
 

11بخش بخش    --II CC UU  
  ))متخصص بیهوشی متخصص بیهوشی ((آقاي دکتر فریدون فالح مهر آقاي دکتر فریدون فالح مهر : : رئیس بخش رئیس بخش 

  ))کارشناس پرستاري کارشناس پرستاري ((خانم کبري آرمان خانم کبري آرمان ::سرپرستار سرپرستار 

CCاین بخش در ضلع غربی بیمارستان واقع می باشدو در مجاورت بخش هاي این بخش در ضلع غربی بیمارستان واقع می باشدو در مجاورت بخش هاي  CC UU -- CCوو11 CC UU -- و قلب شده است و و قلب شده است و 22
  ..تخت فعال براي بیماران خانم و آقا می باشد تخت فعال براي بیماران خانم و آقا می باشد 66داراي داراي 

دیابت ،اختالل دیابت ،اختالل ( ( آسم ،فشار خون باال ،ادم حاد ریوي ،بیماریهاي متابولیک آسم ،فشار خون باال ،ادم حاد ریوي ،بیماریهاي متابولیک ::مبتال به بیماریهاي شایع مانند مبتال به بیماریهاي شایع مانند   مددجویانمددجویان
اختالالت کلیوي ،انسفالوپاتی ،سکته هاي مغزي  و سایر موارد در صورت نیاز و صالحدید پزشک اختالالت کلیوي ،انسفالوپاتی ،سکته هاي مغزي  و سایر موارد در صورت نیاز و صالحدید پزشک ))کتواسیدوز دیابتی کتواسیدوز دیابتی 

  . . معالج در این بخش بستري می شوند معالج در این بخش بستري می شوند 

  صر بصورت روزانه صر بصورت روزانه عع  33--44::ساعت مالقات ساعت مالقات 

  

  بخش سوختگی بخش سوختگی   
  ))متخصص جراحی عمومی متخصص جراحی عمومی ((  آقاي دکتر فرشاد عمید آقاي دکتر فرشاد عمید : : رئیس بخش رئیس بخش 

  آقاي دکتر عمید و خانم دکتر سارا حسینی آقاي دکتر عمید و خانم دکتر سارا حسینی ::پزشکان معالج پزشکان معالج 

  ))کارشناس پرستاري کارشناس پرستاري ((خانم زینت السادات جلیلی ثابت خانم زینت السادات جلیلی ثابت : : سرپرستار بخش حاد   و اورژانس  سوختگی سرپرستار بخش حاد   و اورژانس  سوختگی 

BBسرپرستار بخش  سرپرستار بخش   II CC UU::کارشناس پرستاري کارشناس پرستاري ((  آقاي حجت اسديآقاي حجت اسدي((  

  . . بخش قلب قراردارد بخش قلب قراردارد و روبروي  و روبروي  این  بخش در حیاط دوم بیمارستان  درمجاورت در ورودي غربی  این  بخش در حیاط دوم بیمارستان  درمجاورت در ورودي غربی  

  ..می باشد می باشد ))تخت تخت 33((و اورژانس سوختگی و اورژانس سوختگی ))تخت تخت 44((  BICUBICU،،))تخت تخت 1010((این بخش داراي  واحدهاي  حادسوختگی این بخش داراي  واحدهاي  حادسوختگی در در 

  ::نکات قابل توجه نکات قابل توجه 

  ی مالقات در واحد فوق  بصورت محدود و در موارد خاص با ی مالقات در واحد فوق  بصورت محدود و در موارد خاص با بدلیل کاهش خطر انتقال عفونت هاي بیمارستانبدلیل کاهش خطر انتقال عفونت هاي بیمارستان
  . . هماهنگی سرپرستار و رئیس بخش صورت می گیردهماهنگی سرپرستار و رئیس بخش صورت می گیرد

   در این واحد ببه یماران آموزش هاي  مربوط به نحوه مراقبت از زخم ،حمام و رعایت اصول بهداشتی   و در این واحد ببه یماران آموزش هاي  مربوط به نحوه مراقبت از زخم ،حمام و رعایت اصول بهداشتی   و
  . . ر مشکل نگردند ر مشکل نگردند چگونگی مراجعه   جهت ویزیت پزشک معالج داده می شود تا پس از ترخیص  دچاچگونگی مراجعه   جهت ویزیت پزشک معالج داده می شود تا پس از ترخیص  دچا

