگذاری نمیکنیم.
مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
گفت :بدون هیچ منتی آماده ادامه و توسعه این گونه
خدمات برای کارکنان تحت پوشش خود هستیم
و تحویل فرزند سالم از نظر روحی و جسمیرا
به جامعه ،وظیفه خود میدانیم .بنابراین تمام
حمایتهای الزم را از این مرکز به عمل خواهیم
آورد.
در ادامه مرکز گفتار درمانی و کار درمانی توسط
یکی از والدین مددجو به صورت رسمیافتتاح و
مورد بهره برداری قرار گرفت.

همکاریهای الزم را با کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
داشته است.
مسوول آمار و برنامهریزي بهداشتودرمان صنعت نفت فارس
افزود :در سال  93انجام سنجش رضایتمندي مراجعان بر اساس
قراردادي توسط واحد آموزش و پژوهش به دانشگاه علوم پزشکي
شیراز سپرده شد و تمامیامور آن شامل تهیه و پخش فرمهای
نظرسنجی ،پرسشگران و چاپ کتاب توسط کارشناسان دانشگاه
علوم پزشکی شیراز انجام گرفت.
به گفته وي ،بر طبق این نظرسنجي درسال  93میزان
رضایتمندي در بخش آزمایشگاه این مجموعه از امکانات رفاهي،
 95درصد ،از عملکرد  96/5درصد و زمان انتظار  78درصد بوده
است.
نصیحتکن اضافه کرد :همین آمار در بخش داروخانه در
بخش عملکرد  90درصد ،زمان انتظار  90درصد و در رفاهي
 98درصد مي باشد.
او گفت :در رادیولوژي در بخش رفاهي میزان رضایتمندي
92درصد ،در بخش عملکرد  94درصد ،در بخش انتظار 77درصد
و در کلینیکها میزان رضایتمندي از عملکرد پزشکان متخصص
 97درصد ،بخش رفاهي  98درصد و رضایتمندي پزشکان
عمومي  95درصد است.

رییس شبکه بهداشت و درمان گچساران:

تعامل بهداشت و درمان صنعت نفت
قابل ستایش است
دانش نفت :بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران فراتر از انتظار
همکاری داشته و تعامل آن با شبکه درمان شهری قابل ستایش است.
ستار اسدپور رییس شبکه بهداشت و درمان گچساران با بیان
اینکه آموزش از جمله رسالتهای مهم شبکه بهداشت و درمان و
دانشگاه علوم پزشکی است ،افزود :ارائه آموزشهای الزم و متناسب با
فصول مختلف به مردم به شیوههای مختلفی از جمله پخش از طریق
تلویزیون سالمت از اقدامات شبکه بهداشت و درمان گچساران بوده
است.
رییس شبکه بهداشت و درمان گچساران ضمن تشکر از بهداشت و
درمان صنعت نفت گچساران برای تعامل و همکاری بیان کرد :پذیرش
بیماران در مواقع تعطیلی بخشهای مختلف از جمله اتاق عمل به دلیل
در دست تعمیر بودن از اقدامات مهم و مفید بهداشت و درمان صنعت
نفت گچساران در تعامل با شبکه درمان شهری به شمار میرود.
وی تاکید کرد :بهداشت و درمان صنعت نفت فراتر از انتظارات
همکاری کرده است و امیدواریم با این تعامل خدمات بیشتر و
مطلوبتری به شهروندان ارائه شود .اسدپور ادامه داد :این طرح سبب
سهولت دسترسی مردم به خدمات بهداشت و درمان است .رییس شبکه
بهداشت و درمان گچساران تعمیر و تجهیز مراکز بهداشت و درمان و
خانههای بهداشت با اعتباری افزون بر  10میلیارد ریال را از دیگر اقدامات
این شبکه در سال جاری عنوان کرد.

