
 

 :  ICU بخش مراقبت هاي ويژه 

تخت می باشد که با  55افتتاح گردید. دارای  5831در سال     ICUبخش 

  RO  دستگاه ونتیالتور و یك اتاق ایزوله مجهز به  55امکانات و تجهیزات الزم با 
 .جهت انجام دیالیز بیماران بخش ویژه  وآماده پذیرش بیماران بدحال میباشد 

با اجرای  ICUها در فاز پنج بخش جدید  الزم به ذکر است در برنامه توسعه بخش

 تخت افزایش پیدا کرده و بزودی افتتاح خواهد شد .   02استانداردها به 

 :  CCU     بخش مراقبت هاي ويژه 

تخت ایزوله پذیرای بیماران قلبی و عروقی  0تخت  فعال و  3با     CCUبخش 

 می باشد .

  بخش جراحي مردان :

بخش جراحی مردان پذیرای بیماران در گروه جراحی عمومی،ارتوپدی،ارولوژی 

،گوش و حلق و بینی و چشم و مغزو اعصاب می باشد . این بخش شامل اتاق دو 

 می باشد .  VIPتخته ، اتاق خصوصی و اتاق 

 

 

 

   (: IPDبخش بيماران بين المللي )

آماده پذیرش بیماران   VIPاین بخش با داشتن اتاق های دو تخته، خصوصی و 

 جراحی می باشد .  -بین الملل در زمینه بیماری های داخلی

 

 

 

 بخش دياليز :

بخش دیالیز در طبقه همکف ساختمان کلینیك های تخصصی و فوق تخصصی واقع 

تاسیس شد   5831تخت فعال می باشد  . این بخش در سال  50شده است که  شامل 

 و همه روزه و ایام تعطیل بجز جمعه ها در سه شیفت صبح و عصر و شب فعالیت دارد . 

 آزمايشگاه : 

آزمایشگاه که در دو بخش سرپایی و بستری فعالیت می نماید انجام و گزارش نتیجه 

آزمایشات پزشکی بیماران را در تمام ساعات شبانه روز به عهده دارد.این بخش شامل 

قسمتهای تخصصی هماتولوژی، بیوشیمی ، میکروبیولوژی ، هورمون شناسی و بانك 

 خون می باشد. 

 داروخانه :

داروخانه بیمارستان به دو بخش بستری و سرپایی تقسیم می شود . داروخانه بستری 

داروهای مورد نیاز بیماران بخش بستری و فراهم نمودن وسایل و تجهیزات مورد 

استفاده بیماران در اتاق عمل را تامین می نماید و داروخانه سرپایی به بیمارانی که به 

 درمانگاه ها مراجعه می کنند خدمات رسانی دارویی و مشاوره ارائه  می دهد .

 تصويربرداري : 

این واحد به بیماران در زمینه انجام سیی تیی اسیکن مولیتی اسیالیس، سیونوگرافی، 

سونوگرافی داپلر ، گرافی های تحت فلوروسکوپی، مامو گرافی، سنجش تراکم اسیتخوان 

 ارائه خدمات می نماید 
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 11399333-9تلفن: 
 0011تاريخ بازنگري : شهريور 

0010تاريخ بازنگري بعدي:  تابستان   

معرفي بخش هاي بستري و 

 پاراكلينيك 

بيمـارستان تخصصي و فوق  

 تخصصي سـوم شعـبان



 مقدمه:

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خیرییه سیوم  شیعبان دارای 

بخش های بستری شامل اورژانس، بلوك زایمان، اتاق عمل، بخیش 

( جراحی زنان، جراحی مردان، جینرال،  CCU , ICUهای ویژه )

( ، اطفال و نوزادان و دیالیز آمیاده  IPDبخش بیماران بین المللی )

 ارائه خدمت به بیماران محترم می باشد .  

 

 بخش اورژانس : 

بخش اورژانس که در واقع خی  مقیدم بیمارسیتان محیسوب میی شیود و یفیه 

سیاعت اول از  6پذیرش،تریاژ،درمان اولیه و تعیین تکلیف بیماران را حیداکرر تیا 

زمان پذیرش به عهده دارد . ساختمان فعلی اورژانس از استانداردهای سیاختاری و 

  فضای فیزیکی مناسب به عنوان بخش اورژانس برخوردار می باشد.

 

 اتاق عمل : 

اتاق فعال می باشد.بیشترین اعمال جراحی در این بخش شامل  1اتاق عمل دارای 

جراحی های زنان و سزارین ، جراحی عمومی، ارتوپدی ، ارولوژی،چشم ، گوش و 

 حلق و بینی ، مغز و اعصاب ، ترمیمی می باشد.

 

 بخش اطفال و نوزادان : 

بخش اطفال بیمارستان سوم شعبان با داشتن تخت فعال اطفال ، نوزادان ، 

انکوباتور ،کات نوزاد ، تخت احیاء و تخت فتوتراپی آماده ارائه خدمت می باشد. در 

این بیمارستان موفق به دریافت لوح دوستدار کودك گردیده است و تا   5836سال

کنون مشاوره های الزم در رابطه با شیردهی نوزاد و ترویج تغذیه با شیر مادر 

 توس  کارشناس انجام می پذیرد . 

 

 بلوك زايمان : 
این بخش مجهز به اتاق پره اگالمپسی، اتاق تریاژ ، اتاق ایزوله ، اتاق معاینه پزشك ، اتاق 

اتاق زایمان در آب مجهز به دستگاه های اندونکس و زایمان   ، LDRتحت نظر ، اتاق 

 بدون درد می باشد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش جراحي زنان :

 3اتاق خصوصی و  VIP  ،0اتاق  5تخت می باشد . که شامل  53این بخش شامل 

اتاق دو تخته می باشد که کلیه جراحی ها و زایمان ها بستری می شوند . همچنین این 

برای مادرانی که میخواهند تولد نوزادشان را جشن   VIPمرکز امکان طراحی اتاق 

بگیرند فراهم نموده و می توانند جهت دیزاین و یا انجام فیلمبرداری زایمان خود از 

 قبل هماهنگ کنند تا بهترین خاطرات برایشان ثبت شود . 

 

 

 

 


