نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 897

آبادان تشکیل میدهند ،مابقی نیز به دانشکده نفت آبادان،
شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ،شرکت ملی گاز ایران و
بهداشتودرمانصنعتنفتاینمنطقهاختصاصدارد.هرساله
کارکنانازنظرسالمتپایشمیشوندکهآیاشغلآنهاباوضعیت
جسمانیشانمطابقتداردیاخیر؟
اکنون پرستار خانواده داریم و از کسانی که ناراحتی دارند،
سوال میشود که آیا به دستورهای داده شده عمل کردهاند یا
خیر؟ »
بهگفتهاو«عمدهترینبیماریهایکارکناناینمنطقه،چربی
خون باالست که گرمای هوا و سخت بودن انجام فعالیتهای
ورزشی در این شرایط آب و هوایی از دالیل آن به شمار میرود.
ضمناینکهسرگرمیبیشترآنهاغذاخوردناست.رستورانها
نیزدقتکافیبرپختغذاندارند.ازاینروبایدرویتغییرسبک
زندگی آنها کار کرد تا ورزش را در برنامه روزانه خود قرار دهند و
رژیم غذایی داشته باشند .از سوی سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت ،موضوع رستوران سبز مطرح شده که اجرای آن
بسیارسختاست؛زیراپیمانکارانیکهمسئولیترستورانرابه
عهده میگیرند ،سطح تحصیالت پایینی دارند ،از این رو بهتر
است کسانی که مدرک تحصیلی مرتبط دارند ،در این قسمت
مشغول به کار شوند .همچنین باید کارکنان این قسمت مورد
معایناتطبصنعتیقرارگیرندوازنظربینایی،چشایی،شنوایی
و...بررسیشوند».مجتهدزادهادامهمیدهد«:برایتغییرسبک
زندگی ،اقدامهایی صورت گرفته و از حدود  10سال پیش
ورزشگاهی در پاالیشگاه ایجاد شده که هیچ گاه به بهرهبرداری
نرسیده و اکنون از آن به عنوان انبار استفاده میشود.
برنامهریزیهای خیلی خوبی داریم؛ اما در اجرا با مشکل روبه رو
هستیم .متاسفانه چاقی کارکنان پاالیشگاه آبادان نسبت به
کارکنان دیگر پاالیشگاهها در دو گروه حراست و کارکنان اداری
بیشتر است که باید سختگیری در امر ورزش را کنار بگذارند و
هزینهای در این زمینه از کارکنان نگیرند».
او به سختیهای کارش اشاره میکند و میگوید«:متاسفانه
مراجعان ما تمایلی به معاینات طب صنعتی ندارند و در الزام و
اجرای برنامهها با مشکل روبه رو هستیم و مدیران تراز اول هم
برای انجام معاینات دورهای دیر مراجعه میکنند ،از اینرو برای
تشویق کارکنان به طب صنعتی ،قصد داریم از برنامههای کاری
دیگر مناطق آگاهشویم».
مجتهدزاده ادامه میدهد«:برای معاینات دور های
غیررسمیهاازوزارتبهداشتودرمانوآموزشپزشکیکشور
مجوز گرفتهایم و نخستین گروه 300 ،نفر از کارکنان پیمانکار
بهداشت و درمان صنعت نفت بودند ،نکته مهم اینجاست،
پیمانکارانیکهخیلیبیمارهستند،مراجعهنمیکنندودلیلآن
ترس از دست دادن کارشان است که این تفکر اشتباه است؛ زیرا
ِ
تنها،محیطکارشانتغییرمیکند».
مربوط دانست .در سال  1337شرکت ملی نفت ایران ،اقدام به
تاسیس نخستین مرکز طب صنعتی در مسجد سلیمان کرد و
فعالیتآنبعدها درسطحتمامیصنایعنفتکشورگسترد هشد
و یکی از محورهای فعالیت بهداشت و درمان صنعت نفت را به
خود اختصاص داد .به طوری که این مرکز با قدمتی بیش از 50
سال،ازپیشروترینمراکزطبصنعتیدرکشوروحتیخاورمیانه
به حساب میآید .به گونهای که ساالنه تمامی کارکنان صنعت
نفت ،موظف به انجام معاینات دورهای هستند .شهر آبادان یکی
از مناطق  14گانه مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت است که
معاینات دورهای خود را در دو قسمت پاالیشگاه نفت آبادان و
بیمارستان امام خمینی(ره) نفت آبادان انجام میدهد.
در این باره سید محمد مجتهدزاده ،سرپرست طب صنعتی،
بهداشتعمومیواچاسایبهداشتودرمانصنعتنفتآبادان
میگوید« :بیش از چهار هزار نفر تحت پوشش طب صنعتی
هستند و عمده جمعیت تحت پوشش را کارکنان پاالیشگاه

آرامش درونی

حادثه هیچگاه خبر نمیکند و ممكن است برای هر فردی
درهرموقعیتشغلی،اجتماعی،سنی،اقتصادیودرهرزمان
ومكانیبهوجودآید.بهعبارتدیگر،انسانممكناستدرهر
لحظهازشبانهروزبهفوریتهایپزشكینیازمندباشدومراكز
صنعتی نیز به چنین سیستمی نیاز دارند تا این خدمات را در
کوتاهترینزمانبهفردحادثهدیدهارائهکنند،ازاینرودرمراکز
صنعتی مانند پاالیشگاه نفت آبادان ،اورژانسی در داخل
درمانگاه طب صنعتی در نظر گرفته شده تا در مواقع لزوم و در
کوتاهترین زمان ممکن امدادرسانی کند.امیر گزمی ،مسئول
اورژانس پاالیشگاه نفت آبادان میگوید« :در این اورژانس،
خدماتدرمانیمانندانواعسوختگیها،سقوطازارتفاعودیگر
اتفاقهایصنعتیارائهمیشودوهمیشههمکاراناورژانسدر
کنار آتشنشانی حضور دارند».
بهگفتهاو«،ایندرستاستکسانیکهدراورژانسکارمیکنند،

سختیها را تجربه میکنند؛ اما بعد از گذراندن آن به یک آرامش و
رضایت درونی میرسیم .باید گفت که اورژانس ،خط مقدم جبهه
است و وقتی حادثهای رخ میدهد ،باید بالفاصله در محل حاضر
شویم و اقدمات اولیه را برای احیا انجام و فرد حادثه دیده را به مراکز
مجهزترانتقالدهیم».

فشارخونباال

زمانی که با مسئول اورژانس پاالیشگاه نفت آبادان صحبت
میکردم ،جهانگیر امیری وارد میشود و در مورد ناراحتیاش
صحبت میکند .او حدود  55سال سن دارد و در قسمت مخابرات
پاالیشگاه مشغول به کار است .دلیل مراجعهاش را میپرسم که در
پاسخ میگوید « :به دلیل فشار خون باال سر درد شدیدی داشتم و
وقتی به اورژانس مراجعه کردم ،فشارم کنترل شد .حضور اورژانس
صنعتیدرداخلپاالیشگاهبسیارخوب استودر کمترین زمان،بر
بالین بیمار حاضر میشوند یا اینکه کارکنان ،خود به اینجا مراجعه
میکنند».
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