تیوارعتاى ؽْیذ تاٌّز ٍاتغتِ تِ داًؾگاُ علَم پشؽکی ٍ
خذهات تْذاؽتی درهاًی اعتاى کزهاى تَدُ ٍ دارای

وحًٌ دستزسی بٍ بیمارستان

گَاّیٌاهِ تیي الوللی هذیزیت کیفیت تز اعاط اعتاًذارد

کزهاى -خیاتاى لزًی -هزکش آهَسؽی درهاًی ؽْیذ تاٌّز.

ایشٍ ٍ 1009-8002لَح کیفیت حاکویت تالیٌی ٍ گَاّیٌاهِ

تلفي31135322 :

اعتثار تخؾی هلی تا درجِ یک هیتاؽذ.
تخؼ اٍرٍلَصی ،یکی استخؼّای فعال آهَسؽی ٍپضٍّؾی
ٍ درهاًی ایي تیوارعتاى اعت .در حال حاضز ایي تخؼ در
ؽاخِّای اٍرٍلَصی تزهیوی،اًذٍیَرٍلَصی ،یَرٍاًکَلَصی،
ارٍلَصی سًاى ٍ ًیش در هحیظ اٍرٍلَصی عوَهی فعالیت

اتاق عول اٍرٍلَصی دارای دعتگاُ عًََگزافی پیؾزفتِ تا

دارد .عاختواى ایي تخؼ در عِ عثمِ عزاحی ؽذُ اعت

پزٍب داخل همعذی جْت ًوًَِ تزداری پزٍعتاتً ،وًَِ

کِ سیز سهیي هخقَؿ تخؼ یَرٍدیٌاهیک (ًَار هثاًِ) ٍ

تزداری کلیِ،تعثیِ ًفزٍعتَهی ٍ عیغتَعتَهی هیتاؽذ.

عٌگ ؽکي ٍ تیواراى عزپایی ٍ عثمِ ّوکف اتاق ّای
عول ٍ عثمِ تاال تیواراى تغتزی هی تاؽذ.

اتاق عول اٍرٍلَصی ایي هزکش در عثمِ ّوکف ٍالع ؽذُ

اعضای َیات علمی فعال در ایه مزکز

ٍدارای  4اتاق فعال تَدُ ٍ تواهی عول ّای اٍرٍلَصی در

 -خاًن ّا :دکتز داًؼ پضٍُ(هتخقـ اٍرٍلَصی فلَؽیپ اٍرٍلَصی

ایي تخؼ اًجام هی ؽَد .اتاق عول اٍرٍلَصی  6رٍس

سًاى) ٍ دکتز هیزسایی( هتخقـ اٍرٍلَصی)

درّفتِ فعال تَدُ ٍ تعذاد جزاحی ّا رٍساًِ اس  5تا 13هَرد

 آلایاى:دکتز عثادسادُ(هتخقـ اٍرٍلَصی فلَؽیپ پیًَذ کلیِ)دکتزپاکوٌؼ(هتخقـ اٍرٍلَصی فلَؽیپ اًذٍیَرٍلَصی

هتغیزاعت.

عملَای رایج بخص
 اًَاع جزاحی عٌگ کلیِ حالة ٍ هثاًِ (جزاحی تاس ٍتغتِ ٍعٌگ ؽکٌی اًذٍعکَپی)
 -جزاحی عزعاىّای رایج اٍرٍلَصی :عزعاى کلیِ ،حالة،

الپارٍعکَپی) دکتزکواالتی(هتخقـ ارٍلَصی فلَؽیپ اًذٍیَرٍلَصی

هثاًِ (اس رسکغیَى اًذٍعکَپیک تَهَر تا تزداؽتي کاهل

الپارٍعکَپی) دکتز کتاتچی( هتخقـ اٍرٍلَصی فلَؽیپ

هثاًِ ٍ عاخت هثاًِ تا لغوتی اس رٍدُ) ٍ پزٍعتات

اًذٍیَرٍلَصی)دکتزرضاهحوذی(هتخقـ اٍرٍآًکَلَصی)

دکتزکزهی(هتخقـ اٍرٍلَصی فلَؽیپ اًذٍیَرٍلَصی الپارٍعکَپی)

وحًٌ پذیزش بیمار

 جزاحیّای تٌاعلی سًاى ؽاهل :تاسعاسی کف لگي تا یاتذٍى هؼ (افتادگی هثاًِ ٍ رکتَم) ،درهاى اًَاع
تیاختیاری ادرار ،تشریك تَتاکظ تزای تیؼ فعالی هثاًِ،

پذیزػ تیوار ٍ تعییي ٍلت لثلی تَعظ ٍاحذ پذیزػ

جزاحی کیغتّا ،آتغِّا ٍ تٌگیّای هجزا ٍ فیغتَلّای

درهاًگاُّا (کلیٌیک تعثت) تقَرت حضَری ٍ تلفٌی اًجام

اٍرٍصًیتال

هیؽَد .

 جزاحیّای تٌاعلی هزداى ؽاهل :جزاحیّای ًاتارٍری،ٍاریکَعلّ ،یذرٍعل ،پیچ خَردگی تیضِّ ،یپَعپادیاط،
جزاحی تٌگیّای هجزای ادراری ٍ پزٍعتات تِ فَرت
اًذٍعکَپی یا تاس ،درهاى اختالالت ارتثاط جٌغی هاًٌذ
اًشال سٍدرط ،کجی آلت.
 جزاحیّای اعفال ؽاهل :جزاحی ریفالکظ ادرار تِحالة (تشریك اًذٍعکَپی یا جزاحی تاس) ،درهاى عفًَت ٍ
عٌگ ّای ادراری ،درهاى اختالالت ادراری ،هثاًِ عقثی،

بخص بیماران بستزی

جزاحی عذم ًشٍل تیضِ ،فتك ٍ ّیذرٍعل ،ریوپلٌت تٌگی

دارای  32اتاق  1تا  6تختِ ٍ  21پزعٌل هجزب آلا ٍ خاًن

حالة ،جزاحی تَهَرّای کلیِ.

بخص یًريدیىامیک (وًار مثاوٍ) ي سىگضکه

ایي هزکش تٌْا هزکش یَرٍدیٌاهیک داًؾگاّی در کزهاى
اعت.

بخص اريلًژی بیمارستان باَىز

