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 1398زمستان  ةنام ويژهتي اسالم و ايران، طب سنّ مجلّة 

 
 داشت و درمان صنعت نفتبه

 اي كهن درختي سبز، ايستاده بر ريشه
 
 الفنژاد علي يزدي

 
 ، ايرانتهران ،بهداشت و درمان صنعت نفت پزشك ارشد، سازمانالف 

 چكيده
ال كوچك كه ابتدا با خيز جنوب كشور نهاده شد. اين نه هاي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ايران در حدود يكصد و ده سال پيش در مناطق نفت پايه

گذاري شده بود، به موازات رشد صنعت نفت باليد، درختي تناور شد و به يكي از اركان مهم  هدف حفظ سالمت كارمندان و كارگران صنعت نفت ايران پايه
و درمان ايران در دوران معاصر، بدون  هاي بهداشت نويسنده بر اين باور است كه پژوهش و مطالعه در سير دگرگوني بهداشت و درمان در كشور بدل گرديد.

 پرداختن به سازمان بهداشت و درمان نفت ايران كامل نخواهد بود.
 صنعت نفت، ايران، بهداشت، درمانها:  كليدواژه

 

 
 مقدمه

ترين صنعت كشور و يكي از  صنعت نفت ايران، بزرگ
آيد كه بيش از يك  شمار مي صنايع بزرگ نفتي در جهان به

گذرد. تاريخ تأسيس اين صنعت  گذاري آن مي يهسده از پا
عظيم را شايد بتوان مقارن با كشف نخستين چاه نفت در سال 

سليمان دانست (راسخي    ميالدي در ميدان نفتون مسجد 1908
 ).44: 1385لنگرودي، 

اكتشاف نفت، نقطة عطفي در تحوالت اقتصادي، سياسي، 
حساب  ور بهبهداشتي و پزشكي در كش ،اجتماعي، فرهنگي

 آيد. مي

بررسي تاريخ بهداشت و درمان صنعت نفت ايران نه فقط 
ترين  اي كه به تالشگران عرصة بزرگ از نظر خدمات ارزنده

،  صنعت كشور در طي بيش از صد و ده سال ارائه نموده است
هاي  گذاري بلكه از نظر نقش مهمي كه در تحوالت و سياست

ژه مناطق جنوب و جنوب وي بهداشتي و پزشكي در كشور، به
غربي ايران، داشته است، بايد به دقت مورد بررسي و توجه 

 گذاران حوزة سالمت قرار گيرد. ستسيا

 
در نوشتار حاضر سعي شده است تا پيشينة سازمان بر پاية 

خورشيدي  1357نگارانه از آغاز تا سال  رويكردي تاريخ
 و در هر مرحله عالوه بر ذكر نام شدهبندي  دسته

شده از سوي سازمان  هاي اثرگذار، به خدمات ارائه شخصيت
 بهداشت و درمان صنعت نفت پرداخته شود.

 ها مواد و روش
 انگر است كه ب مروري و گذشته اي هگزارش حاضر، مقال

تكيه بر آثاري كه به صورت كتاب دربارة تاريخچة صنعت 
 عنوان جزئي از آن، تاريخچة بهداشت صنعت نفت ايران (و به

كه مؤلف  اند تهيه شده است. از آنجايي نفت ايران) پديد آمده
اين گزارش خود در جريان توليد تنها كتاب تأليف شده دربارة 

صنعت نفت ايران مشاركت داشته  و درمان بهداشتپيشينة 
اي از  است، كوشيده است در اين گزارش به مجموعه

داشته هاي منتشر شده دربارة صنعت نفت ايران نگاهي  كتاب
شبكة جهاني اينترنت (به زبان  شود كه در يادآور ميباشد. 
هاي قابل اعتمادي دربارة تاريخچة  ) دادهو انگليسي فارسي

 .خورد چشم نمي بهبهداشت صنعت نفت ايران 
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 مجلّة طب سنّتي اسالم و ايران -- 62

