دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان فسا

مرکس آموزشی درمانی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج )

معرفی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)فسا

سیزتٌای  28000هتزهزتع تَعط ٍسارت تْذاؽت درهاى

 ICU ، CCUجزاحی ٍهغش اعصاب  ICU ،للة

ٍآهَسػ پشؽىی سیز ًظز داًؾگاُ علَم پشؽىی ؽیزاس

،دیالیش  NICU،هؾغَل فعالیت هی تاؽذ.تخؼ NICU

در  4طثمِ تا تخؼ ّای اداری – درهاًی تأعیظ گزدیذ

تا5تخت فعال اس تاریخ  1391/9/18افتتاح ؽذُ اعت

ٍهزاحل عاخت ٍتجْیش آى تِ طَر جذی ٍپظ اس ٍلفِ

ٍتخؼ  ICUللة تا 4تخت فعال اس تاریخ  1391/11/18راُ

چٌذعالِ تَعط داًؾىذُ علَم پشؽىی فغا اسعال

اًذاسی گزدیذُ اعت .وِ در حال حاضز  6 NICUتخت ٍ

 1385اس عزگزفتِ ؽذًٍْایتاً هزوش آهَسؽی درهاًی
تخصصی ٍفَق تخصصی حضزت ٍلی عصز(عج) در دی
هاُ  1386تافشایؼ  144تخت ٍتعذاد  240تخت هصَب
راُ اًذاسی ٍهَرد تْزُ تزداری لزار گزفت ٍپظ اس تىویل
ٍتجْیش تخؼ ّای هختلف در حال حاضز یىی اس
هجْشتزیي هزاوش اس ًظز اهىاًات در جٌَب ؽزق اعتاى
هحغَب هی گزدد ٍتِ عٌَاى هزوش آهَسؽی در هاًی
تخصصی ٍفَق تخصصی تِ ؽوار هی آیذ.

 ICUللة دارای  6تخت فعال هی تاؽذ.

بخش های پاراکلیىیک
ٍاحذّای پاراولیٌیىی اعن اس دیالیش ،آسهایؾگاُ
،پاتَلَصی ،رادیَلَصی ،عی تی اعىي
اعپیزال،عًََگزافی،اوَواردیَگزافی ٍَّلتز فؾار ٍ ًَار
،فلَرٍعىَپی ،تغت ٍرسػ ،اوَواردیَگزافی اس راُ
هزی(ًَ،)TEEارهغش(الىتزٍاًغفالَگزافی)،ولًََعىَپی

تخؼ ّای ٍیضُ وِ در ارسؽیاتی اعتثار تخؾی رتثِ یه

ًَ،ارللة،تغت ریِ ،دارٍخاًِ(تغتزی)،آًضیَگزافی،

عالی ٍتخؼ ّای عوَهی رتثِ یه هثثت را وغة ًوَدُ

ًَارعصة ٍعضلِ ،ولًََعىَپی ٍآًذٍعىَپی هؾغَل

اعت.

فعالیت هی تاؽذ.

اطالعات کلی بیمارستان

تخت های فعال بیمارستان

بخش های بالیىی بیمارستان

هزوش آهَسؽی درهاًی حضزت ٍلی عصز(عج)فغا در 145

ّن اوٌَى ایي هزوش تا داؽتي  258تخت هصَب ٍ 341

ویلَهتزی ؽْز ؽیزاس ٍالع ؽذُ ،جْت پَؽؼ ٍارائِ

تخت

(اٍرصاًظ

خذهات تِ حذٍد ّ 350شار ًفز خذهت گیزًذُ خَد

اطفال،اٍرصاًظ تشرگغال) ،سایؾگاُ ،اتاق عول،سًاى

 داخلی ٍ جزاحی

ٍحَهِ هی تاؽذ وِ در عال  1369تا پزٍاًِ عاخت

ٍسایواى( ،) GYNجزاحی عوَهی سًاى ،جزاحی هزداى،

 اطفالًَ،ساداى

96تخت هصَب ،هغاحت ول سهیي ّ 18ىتار ٍهغاحت

اطفالًَ،ساداى  ،داخلی جزاحی ،داخلیPOST ، CCU،

NICU 
 سًاى ٍسایواى

فعال

تا

تخؼ

ّای

اٍرصاًظ

 جزاحی عوَهی سًاى
 داخلی

 دیالیش

 آهارٍهذارن پشؽىی -درهاًگاُ

 ICU للة ٍجزاحی

 تزرعی اعٌاد  -تْثَدویفیت-ایوٌی ٍ تحزاى
 هزوشتلفي

CCU 
POST CCU 
 جزاحی هزداى

 طزح تحَل ًظام عالهت  -رعیذگی تِ ؽىایات

 سایؾگاُ

 پغواًذ  -وٌتزل عفًَت  -تْذاؽت هحیط

 آًضیَگزافی
 اتاق عول

 دتیزخاًِ  -وارگشیٌی

 تْذاؽت حزفِ

 اٍرصاًظ اطفال

گريه های پزشکی درگیر يشاغل در

 اٍرصاًظ

ایه مرکز

ویريی اوساوی
ًیزٍّای اًغاًی در پغت ّای عاسهاًی سیز هؾغَل
فعالیت ّغتٌذ:
 پشؽه  -پزعتار  -هاها  -تْیار  -ووه تْیار
 خذهات  -الًذری
 اًتظاهات
 تأعیغات  -تجْیشات پشؽىی
ً ملیِ  -فضای عثش
 تذاروات
 اًثار دارٍئی ٍهزوشی -دارٍخاًِ





 تغذیِ  -آؽپشخاًِ
 اداری ٍهالی  -تغَیِ ٍتزخیص
 تیَْؽی  -اتاق عول CSR -
 تصَیزتزداری  -آسهایؾگاُ -اًذٍعىَپی

فغا  .هیذاى اتي عیٌا

جزاحاى عوَهی – هغش ٍاعصاب – ارتَپذی –
گَػ ٍحلك ٍتیٌی – سًاى ٍسایواى – ولیِ

شماره تلفه

هتخصصیي للة ٍعزٍق – داخلی – هغش ٍاعصاب

53315012-21

– تیَْؽی – اطفال ًٍَساداى – رٍاًپشؽىی -

فاکس

عفًَی

53314012

فَق تخصصیي غذد – گَارػ – رٍهاتَلَصی –
پشؽىاى عوَهی
داًؾجَیاى

پشؽىی

ٍاعتیَدًت)


 53315014-18داخلی 428

74617-47377

غذد اطفال – جزاحی وَدواى


تلفه های ياحذ رسیذگی به شکایات

کذپستی

ٍهجاری ادراری – چؾن – اطفال


تلفي ّای  53316412 -14تواط حاصل فزهاییذ.

وشاوی پستی

 آهَسػ



جْت اخذ ًَتت تلفٌی تزای درهاًگاُ تا ؽوارُ

رٍاًؾٌاط تالیٌی

(ایٌتزى،

اوغتزى

