تِ ًام خذا

بزنامه درمانگاه پزشکان
درماوگاٌ تخصصی سوان ي سایمان صبح (يیشیت مشتزن اعاتیذ
ي دعتیاران )

درهاًگاُ پرُ ًاتال:
دکتر اتَطالة تیگی; شىبٍ
دکتر افساًِ تْراًیاى :یکشىبٍ
دکتر ریحاًِ پیرجاًی :ديشىبٍ
دکتر هرین خَشیدُ؛ سٍ شىبٍ
دکتر الدى کاشاًی :چُارشىبٍ

راٌّوای تیواراى ٍ هراجعیي هحترم
هرکــس آهَزشی -پصٍّشی -درهاًی جامــع باوــًان آرػ
ٍاتستـِ تِ داًشگــاُ علَم پسشکی ٍ خدهات تْداشتی درهاًی تْراى هیتاشد.

قزارداد با بیمه

دکتر ریحاًِ پیرجاًی :پىجشىبٍ
درهاًگاُ شًیکَلَشی:
دکتر هرین خَشیدُ; شىبٍ
دکتر هرضیِ ٍحید دستجردی; یکشىبٍ
دکتر افساًِ تْراًیاى :ديشىبٍ
دکتر زّرا عسگری; سٍ شىبٍ

ایه تیمارستان تا تیمٍ َای خذمات درماوی(خذمات ريستایی،
خذمات کارکىان ديلت ،خًیص فزما (ایزاویان) ي سایز اقطار
حمایتی) ،تیمٍ تامیه اجتماعی ،تیمٍ ویزيَای مسلح ،تیمٍ تاوک
تجارت ،تیمٍ ضُزداری ،تیمٍ ًَاپیمایی قزارداد دارد کٍ تز حسة

درماوگاٌ فًق تخصصی سوان ي سایمان صبح

سمان می تًاوذ تغییز ومایذ.

درماوگاٌ فًق تخصصی ( IVFواسایی)

دکتر ریحاًِ حسیٌی :چُارشىبٍ
پسشک هقین; پىج شىبٍ

دکتر اشرف هعیٌی :شىبٍ-ديشىبٍ (صبح)
آدرس :تشرگزاٌ ضُیذ تاقزی -تقاطع تشرگزاٌ رسالت-خیاتان فزجام
ضزقی-خیاتان ضُیذ تاغذارویا (رضیذ ضمالی)-وثص حیاتان 273

دکتر الدى کاشاًی :یکشىبٍ ،سٍ شىبٍ ي چُارشىبٍ (صبح)
درماوگاٌ فًق تخصصی الپاريعىًپی

تلفه88999864-6 :

دکتر زّرا عسگری  :شىبٍ ،سٍ شىبٍ

تلفه دفتر ریاست ي رسیدگی بٍ شکایات 88999862-3 :

دکتر هٌصَر اشرفی ًیا :یکشىبٍ َا

تلفه َمراٌ ياحد شکایات جُت ارسال پیامک1:218918198 :

دکتر ریحاًِ حسیٌی :چُارشىبٍ

ديروگار889942:7:

درماوگاٌ فًق تخصصی وًلپًعىًپی يآوىًلًصی سوان

دکتر افساًِ تْراًیاى :ديشىبٍ (صبح)
درماوگاٌ فًق تخصصی پزٌ واتًلًصی(مشايرٌ َای فًق
تخصصی مادر ي جىیه،عًوًگزافی حاملگی)
دکتر اتَطالة تیگی; شىبٍ-سٍ شىبٍ (عصر)
دکتر ریحاًِ پیرجاًی :پىج شىبٍ(صبح)
ولیىیه يیضٌ اعاتیذ سوان عصز (يیشیت مغتمیم تًعط اعاتیذ )