  

  



 

22بخش بخش    --II CC UU    
  ))متخصص بیهوشی متخصص بیهوشی ((دکتر فریدون فالح مهر دکتر فریدون فالح مهر ::رئیس بخش رئیس بخش 

  خانم زهرا قریب نصیر محله خانم زهرا قریب نصیر محله ::سرپرستار سرپرستار 

  . . تخت  می باشد تخت  می باشد 99تخت و تخت و   44این بخش  در ضلع شرقی  در مجاورت اورژانس و تاسیسات  قراردارد داراي دو واحد با این بخش  در ضلع شرقی  در مجاورت اورژانس و تاسیسات  قراردارد داراي دو واحد با 

دیابت ،اختالل دیابت ،اختالل ( ( م ،فشار خون باال ،ادم حاد ریوي ،بیماریهاي متابولیک م ،فشار خون باال ،ادم حاد ریوي ،بیماریهاي متابولیک آسآس::مددجویان مبتال به بیماریهاي شایع مانند مددجویان مبتال به بیماریهاي شایع مانند 
اختالالت کلیوي ،انسفالوپاتی ،سکته هاي مغزي  و سایر موارد در صورت نیاز و صالحدید پزشک اختالالت کلیوي ،انسفالوپاتی ،سکته هاي مغزي  و سایر موارد در صورت نیاز و صالحدید پزشک ))کتواسیدوز دیابتی کتواسیدوز دیابتی 

  . . معالج در این بخش بستري می شوند معالج در این بخش بستري می شوند 

  عصر بصورت روزانه عصر بصورت روزانه   33--44::ساعت مالقات ساعت مالقات 

  

  

  ::بخش همودیالیز بخش همودیالیز 
  ))متخصص داخلی متخصص داخلی ((خانم دکتر میترا نجفی پور مقدم خانم دکتر میترا نجفی پور مقدم ::ئیس بخش ئیس بخش رر

  ))کارشناس پرستاري کارشناس پرستاري ((خانم منور جلیلیان خانم منور جلیلیان ::سرپرستار سرپرستار 

  ..تخت می باشدتخت می باشد1010داراي داراي ..این بخش در قسمت مرکزي بیمارستان جنب داروخانه  مرکزي قراردارداین بخش در قسمت مرکزي بیمارستان جنب داروخانه  مرکزي قراردارد

ساعت ساعت   44در هفته و هر بار به مدت در هفته و هر بار به مدت   باربار33مراجعین این بخش افراد مبتال به نارسایی هاي  کلیوي  می باشند که بصورت مراجعین این بخش افراد مبتال به نارسایی هاي  کلیوي  می باشند که بصورت 
  . . تحت دیالیز قرار می گیرند تحت دیالیز قرار می گیرند 

  . . دستگاههاي همودیالیز این مرکز از نوع پیشرفته  با مارك فرزنیوس ساخت آلمان است دستگاههاي همودیالیز این مرکز از نوع پیشرفته  با مارك فرزنیوس ساخت آلمان است 

خدمات رسانی به مددجویان بصورت روزانه صبح و عصر انجام می گیرد و در موارد اورژانس  در صورت  صالحدید خدمات رسانی به مددجویان بصورت روزانه صبح و عصر انجام می گیرد و در موارد اورژانس  در صورت  صالحدید 
  . . خش فوق اقدام به حضور در بخش و ارائه خدمت در شیفت هاي شب می باشند خش فوق اقدام به حضور در بخش و ارائه خدمت در شیفت هاي شب می باشند پزشک معالج  پرسنل بپزشک معالج  پرسنل ب

  

  

  

  

  



 

  ::اتاق عمل اتاق عمل 
  ))  جراحی عمومی جراحی عمومی   متخصمتخص((  هرمزيهرمزيآقاي دکتر آقاي دکتر ::رئیس بخش رئیس بخش 

  ))کارشناس پرستاري کارشناس پرستاري ((خانم الهه بحري خانم الهه بحري ::سرپرستار سرپرستار 

  ..می باشدمی باشدساعته ساعته   2424به صورت به صورت   اتاق فعال اتاق فعال 66این بخش داراي این بخش داراي 