 ها يافته
 :)ميالدي1935تا  1907( آغازين هاي سال

)، ميليونر Wiliam Knox Darcyويليام ناكس دارسي (
صميم داشت تا سرماية خود را در زمينة انگليسي، كه ت

ميالدي  1901اكتشاف معادن نفت به جريان اندازد، در سال 
شاه   مظفرالدين –توانست امتيازنامة مهمش را از شاه وقت

براي استخراج گاز طبيعي، نفت و قير در سرتاسر  -قاجار
ايران به استثناي پنج ايالت شمال ايران دريافت دارد (راسخي 

 ).165 -166: 1385ي، لنگرود
ثبت شركت و طي مراحل قانوني قرارداد مدتي به درازا 

هاي فراوان، تيم مهندسي  كشيد تا پس از فراز و نشيب
اكتشاف نفت به مديريت مهندسي انگليسي به نام جرج 

ميالدي  1905رينولدز راهي ايران شدند و در نهايت در سال 
نژاد،  شد (يعقوبي سليمان آغاز حفاري در منطقة نفتون مسجد

فرساي مناطق  ). از ديگر سو؛ گرماي طاقت70- 71: 1373
هاي بهداشتي در  خيز و فقدان آب آشاميدني سالم و خانه نفت

آن زمان سبب شد تا از همان ابتدا همواره يك پزشك، گروه 
هاي اول تا پيش از سال  حفاري را همراهي كند. در سال

) كه در Dr.Dorsaiرسايي (، تنها پزشكي هندي به نام د1907
آمد،  شمار مي واقع ليسانس پزشكي داشت و از پارسيان هند به

:  1397(فلور،  كرد و اردوي اكتشاف را همراهي ميرينولدز 
). اما هنگامي كه عمليات اكتشاف نفت صورت جدي به 248

خود گرفت و حفاري به مرحلة عملياتي خود رسيد، مديران 
مجرّب به مسجدسليمان افتادند.  يكشركت به فكر اعزام پزش
خورشيدي) اقدام به  1286( 1907به همين سبب در سال 

هاي آن روز لندن  درج آگهي استخدام پزشك در روزنامه
نمودند. به اين ترتيب يك پزشك حاذق و كارآمد انگليسي، به 
نام يانگ، كه قبالً نيز به مدت يك سال به لرستان آمده بود و 

نمود، پس از طي  هن در ايران را همراهي ميآ تيم ساخت راه
مراحل قانوني به استخدام شركت نفت انگليس كه جايگزين 

 ).260: 1384شركت دارسي شده بود درآمد (فاتح، 
واسطة  يانگ در زماني كوتاه زبان فارسي را آموخت و به

و  بين كاركنان شركت خاص شكل طبابت خود محبوبيتي
 30در مدت مأموريتش كه نزديك به  اهالي منطقه پيدا كرد. او

سال طول كشيد، زحمات زيادي در زمينة ارتقاي سطح 
ها در جنوب كشور برداشت و به  بهداشت و درمان بيماري

تأسيس مراكز درماني متعددي همت گماشت. ساخت 
عنوان نخستين بيمارستان  بيمارستان نفت در مسجدسليمان، به

بيمارستان آبادان و خيز خاورميانه، و سپس  مناطق نفت
شمار  خدمات ارزشمند او به  هاي متعدد ديگر از جمله درمانگاه

 ).321: 1383روند (عباس شهني،  مي
يانگ در زمان فعاليتش فقط بيماران صنعت نفت را در 
نظر نداشت، بلكه به درمان ديگر بيماران كه اكثر آنها را افراد 

 پرداخت. ز ميدادند، ني بضاعت و فقير بومي تشكيل مي بي
، ماالريا، آبله، كزاز،  مراجعين يانگ را مبتاليان به انواع عفونت

