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هفتهنامه داخلی سازمان تامیناجتماعی

خبر

گزارش

دندانپزشک کوهنورد شهرکردی
بر بام اورست ایستاد
دنداپزشـک درمانـگاه تخصصـی شـهرکرد
موفـق بـه صعـود بـه ارتفاعـات کمـپ اصلـی
اورسـت و قلـه کاالپاتـار بـه ارتفـاع  5550متر
شـد .دکتر فریـدون کریمیان توانسـت در یک
برنامـه چهـارده روزه ،بـه کمـپ اصلـی قلـه
اورسـت در ارتفـاع  5400متـری و همچنیـن
قلـه کاالپاتـار بـه ارتفـاع  5550متـر صعـود
کنـد .گفتنی اسـت ،کمـپ اصلی اورسـت در
کشـور نپـال واقـع شـده کـه بـرای رسـیدن به
آن باید مسـیر طوالنی را در پارک ملی اورست
پیـادهروی کـرد .همچنیـن قله کاالپاتـار که از
قلل معروف منطقه اورسـت است ،در نزدیکی
ایـن کمـپ قـرار دارد .منطقه اورسـت در قلب
هیمالیـا بـه لحاظ شـرایط بسـیار متغیـر آب و
هوایـی و وجـود قلـل بسـیار بلنـد ،مـورد توجه
بسـیاری از کوهنـوردان جهـان اسـت.

فرزند دو همکار کرمانشاهی
طالی اسکواش گرفت
سـورنا ستوده فرزند سـرکار خانم نظری وآقای
ستوده ،همکاران بیمارستان شهدا کرمانشاه
در مسـابقات قهرمانی اسـکواش رده سـنی 9
سـال در استان به مقام قهرمانی دست یافت.
هفتهنامـه تامیـن ایـن موفقیت را به سـورنای
عزیـز و خانواده ارجمنـدش تبریک میگوید.
مدیرکل آذربایجان شرقی:

 3000دانشآموز با کارکردهای
تامیناجتماعی آشنا شدند

در دور دوم بازدیدهـای دانشآمـوزی از شـعب
تأمیناجتماعـی آذربایجـان شـرقی کـه از بهمن
مـاه  96تـا اردیبهشـت مـاه  97انجـام گرفـت،
 1800نفر از دانش آموزان دوره متوسطه از شعب
تأمیناجتماعـی اسـتان بازدیـد کردنـد.
مدیرکل تأمیناجتماعی اسـتان در این خصوص
بـا بیـان اینکـه پاسـخگویی ،تکریـم مخاطبـان
و رعایـت حقـوق متقابـل سـازمان و شـرکای
اجتماعـی مسـتلزم ارتقـای آگاهـی عمومـی
مخاطبان از کارکردها و قوانین و مقررات سازمان
تأمیناجتماعـی اسـت ،گفـت :دانشآمـوزان به
عنـوان نیـروی کار و نسـل مولـد آینـده جامعـه،
در آینـده شـغلی خـود نیازمنـد آگاهـی از مقررات
حـوزه کار و امـور اجتماعـی بـه منظـور تأمیـن
امنیـت و آرامـش خود هسـتند و در این خصوص
سـازمان تأمیناجتماعـی در اقدامـی فرهنگـی
بـرای برگزاری بازدیدهای دانشآموزی از شـعب
در دو سـال اخیـر اقـدام کـرده و در ایـن دو دوره،
حدود 3هزار دانشآموز از شـعب تأمیناجتماعی
آذربایجـان شـرقی بازدیـد کردند.
جعفـر سمسـاری بـا تأ کیـد بـر ضـرورت
گفتمانسـازی و تعمیـم و گسـترش مفاهیـم
بیمـه و تأمیناجتماعـی در بیـن افـراد جامعـه،
خاطـر نشـان کـرد :اداره کل تأمیناجتماعـی
اسـتان ،برگـزاری کارگاههـای گفتمانسـازی
در دانشـگاههای اسـتان و بـا حضـور اسـاتید و
دانشـجویان و نیز کارگاههای آشـنایی با قوانین و
مقررات تأمیناجتماعی با مشـارکت تشکلهای
کارفرمایـی و کارگـری را در دسـتور کار دارد.
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ســال بیستم      20خرداد   97شماره 954

