بهداشت و درمان

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 897

گزارش« مشعل» از بیمارستان امام خمینی(ره) نفت آبادان

بیمارستانیبهقدمت

تاریخنفت

مشعل  -سمیه راهپیما -وقتی وارد میشوم ،حال و هوای بیمارستانهای جنگ ،همانهایی که در
دوران بچگی از طریق جعبه جادویی تلویزیون میدیدم ،از ذهنم عبور میکند .راهروهای تو در تو
باسقفهایبلندودرهایچوبینشانازقدمتزیاداینبیمارستانداردواکنوندرمیراثفرهنگی،
جزو اماکن تاریخی کشور به ثبت رسیده است؛ صحبت از بیمارستان امام خمینی(ره) نفت آبادان
استکهدرسال 1306باظرفیت 252تختخوابتاسیسشدوتاکنونخدماتبهداشتیودرمانی
زیادی به جمعیت زیر پوشش صنعت نفت و بومیان منطقه ارائه کرده است .این بیمارستان تا سال

نصراله حسونی بحرینی ،رییس بهداشت و درمان صنعت نفت
آبادان،متولداینمنطقهاستومدرکتخصصیبیماریهایداخلی
خود را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران گرفته است.
او میگوید« :پاالیشگاه آبادان در سال  ۱۲۹۱به عنوان نخستین
پاالیشگاه نفت خاورمیانه تاسیس شد و از همان سال ،اقدامهای
پیشگیری و درمانی زیادی برای کارکنان صنعت نفت در نظر گرفته
وبهشکلبیمارستانصحراییخدماتبهداشتیودرمانیارائهداده
است؛ اما افت و خیزهای زیادی داشته و اکنون در فهرست سازمان
میراثفرهنگیقرارگرفتهاست».
آبادان در دشت واقع شده و به علت همسایگی با صحراهای
بزرگ و سوزان ،دارای آب و هوایی گرم و بیابانی است .از اینرو کار
در این شرایط اقلیمی با سختیهایی همراه است .بحرینی در این
زمینهمیگوید«:شرایطآبوهواییدرروندفعالیتکارمندانخلل
ایجاد میکند .وقتی این منطقه دمای هوای  50درجه را تجربه
میکندو 50تا 60روزسالدرگیرگردوغباراست،شرایطکارسخت
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 1362در حال فعالیت بود و پس از آن ،تا سال 1369به دلیل جنگ تحمیلی تعطیل شد و با خاتمه
جنگ ،فعالیت خود را از سر گرفت .بیمارستان امام خمینی (ره) نفت آبادان فراز و فرودهای زیادی
را تجربه کرده و با آنکه بازسازیهای زیادی در آن صورت گرفته؛ اما آثار قدمت بر در و دیوار آن به
وضوح نمایان است .به دلیل اهمیت این موضوع و آگاهی از روند ارائه خدمات این بیمارستان،
هفتهنامه«مشعل» به بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان رفته و گزارشی میدانی از بیمارستان
امام خمینی(ره) نفت این شهر تهیه کرده است که در ادامه میخوانید:

میشودوهمیشهباتقاضایخروجازمنطقهوانتقالبهمناطقخوش
آب و هوا تر روبه رو هستیم .این شرایط باعث فرسودگی کارمندان
میشود .کارمندی که در یک منطقه خوش آب و هوا زندگی و کار
میکند ،طول عمر بیشتری دارد و کارایی او نیز افزایش مییابد؛ اما
کارکنان این منطقه بر اساس شرایط سخت زود فرسوده میشوند
و بازده کاری آنها پایین میآید .برای تشویق کار در این منطقه ،از
سوی وزارت نفت مشوقهایی در نظر گرفته شده؛ اما همه چیز
مادیات نیست و باید شرایط رفاهی بیشتری برای کارکنان این
منطقه فراهم شود .یکی دیگر از مشکالت ،فرسودگی وسایل و
تجهیزات پزشکی به دلیل گرد و غبار است .ممکن است وسیلهای
همزمان در تهران خریداری شود و 10سال کار کند؛ ولی این وسیله
در آبادان طی سه تا چهار سال فرسوده شود ».به گفته او« ،بهتر
است قبل از اتخاذ هر تصمیمی ،مدیران ستادی بازدیدی از مناطق
داشتهباشند؛زیراشرایطزندگیواقلیمیدرمناطقشمال،جنوب،
شرق ،غرب و مرکز متفاوت است ،از اینرو برخی بخشنامهها به

راحتی در شمال کشور قابل اجراست؛ اما در مرکز و برخی مناطق
دیگرقابلاجرانیست ».رئیسبهداشتودرمانصنعتنفتآبادان
ادامهمیدهد«:امسالچیلرهایخنککنندهرابازسازیکردیمکه
داخل آنها نمک قندیل بسته بود که این نشان از شوری آب این
منطقهدارد».
حسونی میگوید« :با توجه به مشکالتی که داریم ،در مقایسه با
 6ماهه دوم سال  18 ،1396درصد صرفه جویی داشتهایم ،از این رو
انتظار داریم همکاران در ستاد سازمان به ما توجه کنند ،ضمن آنکه
امسال برای نخستین بار معاینات دورهای کارکنان را به  100درصد
خواهیم رساند و مجوز راه اندازی مرکز طب کار را گرفتهایم و دومین
مرکز طب کار در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت را داریم».

جدی گرفتن ورزش

اختراع موتور بخار ازسوی جیمز وات در قرن  18را میتوان
آغاز انقالب صنعتی در جهان به حساب آورد و به مثابه آن آغاز
طب صنعتی در کشور را نیز میتوان به ملی شدن صنعت نفت