در در و سوختگی  و سوختگی    گوش و حلق و بینی و ارتوپدي گوش و حلق و بینی و ارتوپدي راحی عمومی ،زنان ،اورولوژي ،راحی عمومی ،زنان ،اورولوژي ،چشم ،جچشم ،ج::کلیه اعمال جراحی نظیر کلیه اعمال جراحی نظیر 
  ..این  بخش انجام می گردد این  بخش انجام می گردد 

  

  

  

  بخش اورژانس بخش اورژانس 
  ))پزشک عمومی پزشک عمومی ((آقاي  دکتر حسین جلیل پور آقاي  دکتر حسین جلیل پور ::رئیس بخش رئیس بخش 

  ))کارشناس پرستاري کارشناس پرستاري ((خانم فریبا صارمی خانم فریبا صارمی ::سرپرستار سرپرستار 

  . . این بخش در ضلع شرقی در مقابل در وردي بیمارستان جنب بلوار الغدیر در جنب  کلینیک بیمارستان  قرار دارد این بخش در ضلع شرقی در مقابل در وردي بیمارستان جنب بلوار الغدیر در جنب  کلینیک بیمارستان  قرار دارد 

   می می   ))به منظور خدمات رسانی به بیماران با مشکل قلبی و حاد به منظور خدمات رسانی به بیماران با مشکل قلبی و حاد ((تخت  تخت  22تخت فعال و اتاق ویژه با تخت فعال و اتاق ویژه با 1010داراي داراي
  ..باشد باشد 

    قدام به ویزیت بیماران و صدور دستورات قدام به ویزیت بیماران و صدور دستورات پزشک عمومی بصورت  مقیم حضور دارند و اپزشک عمومی بصورت  مقیم حضور دارند و ا  22در هر شیفت  در هر شیفت
  . . مربوط به انجام مراقبت هاي درمانی  و نظارت بر نحوه ارائه خدمات می پردازند مربوط به انجام مراقبت هاي درمانی  و نظارت بر نحوه ارائه خدمات می پردازند 

   در صورت  نیاز به بستري  با هماهنگی پزشک اورژانس با متخصص مربوطه ،ویزیت و بستري بیمار در بخش با در صورت  نیاز به بستري  با هماهنگی پزشک اورژانس با متخصص مربوطه ،ویزیت و بستري بیمار در بخش با
  . . نظر متخصص انجام می گردد نظر متخصص انجام می گردد 

در صورت در صورت . . امکانات  سی تی اسکن، ام آر آي  و متخصص نروسرجري   می باشد امکانات  سی تی اسکن، ام آر آي  و متخصص نروسرجري   می باشد فاقد فاقد   این مرکزاین مرکز: : محدودیت ها محدودیت ها 
  ..با هماهنگی ستاد هدایت  دانشگاه اعزام می گردد با هماهنگی ستاد هدایت  دانشگاه اعزام می گردد   مراجعه بیمارمراجعه بیمار

  

  

  



 

  و اطفال و اطفال   بخش داخلی جراحی  مردان و زنان بخش داخلی جراحی  مردان و زنان 
  . .   خش در قسمت  فوقانی بخش اورژانس و کلینیک در بخش شرقی بیمارستان واقع گردیده استخش در قسمت  فوقانی بخش اورژانس و کلینیک در بخش شرقی بیمارستان واقع گردیده استاین باین ب

  ))متخصص جراحی  عمومی متخصص جراحی  عمومی ((آقاي دکتر هرمزي آقاي دکتر هرمزي ::رئیس بخش رئیس بخش 

  ))کارشناس پرستاري کارشناس پرستاري ((خانم مهري سالمتی خانم مهري سالمتی ::سرپرستار سرپرستار 

  . . تخت فعال   می باشد تخت فعال   می باشد   3434این بخش داراي این بخش داراي 

این  این  ..تمامی مددجویان با دارا بودن  مشکالت  داخلی  و جراحی و عفونی و ارتوپدي  در این بخش بستري می گردند تمامی مددجویان با دارا بودن  مشکالت  داخلی  و جراحی و عفونی و ارتوپدي  در این بخش بستري می گردند 
  . . تخت  می باشد تخت  می باشد   44تخت و اتاق اطفال با تخت و اتاق اطفال با 66تخت و یک اتاق با تخت و یک اتاق با   33و و   22ي اتاق ي اتاق بخش داراي  تعدادبخش داراي  تعداد

