شرایط اختصاصی بخش های بیمارستان
حوزه مدیریت :
این قسمت شامل دفتر ریاست بیمارستان  ،مدیریت و حراست می باشد.که شامل ریاست بیمارستان :
دکتر آل داوود  ،مدیریت  :دکتر خداپرست و مسئول حراست آقای پارچه باف می باشند .

واحد امور مالی:
این واحد شامل واحد های بودجه و اعتبارات ،نظام نوین مالی ،دریافت و پرداخت ،اموال و انبار ،تدارکات،
درآمد و واحد رسیدگی به اسناد می باشد مسئول خانم شاد می باشند .

خدمات پرستاری:
مدیریت خدمات پرستاری در طبقه همکف بیمارستان واقع بوده و مسئولیت برنامه ریزی ،نظارت و
ارزشیابی بر کار پرسنل پرستاری را با حضور سوپروایزر بالینی  ،آموزشی و کنترل عفونت بر عهده
دارد.مسئول خانم مرادی

واحد آموزش :
این واحد وظیفه نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی جهت کلیه پرسنل را بر عهده داشته و نیازهای
آموزشی مورد نیاز پرسنل را از طریق برنامه های مدون واحد آموزش دانشگاه و فرم های برنامه
توسعه فردی ( )P.D.Pو آزمون های توان مندی و پیشنهادات مسئولین شناسایی کرده و اقدامات
اصالحی مورد نیاز را از طریق برگزاری کالس های کددار و غیر کددار  ،فعال سازی کنفرانس های درون
بخشی و اجرای آزمون های توان مندی و تهیه کتاب  ،جزوه و پوسترهای آموزشی انجام می
دهد.مسئو.ل خانم کاووسی

واحد بهبود کیفیت:
دفتر بهبود کیفیت شامل واحد های اعتباربخشی  ،کمیته های بیمارستان و حقوق گیرندگان خدمت بوده
که به عنوان یکی از بازوهای مدیریت در جهت اجرائی نمودن تصمیمات مدیران در راستای اعتبار بخشی و
ارزشیابی در بیمارستان عمل می کند .مسئول خانم مروجی

واحد بهداشت محیط:

این واحد مسئولیت نظارت بر بهداشت آب  ،بهداشت مواد غذایی  ،بهداشت لنژری  ،بهداشت هواساز ها ،
بهداشت پرتوها  ،مدیریت پسماند های پزشکی  ،کنترل حشرات و جوندگان موذی و دفع صحیح فاضالب
بیمارستانی را بر عهده دارد .مسئول خانم نصرتی

واحد فناوری اطالعات:
در واحد فناوری اطالعات کارهای مربوط به تعریف کاربران و اطالع رسانی نام کاربری کارکنان ،رفع
اشکاالت مربوط به نام کاربری و پسورد  ،تعریف کاربران  HISو ایجاد دسترسی های الزم برای کاربران
 ، HISنصب نرم افزارهای مورد نیاز در سیستم ها  ،رفع اشکاالت کاربری کارکنان  ،پیگیری اشکاالت
مربوط به شبکه و رفع اشکاالت سخت افزاری سیستم ها و در صورت لزوم ارسال سیستم ها به خارج
بیمارستان ،هماهنگی برای تغییرات الزم در سایت ،هماهنگی برای خرید سخت افزارهای مورد نیاز و
رفع مشکالت نرم افزاری کارکنان انجام می شود.مسئول آقای حسین زاده

واحد کنترل عفونت:
وظیفه این واحد کنترل عفونت های بیمارستانی ،پیشگیری از عفونت در بیماران و پرسنل و گندزدایی و
استریلیزاسیون در واحدهای مختلف و پایش آن می باشد .این واحد با آموزش بیماری های عفونی شایع
با استفاده از پوسترها و پمفلتها نقش پیشگیرانه در عفونت ها داشته و هم چنین با آموزش شستشوی
دست و پایش آن نقش مهمی در کنترل عفونت های بیمارستانی دارد.محدوده عملکردی واحد کنترل
عفونت در بخش های بستری و پاراکلینیکی و بررسی موارد عفونت های گزارش شده بیمارستانی و
پیشگیری از عفونت در بیمارستان و در بین بیماران می باشد .مسئول آقای جاهد