دکتر اتَطالة تیگی -دکتر افساًِ تْراى ًیاى; شىبٍ
دکتر الدى کاشاًی -ریحاًِ حسیٌی :یکشىبٍ
دکتر هرین خَشیدُ-دکتر افساًِ تْراًیاى :ديشىبٍ
دکتر اتَطالة تیگی -دکتر الدى کاشاًی :سٍ شىبٍ
دکتر ریحاًِ پیرجاًی-دکتر هرین خَشیدُ-ریحاًِ حسیٌی:
چُارشىبٍ
درماوگاٌ جزاحی عمًمی ي فًق تخصصی جزاحی
عزطان ي پغتان
دکتر صدف علیپَر; چُارشىبٍ (عصر)
دکتر آذیي صاتری; شىبٍ ،ديشىبٍ (عصر) ،سٍ شىبٍ ي
چُارشىبٍ (صبح)
درماوگاٌ آوىًلًصی ي شیمی درماوی
دکتر فرحٌاز ٍفائی ًصاد  :شىبٍ (صبح)
درماوگاٌ رادیًتزاپی (پزتًدرماوی)
دکتر تسلیوی :شىبٍ (عصر)
درماوگاٌ غذد ي دیابت
دکتر ًَشیي شیرزاد;یکشىبٍ-ديشىبٍ (با تعییه يقت قبلی)

دکتر فیرٍزُ فیض; سٍ شىبٍ-چُارشىبٍ –پىج شىبٍ (صبح)
درماوگاٌ گًارػ ي وبذ -صبح
دکتر فرٍزًدُ هیرزا آقا; یک شىبٍ  -دي شىبٍ

دکترًجوِ سادات آل طِ; چُارشىبٍ (يقت قبلی)
آوذيعىًپی ي وًلًوًعىًپی -صبح

درماوگاٌ تغذیٍ ي رصیم درماوی-صبح
خاًن هصگاى ترٍجردیَ :مٍ ريزٌ از یکشىبٍ تا چُارشىبٍ

دکترًجوِ سادات آل طِ; شىبٍ
دکتر فرٍزًدُ هیرزا آقا؛ چُارشىبٍ
درماوگاٌ اطفال -صبح
دکتر علی اکثر هْدیسادُ; ريز َای زيج
دکتر ًیوا طاّری; ديشىبٍ –پىجشىبٍ
دکتر هحودرضا شیَا:شىبٍ (عصر) ،یکشىبٍ(صبح) ،ديشىبٍ
(عصر) سٍ شىبٍ (صبح) ،چُارشىبٍ (صبح)
فًق تخصصی وًسادان وارط -صبح
دکتر ثاقة :شىبٍ
درماوگاٌ عفًوی ي بیماریُای آمیششی-صبح
دکتر طاّرُ سَری; یکشىبٍ-ديشىبٍ – پىجشىبٍ
درماوگاٌ گًػ ي حلك ي بیىی-صبح
دکتر لیال اسالهی :شىبٍ (صبح)
درماوگاٌ للب ي عزيق(اوًواردیًگزافی-وًار للب-تغت
يرسػ)
دکتر پریا تَکلی پَر; شىبٍ ،یکشىبٍ ،ديشىبٍ ،چُارشىیٍ
(صبح)  -سٍ شىبٍ (عصر)ي پىجشىبٍ (یک َفتٍ درمیان)
درماوگاٌ طب فیشیىی(تًاوبخشی ،طب عًسوی ،اختالالت
اعىلتی ي عضالوی)
دکتر دّقاًی زادُ :ديشىبٍ ،سٍ شىبٍ ي پىج شىبٍ (صبح)
وًار عصب عضلٍ:
دکتر دّقاًی زادُ :شىبٍ
درماوگاٌ جزاحی ولیٍ ،مجاری ادراری ي وًار مثاوٍ-صبح
دکتر هصدُ ًَاب :یکشىبٍ
دکتر حاهد اخَی زادگاى; ديشىبٍ – چُارشىبٍ