زدگي و مارگزيدگي تشكيل  تراخم و دردهاي ناشي از عقرب
هاي خاص درماني به درمان   دادند و او با دقت تمام و شيوه مي

گمارد. وي هفت ماه پس از ورود خود به ايران  آنان همت مي
بيمار بپردازد. يانگ عالوه بر درمان  3800توانست به درمان 

هاي خاص درماني نيز توجه وافي داشت.  بيماران، به ابداع روش
هايي چون تراخم از طريق جراحي  او در ايران به درمان بيماري

پرداخت؛ همچنين با استفاده از روشي نوين به درمان جراحي 
 م ورزيد.ها در تعداد زيادي از بيماران اهتما هيپرتروفي لوزه

نخستين بيمارستان نفت در خاورميانه توسط يانگ در 
خورشيدي)  1293ميالدي ( 1914مسجدسليمان در سال 

تأسيس شد. سبك معماري اين بيمارستان كه خاص 
كشورهاي غربي است، در زمان تأسيس از آخرين و 

ها و تجهيزات بيمارستاني برخوردار بود  ترين دستگاه پيشرفته
 ).321: 1383(عباس شهني، 

بيمارستان مسجدسليمان كه تا قبل از ملي شدن صنعت 
شد و  نفت عمدتاً توسط پزشكان و پرستاران خارجي اداره مي

 MIS )Masjidiتختخوابي يا بيمارستان   115به نام بيمارستان 

Soleyman Hospital( تدريج توسعه يافت و  شد، به ناميده مي
ديد. يانگ نگاهي تخت بيمارستاني گر 160داراي حدود 

فراگير به سالمت داشت. از جمله مواردي كه مورد توجه وي 
بود، فراهم آوردن زمينة مناسبي از بهداشت عمومي و همگاني 

هاي  ، خصوصاً بيماري به منظور پيشگيري از انواع بيماري
ها، همچنين  پاشي منازل، ادارات و كارگاه شغلي بود. سم



 نژاد علي يزدي 
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هاي منطقه براي از  و مرداب هاي راكد پاشي بر روي آب نفت
بين بردن الرو پشه آنوفل به منظور كاهش ميزان ابتال به 

هاي اندميك منطقه به  ماالريا كه در آن زمان جزء بيماري
آمد، توزيع داروهاي ضدماالريا، مثل انواع تركيبات  حساب مي

 تأمينهاي عفوني و واگيردار و  كينين، و مبارزه با ديگر بيماري
 ).83: 1391پور،  (سرداري كرداشاره يدني آب آشام

گذاري طب  توان به پايه از ديگر اقدامات مهم يانگ مي
صنعتي در صنعت نفت اشاره نمود كه بعدها گسترش يافت؛ در 

توان از پيشروترين مراكز  واقع طب صنعتي در صنعت نفت را مي
طب صنعتي در كشور و خاورميانه به حساب آورد كه همگام با 

 ).328: 1346كرد (صبوري،  هاي پيشرفته جهان حركت ميكشور
مسئوليت يانگ در ايران فقط به خدمات پزشكي او خالصه 

هاي اداري نيز از قدرت زيادي  شد، بلكه او در بخش نمي
نظير يانگ سبب شد  آنند كه موقعيت بي اي بر برخوردار بود. عده

بين  عنوان پزشك و مصلح تا وي در طول جنگ جهاني اول به
ها را  ها و ترك ها نقش ايفا نموده، توطئة آلمان ها و ايراني انگليسي

دست گرفتن شرايط را داشتند، خنثي نمايد. يانگ پس  كه قصد به
خورشيدي از شركت نفت  1315از خدمات فراوان در سال 

هاي پژوهشي  بازنشسته شد و به انگلستان بازگشت و به فعاليت
واكسيناسيون سربازان در جنگ  روي آورد. او نقش مهمي در

كاشـف  ،جهاني دوم داشت و از همكاران الكساندر فلمينگ
درگذشـت  1950آمـد. يانگ در سـال  شـمار مي سيلين بـه پني

