نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 897

صندلیهایقدیمی

صندلیهایفلزیقدیمیکهبرایانتظاربیماراندرقسمتکلینیکهای
تخصصی گذاشتهاند ،نشان از قدمت بیمارستان امام خمینی(ره) نفت آبادان
دارد.آمنهآسریس،مسئولکلینیکهایتخصصیمیگوید«:باتوجهبهشرایط
اقلیمی آبادان ،پزشکان کمتری به ارائه خدمت در این منطقه تمایل دارند ،به
همیندلیلاینشهرباکمبودپزشکمواجهاستوهمینتعدادیکهدرشهر
حضور دارند ،عالوه بر بیمارستان نفت به مراکز درمانی داخل شهر نیز خدمات
میدهند،ازاینروخستهمیشوندوباتاخیربهکلینیکهامیآیند،ضمنآنکه
یک جراح مغز و اعصاب داریم که تمام سطح شهر را پوشش میدهد».مسئول
کلینیکهایتخصصیاینبیمارستاندرادامهبهارائهآمارمراجعهکنندگاندر
شهریور  1397اشاره میکند و میافزاید« :در شهریور ماه ،چهار هزار و 870
مراجعهکنندهداشتیمکهازاینمیزان،یکهزارو 981بیمارشرکتی 139،نفر
غیرشرکتی و دو هزار و 584نفر نیز بازنشسته بودهاند».

اینبیمارستان،فوقتخصصندارد

بعد از صحبت با مسئول پلی کلینیکهای تخصصی ،گفتوگویی با چند
نفر از مراجعهکنندگان این قسمت داشتم و از خدماتی که این بیمارستان به
آنهاارائهمیکند،پرسیدم.بهرامبهزادی،کارمندبازنشستهپاالیشگاهنفتآبادان
میگوید «:خدماتی که این بیمارستان ارائه میدهد ،مانند کالنشهرهای اهواز،
تهران و  ...نیست و فوق تخصص ندارد ،از اینرو در صورت نیاز ،به اهواز اعزام
میشویم».ملکه بهرامی پور نیز که همسرش باز نشسته صنعت نفت است و به
دلیل ورم یکی از انگشتان دستش ،از جزیره مینو به اینجا آمده ،میگوید« :چون
در محل زندگی خود پزشک متخصص نداشتیم ،برای درمان به این بیمارستان
آمدم».

نوسازیبخشرادیولوژی

غالمرضاحیدری،مسئولرادیولوژیبیمارستانامامخمینی(ره)نفتآبادان
نیزمیگوید«:سال 90مسئولیتاینواحدرابهعهدهگرفتم،اینجابسیارقدیمی
بود و موریانهها داخل دیوارهای آن النه کرده بودند .از همان سال کار نوسازی را
یکند
شروع کردیم و اکنون دیگر خبری از آنها نیست ».او به کمبودها اشاره م 
و ادامه میدهد« :اکنون با کمبود پزشک رادیولوژیست روبه رو هستیم .زمانی
آبادان در قسمت درمان سرآمد بود و این درست نیست که در حقمان اجحاف
شود ،دستگاه رادیولوژی اورژانس متعلق به 40سال پیش است و برای به روز
کردن آن درخواست دادهایم .همچنین دستگاههای OPGو سونوگرافی نیز
قدیمی است و به همین دلیل بیماران باید برای ادامه درمان به شهرهای دیگر
اعزام شوند».

مجتهد زاده :عمدهترین بیمار یهای
کارکنان این منطقه ،چربی خون باالست
که گرمای هوا و سخت بودن انجام
فعالیتهای ورزشی در این شرایط آب و
هوایی از دالیل آن به شمار میرود .ضمن
اینکه سرگرمی بیشتر آنها غذا خوردن
است

سنگشکن

زنگ اتاق عمل را میزنیم .در باز میشود و ما داخل میشویم .دیوارهای آن
سبز رنگ است و پزشکان ،پرستاران و بیماران گانهای آبی رنگ به تن دارند.
یکی از بیماران اتاق عمل فرزاد شاهین نیاست که در انتظار نشسته و سعی
میکند،خودرا آرامنشاندهد،امااضطراب،خودرادرچهرهاشنمایان میکند.
نزدیکاومیرومودلیلعملجراحیاشرامیپرسم.میگوید«:حدود12-13
سالاستکهدرگیرسنگکلیهشدهام.یکسنگدرشتدرانتهایلولهحالب
یداند».
گیرکردهکهبرایدفعآنپزشکمتخصص،راهدرمانراسنگشکنم 
او ادامه میدهد« :ازکارکنان وزارتنیروهستم وبه دلیل اینکهبیمارستاننفت
طرف قرارداد با تامین اجتماعی است ،در اینجا بستری شدم».

تجهیزاتاتاقعملبهروزنیست

باسیدعلیپورمحمد،مسئولاتاقعملبیمارستانامامخمینی(ره)نفت
آبادان هم صحبت میشوم .او میگوید« :این بیمارستان سه اتاق عمل بزرگ و
نزدیک به 20کارمند تکنیسین بیهوشی و تکنیسین اتاق عمل دارد و به طور
میانگین ،ماهانه  250عمل کوچک و بزرگ در آن انجام میشود .ما تمامی
عملها به جز قلب ،مغز و اعصاب را در این مرکز انجام میدهیم ».او ادامه
میدهد« :بیشتر وسایلمان قدیمی و متعلق به 5-6سال پیش است .این در
حالی است که استفاده از وسایل جدید ،مدت زمان عمل را کاهش میدهد و
کار جراح را آسانتر میکند .اکنون درخواست خرید الپراسکوپی دادهایم».