کلینیک آموزش خودمراقبتی به بیمار و خانواده :
این واحد در طبقه همکف بیمارستان واقع شده است .وظیفه کلینیک  ،آموزش و مشاوره در زمینه
انکولوژی ،پستان  ،ب ث ژ تراپی و آموزش سالمت همگانی برای بیماران و خانواده هایشان جهت
مراقبت از خود در حین درمان و بعد از ترخیص برای مددجویا ن سرپایی و بستری می باشد که با
استفاده از کتابچه ها و پمفلتها و مولتی مدیا های تهیه شده جهت بیماران انجام می شود.وظیفه کنترل،
پایش و برنامه ریزی آموزش های انجام شده در بخش توسط پرستاران و دیگر کارکنان بر عهده مسئول
این واحد است .مسئول خانم کاووسی

آزمایشگاه:
این واحد در طبقه همکف بیمارستان واقع شده است .حدود  %58آزمایشات کلینیکال مانند قند خون ،
اوره ،کراتینین  ،اسید اوریک  ،کلسترول خون و چربی ها مثل تری گلیسیرید  ،LDL ، HDL ،فاکتورهای

کبدی مثل  LDH ،ALP ،ALT ،ASTت ،تومور مارکرها مثل  CA19-9 ،CA125 ،CA15.3 ،CEAو
 ...عموما روی سرم بیماران انجام می شود
که پس از نمونه گیری خون و سانتریفیوژ نمونه خون لخته  ،سرم جدا شده و آزمایشات درخواستی روی
سرم قابل انجام خواهد بود.
تعدادی از آزمایشات نیز روی خون تام تحت عنوان  CBCانجام می شود مثل شمارش گلبول های سفید
خون  ،گلبول های قرمز خون  ،شمارش پالکت های خون  ،مورفولوژی گلبول های سفید و قرمز خون که
جهت تشخیص بیماری های خونی مثل کم خونی  ،لوسمی (سرطان خون) ،تاالسمی و موارد دیگر
.آزمایشات انعقادی مثل  APCR ،Protein S ،Protein C ،D- Dimer ،PTT ،PTو موارد دیگر نیز روی
نمونه خون سیتراته انجام می شود که در این مورد حجمی از خون را محلول سیترات سدیم مجاور و پس
از سانتریفیوژ  ،فاکتورهای انعقادی روی پالسمای جداشده قابل انجام خواهد بود.جهت تشخیص آسیب
های کلیوی مثل نفروز کلیوی  ،عفونت کلیوی  ،خونریزی مثانه و موارد دیگر نیز از بیماران نمونه ادرار
گرفته می شود.
جهت تشخیص عفونت های دستگاه گوارش ( باکتریایی یا انگلیی) ناشی از استقرار انواع باکتری ها و
کرم ها و آسیب ها در دستگاه گوارش از نمونه مدفوع بیماران آزمایشات الزم گرفته می شود.

اسیب شناسی :
این بخش در قسمت همکف قرار دارد

تشخیص نوع سرطان بیماران استفاده از روشهای مختلف

نمونه پاتولوژی سر پایی و ارسالی از اتاق عمل و تهیه بلوک الم مسئول  :خانم دکتر قریب

ناظم فنی  :خواجیم

انکولوژی زنان

:

این بخش در طبقه سوم بیمارستان واقع شده است که شامل  8اتاق عمومی و یک اتاق ایزوله که جمعا
 12تخت بستری دارد و یک تخت خردسال قرار دارد موارد بستری در این بخش بیماران شیمی درمانی
،رادیو تراپی ،و یا کنترل عوارض شیمی درمانی می باشد مسئول بخش خانم دکتر شهید ثالث و سر
پرستار خانم نوفرستی می باشد .