 ).92: 1391پور،  (سرداري
 )ميالدي 1971 تا 1936( تكامل هاي سال

 1329-1330تا پيش از ملي شدن صنعت نفت ايران در سال 
برداري انگليس از  ستخراج نفت و بهرهخورشيدي، روند ا

ها سعي  هاي نفت ايران به روش سابق ادامه داشت. انگليسي چاه
جويي و حداكثر ميزان  ها صرفه االمكان در هزينه داشتند تا حتي

 ممكن از درآمد نفت ايران را روانة خزانة كشور انگلستان نمايند.
كاملي را با اين همه، شركت موظف و متعهد بود تا سازمان 

خيز  براي بهداشت عموم كاركنان به هزينة خود در مناطق نفت
 1933قرارداد  17ايجاد نمايد. اين موضوع به صراحت در مادة 

كمپاني تشكيالت و مخارج تأسيسات و «ميالدي نيز آمده است: 
تفتيش و ادارة وسايل صحي و صحت را مطابق جديدترين 

ر تمام اراضي و ابنيه و الصحه معموله در ايران د طريقة حفظ
كند،  مساكن اعضا و عمليات خود كه در حوزة امتيازيه كار مي

 ).448 - 451: 1384(فاتح، » گيرد به عهده مي
توانست  ها، شركت نفت تا جايي كه مي عليرغم همة اين

كرد و از زير  جويي مي هاي بهداشتي و درماني صرفه در هزينه
نمود و  ن شانه خالي ميهاي سالمت كارگرا مسئوليت هزينه

ويژه كارگران صنعت نفت،  اين موجب رنجيدن مستخدمين، به
 از مديران شركت شده بود.

پس از ملي شدن صنعت نفت به رهبري محمد مصدق 
)، مسئوليت بهداري و بهداشت كاركنان 301: 1371(ساتن، 

نفت به شركت ملي نفت ايران سپرده شد. نخستين پزشك 
لي شدن صنعت نفت، مسئوليت بهداري ايراني كه پس از م

مانند  شركت ملي نفت را بر عهده گرفت و آن را با درايتي بي
اداره نمود، رستم صرفه بود. پس از ملي شدن صنعت نفت، 
هيئت مديره و مسئولين وقت بهداري نفت از قانون حمايت 

هاي اجتماعي استقبال كردند و بدين ترتيب  كارگران توسط بيمه
هاي آنها تحت پوشش خدمات درماني  خانواده كارگران و

 ).99: 1391پور،  شركت ملي نفت قرار گرفتند (سرداري
مدت زيادي از ملي شدن نفت نگذشته بود كه انعقاد 
قرارداد كنسرسيوم، روش ادارة بهداري و بهداشت در صنعت 
نفت را تغيير داد. با وجود اين، پس از ملي شدن صنعت نفت، 

و بر تعداد و كيفيت  توسعه يافت ،صنعت بهداشت و درمان
و پرسنل كارآزمودة  ها، مراكز تشخيصي و درماني بيمارستان

 آن افزوده شد.
هاي بهداري و بهداشت نفت در آن  تنوع حوزة فعاليت

انگيز است. تشخيص و درمان  ها به راستي اعجاب سال
هاي رايج در جهان،  گيري از آخرين روش ها با بهره بيماري

واگيردار، مبارزة   هاي سيناسيون در برابر انواع بيماريواك
كني  پيگيرانه با بيماري مهلك سل، اقدامات چندجانبه در ريشه

منظور آشنا ساختن آنان با  ماالريا، آموزش كاركنان به
هاي حفظ و ارتقاي سالمت، گسترش بهداشت عمومي،  روش

ام درماني و در رأس تم -ساخت و توسعة فضاهاي بهداشتي
ها، احداث بهداري صنعتي و طب صنعتي كه در  اين فعاليت