راهنمای طبقات
الف) سیزسهیي:
درهاًگاُ ّای جزاحی ،داخلی ،غذد ،گَارػ ٍ آًذٍعکَپی،
کَلًََعکَپی ،گَػ ٍ حلك ٍ تیٌی ،عفًَی ،کلیِ ٍ هجاری ادرار ،للة،
ًاتارٍری ٍ تخؼ  ،IVFتایگاًی ،تلفٌخاًِ ،آؽپشخاًِ ٍ علف عزٍیظ
ب) طثمِ ّوکف:
حَسُ ریاعت ٍ هذیزیت -دفتز پزعتاریٍ -احذّای حغاتذاری ٍ اداری
پذیزػ ،تزخیص ٍ صٌذٍق  -رادیَلَصی ٍ عًََگزافی ،عٌجؼ تزاکناعتخَاى  -آسهایؾگاُ  -درهاًگاّْای سًاى سایواى ٍ فَق تخصصْای
هزتَطِ -درهاًگاُ اطفال ٍ ٍاکغیٌاعیَى -اٍرصاًظ-دارٍخاًِ
ج)طثمِ اٍل:
تخؼ ّای جزاحی ،لیثز(سایواى)،Post NICU ،NICU ،ICU ،
اتاق ّای عول ٍ الپارٍعکَپی ٍ اتاق هادراى ؽیزدُ
د) طثمِ دٍم:
تخؼ ّای داخلی ،اللِ ) ٍ (VIPؽیوی درهاًی
ُ) طثمِ عَم:
کتاتخاًِ ،کالط آهَسػ ،آهفی تاتز ٍ هزکش تَععِ پضٍّؼ

راهنمای پذیزش بیماران

اگز بیمار شما وضعیت اورژانس دارد:
 )2اتتذا تٍ ياحذ تزیاص اتتذای يريدی ايرصاوس مزاجعٍ وماییذ.
 )3دري احذ تزیاص سطح تىذی تیمار ضما تٍ سطًح 2تا  6تز اساس
يخامت تیماری صًرت می گیزد
 )4اگر بیمار شما سطح 1ي 2بًد :تذين طی کزدن مزاحل پذیزش،
اقذامات درماوی فًری تزای تیمار ضما اوجام می گیزد.

اگر بیمار سطح  4 ،3ي  5بًد :اتتذا تٍ ياحذ پذیزش جُت
تطکیل پزيوذٌ ي صذير قثض مزاجعٍ ومائیذ.
 )5اقذامـات درماوی مًرد ویــاس در ياحـذ ايرصاوس اوجام می ضًد.

پذیزش جهت درمانگاه:
 )2اتتذا ضمارٌ خًد را اس دستگاٌ وًتت دَی دریافت ومائیذ.
 )3پس اس اعالم ضمارٌ تٍ گیطٍ مزتًطٍ مزاجعٍ ومائیذ.
 )4اگر برای ايلیه بار مراجعٍ ومًدٌاید(پريودٌای در
بیمارستان ودارید) :جُت تطکیل پزيوذٌ مطخصات فزدی ي
تیمٍ ای اس ضما پزسیذٌ می ضًد ي سپس کذ ضىاسایی
اختصاصی ثثت ضذٌ ي تز ريی کارتی تٍ ضما تحًیل دادٌ می
ضًد
در صًرت داشته سابقٍ مراجعٍ :کذ ضىاسایی خًد را تٍ
متصذی پذیزش اعالم ومائیذ تا پزيوذٌ درماوی ضما تاسیاتی ضذٌ ي
پذیزش مجذد صًرت گیزد.
 )5سپس تزگٍ پذیزش چاج ي تٍ ضما تحًیل دادٌ می ضًد.
 )6تٍ صىذيق مزاجعٍ ومًدٌ يتزگٍ صًرت حساب را اخذ ومائیذ.
 )7تٍ درماوگاٌ مزتًطٍ مزاجعٍ ي تزگٍ پذیزش ي رسیذ صىذيق را تٍ
مىطی درماوگاٌ تحًیل دَیذ.
مزاحل پذیزػ اعمال جزاحی عزپایی در ايرصاوظ
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تٍ ياحذ پذیزش جُت تطکیل پزيوذٌ عمل سزپایی مزاجعٍ
ومائیذ.
پس اس گذراوذن مزاحل پذیزش ،پزيوذٌ را تحًیل گزفتٍ ي
تٍ ياحذ تزخیص مزاجعٍ ومائیذ.
پس اس گزفته تزگٍ تسًیٍ حساب اس ياحذ تزخیص َمزاٌ تا
پزيوذٌ پذیزش مجذدا تٍ ايرصاوس مزاجعٍ ومائیذ.
پس اس وًتت دَی ،خذمات عمل سزپایی در ايرصاوس اوجام
می ضًد.
سپس جُت يیشیت مجذد تٍ درماوگاٌ مزاجعٍ ومائیذ.