انکولوژی

مردان :

این بخش در طبقه دوم قرار دارد که شامل  12تخت و یک اتاق ایزوله می باشد موارد بستری در این
بخش بیماران شیمی درمانی ،رادیو تراپی ،و یا کنترل عوارض شیمی درمانی می باشد

مسئول بخش دکتر شهید ثالث و سر پرستار الهه عباسی می باشد .

بخش

:ICU

در طبقه اول قرار دارد  2تخت که هر تخت توماتیبک و مجهز به کنترل است که با کمک آن می توتن تخت
را به وضعیت مناسب و دلخواه تغییر داد برای هر تخت مانیتور قلبی وجودارد و همه مانیتورها به مانیتور
مرکزی واقع در اسیستگاه پرستاری متصل می باشد که بدین وسیله بیماران کامال تحت کنترل قرار خواهند
گرفت مسئول بخش دکتر علیرضا رادفر و سر پرستار ملیحه واسعی زاده

می باشند

بخش رادیو تراپی  :این بخش در منهای  2بیمارستان واقع شده است که شامل دستگاه شتاب دهنده 2
وایان و شتابدهنده  1الکتا و اشعه سطحی و اتاق فیزیک و رادیو تراپی قرار دارد مسئول بخش دکتر
سیالنیان طوسی و ناظم فنی آقای حاج حسینیان می باشند .

بخش

اورژانش :

این بخش در طبقه هم کف قرار دارد آورژانس به صورت  12ساعته جهت پذیرش بیماران فعال می
باشد در شیفت صبع 8نفر پرستار و در شیفت عصر  1نفر پرستار قرار دارد این بخش شامل  21تخت
انکولوژی  3تخت اورژانس می باشد پذیرش بیماران در این دو بخش اورژانس و شیمی دمانی به صورت
سرپایی و بستری صورت می گیرد در این بخش عالوه بر انجام شیمی درمانی به صورت سر پایی جهت
بیماران ترانسفوزيون خون هم انجام وظیفه می نمایید مسئول بخش دکتر آزموده و سر پرستار خانم
ابراهیمی می باشند .
بخش جراحی مردان:این بخش در طبقه  8بیمارستان والقع گردیده است این بخش دارای  12تخت فعال
و یک اتاق ایزوله و دو اتاق خصوصی و مابقی عمومی می باشد .در این بخش مراقبتهای قبل وبعداز
عمل صورت میکیرد مسئول بخش خانم دکتر فتاحی و سر پرستار خانم عادل قهرمان می باشد
بخش جراحی زنان  :این بخش در طبقه  2بیمارستان واقع گردیده است این بخش دارای  11تخت فعال
و یک اتاق ایزوله مابقی عمومی می باشد .در این بخش مراقبتهای قبل وبعداز عمل صورت میکیرد
مسئول بخش خانم دکتر فتاحی و سر پرستار خانم راد منش می باشد

بخش رادیو لوژی :
این بخش در قسمت همکف قرار دارد که شامل بخشهای مختلف می باشد .
اتاق رادیو گرافی  :2برای انواع رادیو گرافی ساده و چک فیلمهایو همچنین ماموگرافی (غیر دیجیتالی
) وجود دارد .

اتاق رادیو گرافی  : 1که شامل سیستم فلوروسکوپی جهت انجام راديو گرافی های اختصاصی از دستگاه
گوارش است
اتاق سو نو گرافی :
جهت انجام سونوگرافی های معمولی و داپلر جهت برسی عروق و اقدامات تهاجمی نظیر انواع بیوسپی های
نمونه برداری از بافت مختلف هدايت سونو دراين بخش موجود میباشد ،در ضمن در اين بخش يک عدد
دستگاه پرتابل قابل حمل راديولوژی جهت تصوير برداری از بیماران بد حال بستری در بخش وجود دارد
مسئول بخش خانم دکتر  :فريماه نوربخش و ناظم فنی بخش  :رضا ضیايی

داروخانه  :این مرکز در قسمت هم کف قرار دارد