آن دوران پا به پاي صنايع كشورهاي پيشرفته جهان به ارائة 



 ... بهداشت و درمان صنعت نفت

 مجلّة طب سنّتي اسالم و ايران -- 64

پرداخت، تحسين برانگيز است. در گزارشي كه در  خدمات مي
خورشيدي از سوي شركت ملي نفت ايران منتشر  1342سال 

داشته  ) چنين اظهارMr.Redelشده، كارشناسي به نام ردل (
ما در چند ماه گذشته بهترين ركورد ايمني را در بين «است: 

 ».ايم تمام صنايع نفتي جهان داشته
صنعتي بهداري شركت ملي نفت  طب اهميت تشكيالت

وزارت كار از مسئولين  1341 -2به حدي بود كه در سال 
وقت بهداري نفت دعوت كرد تا در تدوين اساسنامة بهداشت 

ازين بهداشت صنعتي در كشور مشاركت و صنعتي و ايجاد مو
 ).83: 1342همكاري نمايند (سومين كنفرانس بهداشتي، 

سازي محيط، كنترل آلودگي هوا، معاينات اوليه و  سالم
هاي شغلي،  از كاركنان، پيشگيري از حوادث و بيماري اي دوره

تطبيق كار با توانايي جسمي و رواني شاغلين از جمله وظايف 
 نعتي بود.پزشكان طب ص

عمومي از جمله مسائل مهم مورد توجه مسئولين  بهداشت
 آمد. فعاليت در زمينة ارتقاي بهداشت شمار مي بهداري نفت به

فردي بعد از ملي شدن صنعت نفت با جديت  محيط و بهداشت
ها شامل بهداشت محيط، بهداشت  بيشتري دنبال شد. اين فعاليت

بهداشت مادر و كودك  ها، مؤسسات غذايي، بهداشت آموزشگاه
آموزان مدارس  و بهداشت و تنظيم خانواده، معاينات چشم دانش

هاي عفوني از جمله تراخم و  ابتدايي، مبارزه با بيماري
هاي واگير، كنترل آب  آموزان در برابر بيماري واكسيناسيون دانش

آشاميدني و نظارت بر امر تصفيه و توزيع آب در نواحي مختلف 
 شد. خيز مي ر مناطق نفتآبادان و ساي

سوز ماالريا را كه از زمان يانگ  مبارزه با بيماري خانمان
ترين  توان از مهم سليمان آغاز شده بود، مي در مسجد

هاي بهداري و بهداشت نفت و يكي از اركان اصلي  فعاليت
شمار آورد. در واقع  كني ماالريا در مناطق جنوبي ايران به ريشه

 1910بهداري نفت در اين زمينه به سال هاي  نخستين فعاليت
هاي مشابه در  سال پيش از فعاليت 35ميالدي، يعني حدود 

 1340 -1342هاي  گردد. در حوالي سال كشور برمي
خورشيدي، بهداري شركت ملي نفت ايران دست به ابتكار 

كني ماالريا در مرزهاي غربي  جديدي زد و آن هماهنگي ريشه
بود. به اين  -عراق –شور همسايهو جنوب غربي كشور با ك

ترتيب، جلسات مشتركي با حضور نمايندگان شركت ملي 
كني ماالريا، سازمان بهداشت جهاني  نفت ايران، سازمان ريشه

شد و عمليات انجام  طور مرتب تشكيل مي و دولت عراق به
 سل با گرفت. مبارزه هاي مشترك قرار مي شده مورد بررسي

دن صنعت نفت مورد توجه قرار گرفت نيز پس از آغاز ملي ش
و دو مركز مجهز مبازره با سل در آبادان و مسجدسليمان 

خورشيدي براي نخستين  1340تأسيس شد. در حوالي سال 
بار در كشور نوعي دستگاه تصويربرداري به نام مينوگرافي كه 

اي برخوردار بود، توسط  در آن زمان در جهان از اعتبار ويژه
زمان با اين  اندازي شد. هم يداري و راهبهداري نفت خر