  عصر بصورت روزانه عصر بصورت روزانه   33--44::ساعت مالقات ساعت مالقات 

  

  

CC--11بخش بخش  CC UU::  
  ))متخصص قلب و عروق متخصص قلب و عروق ((دکتر علی اصغرغدیرپور دکتر علی اصغرغدیرپور ::رئیس بخش رئیس بخش 

  ))کارشناس ارشد پرستاري کارشناس ارشد پرستاري ((خانم  شکوفه اکبر شاهی خانم  شکوفه اکبر شاهی ::سرپرستار سرپرستار 

CCجنب بخش  هاي جنب بخش  هاي   در قسمت مرکزي بیمارستان در قسمت مرکزي بیمارستان   تخت فعال می باشدتخت فعال می باشد  66این بخش داراي این بخش داراي  CC UU -- IIوو22 CC UU -- وقلب وقلب 11
  ..قرار دارد قرار دارد 

پس از بهبود حال ، بیمار با هماهنگی و صالحدید پس از بهبود حال ، بیمار با هماهنگی و صالحدید . . در این بخش مددجویان  داراي مشکالت قلبی بستري می گردند در این بخش مددجویان  داراي مشکالت قلبی بستري می گردند 
  . . پزشک معالج به بحخش قلب منتقل می گردد پزشک معالج به بحخش قلب منتقل می گردد 

  عصر بصورت روزانه عصر بصورت روزانه   33--44::ساعت مالقات ساعت مالقات 

  

  

  

  

  



 

CC--22بخش بخش  CC UU::  
  ))متخصص قلب و عروق متخصص قلب و عروق ((دکتر علی اصغرغدیرپور دکتر علی اصغرغدیرپور ::یس بخش یس بخش رئرئ

  ))کارشناس پرستاري کارشناس پرستاري ((  هما نمازيهما نمازيخانم  خانم  ::سرپرستار سرپرستار 

CCتخت فعال می باشد در قسمت مرکزي بیمارستان  جنب بخش  هاي تخت فعال می باشد در قسمت مرکزي بیمارستان  جنب بخش  هاي   66این بخش داراي این بخش داراي  CC UU -- IIوو22 CC UU -- وقلب وقلب 11
  ..قرار دارد قرار دارد 

هبود حال ، بیمار با هماهنگی و صالحدید هبود حال ، بیمار با هماهنگی و صالحدید پس از بپس از ب. . در این بخش مددجویان  داراي مشکالت قلبی بستري می گردند در این بخش مددجویان  داراي مشکالت قلبی بستري می گردند 
  . . پزشک معالج به بحخش قلب منتقل می گردد پزشک معالج به بحخش قلب منتقل می گردد 

  عصر بصورت روزانه عصر بصورت روزانه   33--44::ساعت مالقات ساعت مالقات 

  

  کلینیک کلینیک 
  . . بخش در قسمت مرکزي  بیمارستان جنب بخش اورژانس   قراردارد بخش در قسمت مرکزي  بیمارستان جنب بخش اورژانس   قراردارد     این این 

صاب  ، صاب  ، قلب ،داخلی ،جراحی ،چشم ،ارتوپدي ،داخلی اعقلب ،داخلی ،جراحی ،چشم ،ارتوپدي ،داخلی اع::د ر این واحد بیماران پس از اخذ نوبت توسط متخصصین د ر این واحد بیماران پس از اخذ نوبت توسط متخصصین 
  ..ویزیت  می گردند ویزیت  می گردند   ی ،عفونی  زنان زایمان ، اطفال  ،طب ورزشی و طب فیزیکی ی ،عفونی  زنان زایمان ، اطفال  ،طب ورزشی و طب فیزیکی روانپزشکروانپزشک

  . . کلینیک هاي زنان و داخلی و اطفال و قلب و ارتوپدي در شیفت عصر نیز فعال می باشند کلینیک هاي زنان و داخلی و اطفال و قلب و ارتوپدي در شیفت عصر نیز فعال می باشند 

  

  

 