اینجا از سال  1291شمسی قرنطینه انگلیسیها بود

بیمارستان  17شهریور آبادان
ثبت در آثار ملی است

بیمارستان  17شــهریور آبادان در شرق این شهر ،در
منطقــهای به نام شــطیط ،ابتدای جاده خســروآباد،
روبهروی مخازن صنعت نفت واقع شــده و بنای آن در
 ۱۲بهمن  ۱۳۸۱با شماره ثبت  ۷۲۴۷بهعنوان یکی از
آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .جالب این که احداث
این بیمارستان با صنعت نفت پیوند خورده است .به این
بیان که پس از کشف نفت در شهر مسجد سلیمان در
سال  ۱۲۸۷شمسی ،ایجاد پاالیشگاهی برای تصفیه
نفت ضروری بود و به همین علت ،شرکت نفت ایران و
انگلیس در ۱۲۸۸قراردادی با شیخ خزعل منعقد کرد و
یک مایل مربع از اراضی آبادان را برای احداث پاالیشگاه
از او خرید .عملیات ســاخت در همان ســال توســط
مهندسان انگلیسی شرکت نفت ایران و انگلیس آغاز
شد و کار احداث سه سال طول کشید .در سال ۱۲۹۱
پاالیشگاه وارد مدار تولید شد و بیمارستان  17شهریور
در آن سالها به عنوان قرنطینه کارگرانی که انگلیس از
کشورهای دیگر برای احداث پاالیشگاه و در سالهای
بعد برای کار در پاالیشــگاه وارد کشــور میکرد ،مورد
استفاده قرار میگرفت .به این صورت که کشتیهای
انگلیسیپسازطیخلیجفارس،ازدهانهرودخانهاروند
وارد میشدند و تا نزدیکی این بیمارستان که در آن زمان
ً
صرفا قرنطینه نامیده میشد ،پیش میآمدند .سپس
نیروهای کار را از کشــتیها تخلیه میکردند و در این
بیمارستان اسکان میدادند و فرایند معاینات پزشکی
و آبلهکوبی آغاز میشــد .این فرایند تا اواخر قرن پیش
و به قدرت رســیدن پهلوی اول ادامه داشــت .از سال
 1351این بیمارستان با  220تخت فعالیت جدید خود
را به عنوان بیمارستانی مدرن آغاز کرد .از همان زمان
هم دارای جایگاه نشست و برخاست بالگرد (هلی پد)
بود و کل منطقه را تا جزایر خارک ،الوان و حتی جزیره
کیش پوشش میداد و بیماران را به وسیله بالگرد به این
بیمارستان منتقل میکردند .در سال  1355از پوشش
دانشگاه علوم پزشکی خارج و با نام جدید «بیمارستان
 25شــهریور» به تامیناجتماعی واگذار شــد و تا بعد
از انقالب اســامی هم به کار خود ادامــه داد .با آغاز
جنگ تحمیلی در نیمه سال  ،1359با توجه به این که
بیمارستان در نقطه صفر مرزی قرار دارد ،به طور کامل
بالاســتفاده ماند و خالی از سکنه شد؛ اما در سال 73
ً
مجددا این بیمارستان با  66تخت فعال شد که بعدها
به  100تخت ارتقا پیدا کرد.
 17شهریور ،بیمارستانی برای کل منطقه!

یزاده رئیس بیمارســتان 17
دکتــر هدایتالله عبــد 

شــهریور آبادان درخصوص وضعیت این بیمارستان
گفت :با توجه به این که بیمارســتان  17شــهریور در
منطقه صفر مرزی واقع شده و در زمان جنگ تحمیلی
آسیبهای زیادی دیده بود ،سازمان تامیناجتماعی
تالش زیادی برای راه اندازی آن کرد.
ً
وی افــزود :از چهار ســال پیش که مجــددا کارهای
ساختوســاز و تعمیرات اساســی بیمارستان را شروع
کردیــم ،کمبودهــای زیادی داشــتیم .بیمارســتان
دستگاهها و بخشهای سونوگرافی،CCU، ICU ،
سی.تی.اســکن ،آندوســکپی ،تصفیــه فاضــاب،
الندری(رختشــویخانه) و  ...نداشت و در اتاق عمل
هم فقط کارهای ساده قابل انجام بود.
رئیس بیمارستان  17شهریور آبادان با بیان این که در
چهار ســال اخیر با همکاری مدیریت درمان استان و
همت دکتر نوربخش مدیر عامل سازمان و تیم درمانی
ستادمرکزی،وضعیتبیمارستانسروسامانپیداکرده
است ،گفت :با توجه به این که بیمارستان قدمت زیادی
ً
داشت ،کارهای ساختوسازهای زیادی انجام و تقریبا
تمامبخشهایبیمارستانبازسازیشد.درحالحاضر
بیمارستان  17شــهریور آبادان از لحاظ اعتباربخشی
درجه یک محسوب میشود.
وی افزود :در حال حاضر دستگاه سی.تی.اسکن بسیار
خوبی داریم که در سه شیفت فعال است .همچنین با
خرید تجهیزات پزشکی مانند آنژیوگرافی ،سونوگرافی،
آندوسکوپی ،اکوکاردیوگرافی و الپاراسکوپی ،خدمات
خوبی به بیماران و بیمهشدگان ارائه میدهیم.
وی ادامه داد :باوجود کمبود شــدید کادر پرســتاری،
بخشهای  CCUو  ICUفعال هســتند و پنج تخت
به اورژانس بیمارستان افزودهایم.
یزاده در خصوص تخصصهای موجود در
دکتر عبد 
بیمارستان گفت :پیش ازاین فقط همان چهار بخش
اصلی جراحی ،زنان ،اطفال و داخلی را داشتیم ،ولی در
حال حاضر فعالیتها را گستردهتر کردهایم و پزشکان
متخصص قلب ،نورولــوژی ،اورولوژی و ارتوپدی را در
شــرایط خوبی داریم و از مــاه آینده بخش جراحی مغز
و اعصاب هم فعال خواهد شد .البته چشم پزشکی و
 ENTرا چون تخصصهای آنها در سطح شهرستان
کم است ،نداریم.
وی بــه کمکهای مالــی مدیریت منطقــه آزاد اروند
به بیمارستان  17شهریور آبادان اشــاره کرد و افزود:
منطقه آزاد اروند در ســال  ، 94دو میلیارد تومان برای
خرید تجهیزات پزشکی و یک میلیارد تومان هم برای
نوسازی و بهسازی ساختمانها به ما کمک کردند.