اي از پزشكان بهداري نفت براي آموزش در  تحوالت، عده
زمينة مبارزه با سل راهي كشورهايي چون هندوستان شدند كه 

اي دست يافته بودند، تا از  در اين زمينه به تجارب ارزنده
هاي موفق آنها الگوبرداري نموده، پس از انطباق آن  روش

نها  گيري بهينه از آ ها با شرايط موجود در ايران به بهره دستاورد
 ).112 - 116: 1391پور،  بپردازند (سرداري

 1357هاي پس از ملي شدن صنعت نفت تا سال  در سال
خوريم  خورشيدي، به نام پزشكان حاذق و استادان بزرگي برمي

كه خدمات آنان دگرگوني زيادي در وضعيت بهداشت و درمان 
توان به رستم صرفه  وجود آورد. از آن ميان مي كشور بهنفت در 

نخستين رئيس بهداري نفت پس از ملي شدن صنعت نفت در [
بر پزشكي، نمونة اخالق   ايران كه جراحي زبردست بود و عالوه

نخستين [خان بختيار  ، ابوالقاسم]رفت شمار مي و انسانيت به
ادان آناتومي و كرده در آمريكا كه از است پزشك ايراني تحصيل

جراحي نخستين دانشكدة پزشكي ايران بود و بعدها منشأ 
: 1385(بختيار،  ]خدمات فراواني در مسجدسليمان و آبادان شد

)، عبدالحسين طبا، عبدالحسين راجي، 125: 1379؛ موحدي، 136
العابدين ميرزايي، مسعود روحاني، عباس كهنمي و ديگر  زين

 پزشكان آن دوره اشاره نمود.
اي كه منوچهر  يادآوري اين نكته مهم است كه در دوره

كرد،  اقبال به عنوان مديرعامل شركت ملي نفت ايفاي نقش مي
امكانات بيشتري براي بهداري نفت فراهم آمد؛ زيرا اگرچه او 

عنوان  عنوان پزشك در شركت فعاليتي نداشت، به گاه به هيچ
در حدود  اي مديرعامل شركت ملي نفت ايران در طي دوره
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سال اين امكان را فراهم آورد تا بهداري و بهداشت  14
هايي  شركت ملي نفت از تجاربي كه وي در گذشته در سمت

وزيري، وزارت بهداري و رياست دانشگاه تهران  چون نخست
 مند گردد. و تدريس در دانشكدة پزشكي داشت، بهره

هاي بهداري نفت برخورداري از دانش و  يكي از ويژگي
هاي كشور در  ارب پزشكان ارجمندي بود كه در دانشگاهتج

كسوت استادي به خدمت اشتغال داشتند. از جملة اين 
توان به بوذرجمهر مهر اشاره نمود.  هاي ارزشمند مي گنجينه

هاي  گرچه ايشان در دانشگاه تهران سمت استادي بيماري
 داخلي را داشتند، خوشبختانه بيمارستان نفت حدود دو دهه از

 مند بود. نعمت وجود و خدمات ايشان بهره
توان به كلوديه، كاراپتيان،  از ديگر پزشكان بنام آن دوران مي

نرسيسيانس، رهبر، كاووسي، نصفت، شاپور هاتف، فروهر، 
شهنواز، ديبا، مك لين، ترنر، قزلباشان، حسنعلي زرنگار، سرمس، 

وندي نصراهللا جمشيدي، محمدحسين كوچك، ستار اعلم، علي نها
پزشك شركت نفت)، ايرج خوشنويس، پيژا  ترين چشم (قديمي

شريف، مهران و نصراهللا صبوري (پزشك متخصص بهداشت 
 صنعتي از دانشگاه لندن) و مهرانگيز خويي اشاره نمود.

