تاریخچه

بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان ،از سال  1352فعالیت خود را در یک ساختمان مسکونی واقع در
خیابان انوری شیراز شروع و پس از آن در سال  1358در خیابان صورتگر در مکانی بزرگتر تا ابتدای سال 1367
مشغول به ارائه خدمات به کارکنان صنعت نفت و خانواده محترم آنها بود.
پس از این سال و با توجه به گسترش جمعیت که به ویژه در اثرجنگ تحمیلی و عزیمت همکاران از شهرهای جنگی به
مناطق امن سرعت رشد آن بیشتر شده بود ،پلی کلینیک جدید در خیابان ارم شیراز در سال  1367در 2طبقه افتتاح
شد.
در سال  1378و پس از طی مراحل قانونی جهت رفع نیاز خدمات جراحی ،دی کلینیک در طبقه سوم با حدود  30تخت
آغاز به ساخت شد که در اوایل سال  1381مورد بهره برداری قرار گرفت.
از سال 1386و همزمان با سیاست های سازمان و در راستای بهسازی  ،نوسازی و تجهیز مراکز درمانی صنعت نفت با
یک حرکت سریع و موثر ،بازسازی پلی کلینیک مرکزی آغاز شد.
در طی این حرکت و به جهت متمرکز نمودن و همچنین بهینه سازی فضای موجود پلی کلینیک مرکزی ،واحد
دندانپزشکی در محل طبقه فوقانی درمانگاه آبیاری شروع به آماده سازی شد.
پس از آن سایر واحدهای پلی کلینیک مرکزی یکی پس از دیگری با سرعت باالیی مورد بازسازی و بهسازی قرار
گرفتند( واحدهای اورژانس  ،فیزیوتراپی ،آزمایشگاه  ،طب صنعتی و بهداشت ،امورمالی  ،کلینیک های عمومی و
تخصصی  ،پذیرش تخصصی ،رادیولوژی ،تاسیسات  ،انبار والندری  ،بهداشت خانواده و داروخانه)

بهداشت و درمان صنعت نفت فارس ،از سال 1389و پس از طی مراحل قانونی درمانگاه مرودشت را که در یک
ساختمان قدیمی مشغول به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بود جهت بهینه سازی فضای درمانی با همراهی پخش
منطقه فارس واختصاص یک قطعه زمین به مساحت  800متر مربع در مجاورت پخش فرآورده های نفتی ناحیه مرودشت
و پس از اخذ مجوز های قانونی در فضای حدود  1400متر مربع ساخته که در سه طبقه و یک طبقه زیر زمین در سال
 1391مورد بهره برداری قرار گرفت.
همچنین بهداشت و درمان صنعت نفت فارس،از سال  1392و پس از طی مراحل قانونی فعالیت احداث درمانگاه امام
علی (ع) را به جای درمانگاه خانوادگی آبیاری که در یک ساختمان قدیمی مشغول به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
بود جهت بهینه سازی فضای درمانی با همراهی شرکت پاالیش نفت شیراز واختصاص یک قطعه زمین به مساحت 1000
متر از سوی این شرکت در مجاورت منازل سازمانی این شرکت و شرکت گاز استان فارس در خیابان شبان شیراز آغاز
نمودو پس از اخذ مجوز های قانونی در فضای حدود  6000متر مربع و در  4طبقه روی زمین و 3طبقه در زیرزمین در
سال  1394اتمام و در سال  1395مورد بهره برداری قرار گرفت.

این مجموعه دارای  13مرکز درمانگاهی در مراکز صنعتی است که در قبل از انقالب فقط دو درمانگاه در شرکت پاالیش نفت
شیراز و مجتمع پتروشیمی شیراز فعال بودند ،که با توجه به رشد صنعت نفت در استانهای فارس و هرمزگان و نیاز به حفظ
و صیانت از سالمت کارکنان صنعت نفت تعداد  12درمانگاه در مراکز صنعتی تحت پوشش به درمانگاه های که در قبل از
انقالب موجود بودند اضافه شده است.

با توجه به پراکندگی جمعیت شاغل نفت و خانواده های محترم آنها در  3استان فارس  ،هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد و
عدم وجود مراکز درمانی نفتی در این نقاط جهت سهولت امر خدمات رسانی در بخش سالمت ،با تعداد250مرکز شامل
بیمارستان های فوق تخصصی ،تخصصی ،عمومی( دولتی وخصوصی) درمانگاه های دولتی و خصوصی ،پزشکان عمومی
(معتمد) و متخصص ،آزمایشگاه ،رادیولوژی  ،دندانپزشکی  ،داروخانه و ......قرارداد منعقد شده است.

در اسفند ماه  1395و بر اساس سیاست های سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و در جهت چاالک سازی مناطق سازمان
دو منطقه فارس و هرمزگان تحت یک مدیریت واحد قرار گرفتند و نام مرکز به بهداشت ودرمان صنعت نفت فارس و
هرمزگان تغییر یافت .
پس از این اقدام اهم فعالیت های بهداشتی و درمانی این منطقه در دومرکز درمانی خانوادگی به نام های
 - 1درمانگاه امام رضا (ع)در شهرک مسکونی شرکت پاالیش نفت بندر عباس
 – 2درمانگاه فجر در شهرک مسکونی شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم
و همچنین مراکز سالمت کار شرکت پاالیش نفت بندر عباس و شرکت پاالیش گاز سرخون وقشم
انجام می گردد.

ردیف

استان فارس

ردیف

استان هرمزگان

1

درمانگاه مجتمع پتروشیمی شیراز( مرکز سالمت کار)

1

درمانگاه شرکت پاالیش نفت الوان (مرکزسالمت کار)

2

درمانگاه شرکت پاالیش نفت شیراز (مرکزسالمت کار)

2

درمانگاه شرکت پاالیش نفت بندرعباس (مرکزسالمت کار)

3

درمانگاه پاالیشگاه گاز داالن (مرکزسالمت کار)

3

درمانگاه شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم (مرکزسالمت کار)

4

درمانگاه پاالیشگاه گاز پارسیان (مرکزسالمت کار)

4

درمانگاه پزشکیاری در مرکز انتقال نفت قطب آباد

5

درمانگاه تاسیسات آغار

5

درمانگاه پزشکیاری در مرکز انتقال نفت مهرآوران

6

درمانگاه مجتمع ایستگاههای تقویت فشار گاز فراشبند

7

درمانگاه منطقه گازی تابناک

8

درمانگاه منطقه گازی شانول(کمپ ایثار)

9

درمانگاه منطقه نفتی سروستان

10

درمانگاه پزشکیاری در مرکز انتقال نفت حسنی

11

درمانگاه تقویت فشار گاز خاوران

12

درمانگاه تقویت فشار گاز صفاشهر

13

درمانگاه تقویت فشار گاز خنج

درمانگاه پزشکیاری در مرکز انتقال نفت تنگ نی