رئیس بیمارستان  17شهریور آبادان افزود :در سال 95
هم یک میلیارد تومان برای ساخت ساختمان و محل
دســتگاه سی.تی.اسکن از منطقه آزاد اروند دریافت و
هزینه کردیم و مدیران ارشــد سازمان تامیناجتماعی
هم با بازدید از ســاختمان و تأیید دکتر نوربخش ،یک
دستگاه سی.تی.اسکن .به ما اختصاص دادند که در
حال حاضر فعال است.
یزاده با اشاره به وجود دیکلینیک 8شهریور
دکتر عبد 
وپلیکلینیکشهیدمطهری،بهعنواندوواحداقماری
بیمارســتان گفت :در دیکلینیک  8شهریور ،عالوه
بر عملهای جراحی ســرپایی و فعال بودن دو یونیت
دندانپزشکی ،تمام کلینیکهای تخصصی آن فعال
اســت و روزانه به حداقل هزار بیمار به صورت سرپایی
خدماترسانی میشود .در پلیکلینیک شهید مطهری
هم روزانه حدود  250تا  300نفر تحت پوشش درمانی
قرار میگیرند.
رئیس بیمارستان  17شهریور آبادان با اشاره به جمعیت
کارگری شــهر آبادان گفت :بیــش از  55درصد مردم
آبادان بیمه شده هستند .از این رو ما بار بسیار سنگینی
ً
از درمان شهرستان و استان را بر عهده داریم؛ مضافا
این که تمام خدمات درمانی شهرهای همجوار از جمله
خرمشهر،مینوشهر،اروندکنار،شادگان،سربندروحتی
ماهشهر و هندیجان را پوشش میدهیم.
وی افزود :در این مرکز مراجعه کنندگان بسیار زیادی
داریم .ضریب اشــغال تخت ما بســته بــه زمانهای
مختلف بین  85تا  95درصد است ،در حالی که مطابق
اســتانداردهای جهانی و حتی کشوری ،نباید ضریب
اشــغال تخت بیش از  65درصد باشد ،ولی ما ناچاریم
بیش از ظرفیت به کارکنان و پزشــکانمان فشــار وارد
کنیم که این قضیه بالطبع مشکالتی بهوجود میآورد.
یزاده در خصوص کمبودها و مشــکالت
دکتر عبــد 
بیمارستان 17شهریورآبادانگفت:مشکالتمادراین
ً
شهرستان و استان ،عمدتا نیروی انسانی ،بهخصوص
درزمینههایکادرپرستاری،منشی،خدماتونگهبانی
اســت .در فضای فیزیکی هم مشــکل داریم و برای
مثال در دفتر رســیدگی به اسناد پزشکی دیگر محلی
برای بایگانی باقی نمانده و این مســئله ما را با بحران
روبهرو کرده است.
وی طرح تحول نظام ســامت را طرحی بسیار خوب
و مفیــد برای مردم برشــمرد و افزود :ایــن که وزارت
بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی بخواهد همه
منابع این طــرح را از محل درمــان تامیناجتماعی و
توهفتم تامین کند ،محل اشکال است.
نهبیس 