محمدعلي افتخاري و اسماعيل شهيدي، نخستين 
به استخدام  1328دندانپزشكان بهداري نفت بودند كه در سال 

 ت درآمدند.اين شرك
گذار كانون پزشكان، دندانپزشكان و داروسازان  افتخاري پايه

در آبادان تأسيس شد و  1329شركت نفت بود كه در سال 
هاي صنفي آن را مقدم بر تشكيالت  توان در زمينة فعاليت مي

 ).167: 1391پور،  سازمان نظام پزشكي دانست (سرداري
 پرستاري در شگامتوان پي بهداري صنعت نفت را همچنين مي

نوين در ايران دانست. بر اساس اسناد موجود، آغاز آموزش 
خورشيدي  1320پرستاران در شركت نفت به حوالي سال 

كه آموزش پرستاران در كشور مربوط به  گردد. در حالي برمي
). در اين 176: 1391پور،  است (رسولي 1325هاي پس از  سال

عت نفت را در ميان ديگر توان بهداري و بهداشت صن زمينه مي
عنوان  هاي شركت ملي نفت آن زمان و وزارت نفت كنوني به بخش

 يكي از نخستين مراكز دانشگاهي دركشور به حساب آورد.
هاي بهداري  ترين فعاليت عنوان يكي از مهم آموزش به

نفت همواره مورد توجه مسئولين امر بوده است (شركت ملي 
هاي آموزشي بهداري شركت ملي  ه). برنام9: 1351نفت ايران، 

هاي چهل و پنجاه هجري خورشيدي هنوز هم  نفت در دهه
هاي آموزشي بهداري شركت  رسد. برنامه نظر مي انگيز به حيرت

خورشيدي به  1340 -1342هاي  ملي نفت در حوالي سال
حدي ارزشمند بود كه مورد توجه محافل سازمان جهاني 

ان برگزار گرديد، قرار در تهر 1341بهداشت كه در سال 
 .شد بهداري شركت ملي نفت تقديرطور رسمي از  بهگرفت و 

آموزش در آن دوران عالوه بر آموزش پزشكان و پرستاران در 
خارج از كشور، آموزش ضمن خدمت در تشكيالت بهداري 

شد. همچنين آموزش بهداشت به جمعيت  را نيز شامل مي
هاي  ت بارز و ارزندة فعاليتهاي آنان از نكا كاركنان و خانواده

بهداري شركت ملي نفت است كه از پيش از دهة پنجاه 
 خورشيدي آغاز شده است.

ارتقاي بهداشت صنعتي، بهداشت مادر و كودك و 
كارگيري بهترين امكانات تشخيصي و پاراكلينيك از جمله  به

هاي بهداري نفت است. پيشگامي در اجراي  نكات بارز فعاليت
هاي پزشكي  سازي برنامه اده و نظام ارجاع، بوميپزشكي خانو

ها بر مبناي علمي و منطبق بر مشكالت  و پيشگيري از بيماري
اي  هاي موجود، ايجاد پوشش بيمه اي و بومي و توانايي منطقه

پايه و تكميلي و حذف روابط مستقيم مالي پزشك و بيمار از 
درمان توجه در پيشينة سازمان بهداشت و  ديگر نكات قابل

 آيد. شمار مي نفت به
 گيري نتيجه

هاي علمي و عملي سازمان بهداشت و  تجارب و اندوخته
گذرد،  درمان نفت كه قريب به صد و ده سال از عمر آن مي

هاي كالن  گيري عنوان اطالعاتي مهم در تصميم تواند به مي
سالمت در كشور از سوي مراجعي چون وزارت بهداشت، 

، وزارت كار و رفاه اجتماعي، درمان و آموزش پزشكي
هاي  هاي تكميلي و دانشگاه گر پايه و بيمه هاي بيمه سازمان

علوم پزشكي كشور مورد استفاده قرار گرفته، در حكم 
 تر در كشور قرار گيرد. اي پايلوت مبناي مطالعات بزرگ مطالعه
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