بخش اسيلًطی
سئیس بخش  :دکتش شُشیبس امیشحسىی
مسئًل بخش  :فیشيصٌ عببذی

جشاح ي متخصص کلیٍ ي مجبسی ادساسی
کبسشىبس پشستبسی

 15/5سبَ سبثمٍ وبری ( 4سبَ اتبق عمُ ثیمبرستبن ضُیذ ثُطتی4 ،سبَ مسئًَ ثخص  ICUثیمبرستبن
ضُیذ ثُطتی2 ،سبَ سًپزيایشر عػز ي ضت ثیمبرستبن ضُیذ ثُطتی 2 ،سبَ وبر در ثخص ثبستًاوی لّت
ثیمبرستبن ضُیذ ثُطتی ي درحبَ حبضز مسئًَ ثخص اريًِصی)
ثخص اريًِصی يالع در طجمٍ ديْ ،ثٍ ارا ئٍ خذمبت تخػػی ثٍ ثیمبران لجُ ي ثعذ اس اوجبْ اعمبَ جزاحی می
پزداسد.
∎ اص جملٍ مضایبی بخش اسيلًطی می تًان بٍ مًاسد صیش اشبسٌ ومًد :
دارای اسبتیذ ي پشضىبن مجزة اريًِصیحضًر  24سبعتٍ رسیذوت َبی اريًِصیثزخًرداری اس وبدر پزستبری مجزة ي آمًسش دیذٌدرغًرت ویبس ثیمبران ثٍ اعمبَ جزاحی ايرصاوسی در  24سبعت آمبدٌ ارائٍ خذمبت می ثبضذ.ثخص دارای 5پشضه متخػع ي  14رسیذوت در ممبطع مختّف می ثبضذ.در َز ضیفت  4رسیذوت آمبدٌ ارائٍ خذمبت ي درمبن ثیمبران می ثبضىذ.در ضیفت غجح  5پزستبر ،ومه ثُیبر ي  1خذمٍدر ضیفت عػز  3پزستبر 1 ،ومه ثُیبر ي  1خذمٍدر ضیفت ضت  3پزستبر 1 ،ومه ثُیبر ي  1خدمٍاتبق عمُ َز ريس اس سبعت  8غجح آمبدٌ پذیزش ثیمبران اريًِصی می ثبضذ.∎ سبعبت ماللبت َ :زريس اس سبعت  2-4عػز
∎ دس ایه بخش می تًان بٍ خذمات دسمبوی ي جشاحی ریل اشبسٌ کشد:
 : PCNLجزاحی ثستٍ سىً وّیٍ :خزيج سىً حبِت اس مجزا
TUL : TUR-Pجزاحی ثستٍ پزيستبت : TUR-Tجزاحی ثستٍ تًمًر مثبوٍ :جزاحی ثبس پزيستبت
BPHَیذريسَ َ ،زوی ،جزاحی ثبس سىً وّیٍ  ،وفزوتًمی (ثزداضته وّیٍ ) ،پیًّپالستی ،آوتی ریفالوس(ثزٌطت ادراری) َبیپًسپبدیبسیس خزيج  jjي سبیز اعمبَ جزاحی ثشري (سیتًپالستی ي دایًرصن).

∎ امکانات و تجهیزات بخش :
دارای  30تخت فعبَ ثشرٌسبَ ي  4تخت فعبَ اطفبَ ثب وّیٍ تجُیشات ي امىبوبت ثٍ َمزاٌ دستزسی ثٍ داريَب
ي ًِاسْ مًرد ویبس فزآیىذ درمبن می ثبضذ وٍ ثب ضزیت اضغبَ  % 80-100می ثبضذ.

پضشکبن اسيلًطی دس سيصَبی ریل آمبدٌ يیضیت ي دسمبن بیمبسان می ببشىذ .
شىبٍ  --------------دکتش محشابی
یکشىبٍ  --------------دکتش مًسًی بُبس
ديشىبٍ  --------------دکتش امیشحسىی
سٍ شىبٍ  --------------دکتش عبلمی
چُبسشىبٍ  -------------دکتش امیشصسگش
ضمىب ایه پشضىبن طجك ثزوبمٍ اتبق عمُ ثیمبرستبن آمبدٌ پذیزش ي جزاحی ثیمب ران می ثبضىذ ي ثیمبران اس
مطت ي درمبوٍبٌ طجك ِیست پس اس َمبَىٍی جزاح یب رسیذوت ضت لجُ اس عمُ اس سبعت  4-6عػز پذیزش
می ضًوذ ي پس اس اوجبْ خذمبت پبر انِیویىی يارد ثخص اريًِصی می ضًوذ ،پزستبر مًظف ست ثیمبران را
ثستزی وزدٌ ي ثیمبران سبن ي ًِاسْ ثُذاضتی را ثبمعزفی وبمٍ پزستبر اس داريخبوٍ تُیٍ می ومبیىذ.
∎ اخز سضبیت وبمٍ آگبَبوٍ :
 لجُ اس عمُ َزًٌوٍ الذاْ درمبوی ثیمبران می ثبیستی پزستبر تًضیحبت السْ را ثٍ ثیمبر ي َمزاَبندادٌ ي فزْ مزثًطٍ را مُز ي امضبء ومبیذ.
∎ وکتٍ قببل تًجٍ :
 ثیمبران پس اس ثستزی ضذن جُت اوجبْ َیچًٍن ٌ خذمبتی ضخػب ثٍ خبرج اس مزروش مزاجعٍ ومیوىىذ تب سمبوی وٍ در ثخص اريًِصی ثستزی می ثبضىذ ،پزستبر ي ثیمبرستبن می ثبیستی تمبْ خذامت
ثُذاضتی ي درمبوی را ثٍ ثیمبران ارائٍ دَىذ.

∎ سسیذگی بٍ شکبیت :
در ظيرت َزًٌوٍ مطىُ اثتذا در ضیفت غجح سزپزستبر ي در ضیفت عػز مسئًَ ضیفت پبسخًٍ خًاَذ
ثًد .در غًرت عذْ رفع مطىُ ثب سًپزيایشرَبی يلت می تًان مطىُ را مطزح وزد.
اس طزیك ضمبرٌ پیبمه  30006448000029یب ثٍ غًرت اِىتزيویىی ثب مزاجعٍ ثٍ ية سبیت ثیمبرستبن ویش
امىبن مطزح ومًدن پیطىُبدات ي ضىبیات ثیمبران یب َمزاَبن يجًد دارد .
شماره تماس بیمارستان38380703 :
داخلی بخش ارولوژی 310- 326- 337 :