وسایلقدیمیآزمایشگاه

وقتی به بخش آزمایشگاه میروم و با سرپرستار آن به گفتوگو مینشینم،
لولههای آزمایش که به عنوان گلدان مورد استفاده قرار گرفتهاند ،توجهم را به
خود جلب میکنند؛ البته در این آزمایشگاه وسایل دیگری مانند جا لولهای
آزمایش به همراه لولههای داخل آن برایم جذاب است که قدمت آن به40-50
سال پیش باز میگردد و خاک روی آن نشسته است .این آزمایشگاه به نوعی،
نمایشگاهی کوچک از وسایل قدیمی آزمایشگاهی است .محمد آریانیا،
سرپرستار آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی(ره) نفت آبادان میگوید« :زیر
ساخت این ساختمان بسیار قدیمی است و بدون اینکه بازسازی اساسی شود،
بهفعالیتخودادامهمیدهد.مادرآزمایشگاهمشکلتاسیساتیوتهیهتجهیزات
داریمونتوانستیمبهجایکارکنانبازنشسته،نیرویجایگزینبگیریم».اوادامه
میدهد« :کار در آزمایشگاه با برخی خطرات عمومی همراه است که شامل
ارتباط با مواد عفونی ،شیمیایی و میکروبی میشود .عالوه بر آن فرسودگی
دستگاههاوسیستمهایبرقیبرایمانخطرسازاست.زمانراهرفتننیزسطح
هموارینداریموازنظرایمنیمشکالتاساسیوجوددارد.همچنینهودهای
میکروبشناسیقدیمیداشتیموازنظرسالمتبرایکارکنانآزمایشگاهخطر
ساز بود که آنها را به روزرسانی کردیم» .

آشناییکارکنانباواحدمددکاری

زینب میرزایی ،مسئول مددکاری بیمارستان امام خمینی(ره) نفت آبادان
نیز میگوید« :با توجه به اینکه گیرندگان خدمات این بیمارستان شرکتی
هستند ،واحد مددکاری آن در مقایسه با دیگر بیمارستانها متفاوت است .در
این واحد بیشتر امور بازنشستگی کارکنان و ناراحتیهایی که در منزل یا در
محیطکاربرایشانایجادمیشودیامشکالتمربوطبهکسانیکهفرزندمعلول
یا عقب مانده جسمی و ذهنی دارند را پیگیری میکنیم .بیماران غیر شرکتی
نیزکسانیهستندکهباهزینهمشکلدارند؛البتهیکیدوماهاستکههزینههای
بیمارستانکاهشپیداکردهوبهنرخبیمارستانهایدولتینزدیکشدهاست.
برخیازاینبیمارانبهبهزیستییابهموسساتخیریهمعرفیمیشوند.ازاین
رو بهتر است کارکنان با واحد مددکاری آشنا و از فعالیتهای این قسمت آگاه
شوند».

ایستگاهآخر

ایستگاه آخر این گزارش ،به امور اعزام اختصاص دارد و با قاسم سعدونی،
مسئول درخواست امور اعزام به گفتوگو مینشینم .او میگوید« :بیمارانی که
درخواست اعزام میکنند ،ابتدا از طریق شورای پزشکی مورد بررسی قرار
میگیرند که در صورت تایید ،اعزام خواهند شد .با دو گروه بازنشسته و کارمند
در ارتباط هستیم .اگر کمیسیون ،درخواست اعزام بازنشستگان را تایید کند،
آنهارابهبیمارستاننفتاهوازمعرفیمیکنیمواگرنیازبهاعزامبهشیراز،اصفهان
و تهران داشته باشند نیز راهنمایی میکنیم که به چه صورت باید اعزام شوند.
در خصوص کارکنان رسمی و خانوادههای آنها نیز به استناد رای کمیسیون
پزشکی،اعزاماینگونهافرادرادنبالمیکنیمومدارکموردنیازرادراختیارشان
قرارمیدهیم.بیشتریناعزامهابهاهوازوتهراناست».ذهنمپرازصحبتکسانی
استکهباآنهاگفتوگوکردهام؛حامدهمانجوان 16سالهایکهدیابتعصبی
داشت،و....حرفهپزشکیشیریناستووقتیپزشکانجانیکبیماررانجات
میدهند ،لبخندی بر لبانشان مینشیند ،به همان اندازه در صورت حاد شدن
شرایط بیمار ،دچار عذاب وجدان میشوند؛ ولی از این رو باید با دقت کامل به
طبابت بپردازند .وقتی پزشکی ،به دلیل کمبود نیرو ،چند جا کار میکند و به
دلیل خستگی زیاد توانش کم میشود ،درصد خطای پزشکی او باال میرود.
بنابراینبهتراستفکریشودتاهمهازامکاناتپزشکیخوبیبرخوردارباشند.
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