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الشافی هو >>  >> 

.یابد بهبود خداوند اذن به برسد، درد به دارو چون پس است، درمانی را دردی هر :فرمایند می( ص)اسالم پیامبر  

  معرفی بیمارستانمقدمه  :  

 سال در درمانگاه یک و فعال تخت 52 با سابق خورشید و شیر بیمارستان بنام ارومیه شهرستان بیمارستان نخستین

 . است گرفته قرار برداری بهره مورد و افتتاح 7031

 

 تخت 033 با مطهری شهید درمانی آموزشی مرکز بصورت و یافته کاملـت و تغییر سال چندین ذشتـازگ عدـب اینک

 نازائی، و زایمان زنان تخصصی فوق مرکز عنوان به مربع متر 7003 زیربنای و مربع متر 72872 مساحت به و مصوب

 .دهند می ادامه خود آموزشی و درمانی فعالیت به اطفال بخشهایو   سیتوژنتیک کودکان،

 بوده، جامعه آحاد به تر مطلوب چه هر کیفیت اـب دماتـخ ارائه مارستانـبی شده یینـتب های سیاست مهمترین از

 و مراجعین رضایت جلب و خدمت جهت در امکانات بهترین با پاك قلبهای اندیشی کـنی و رـخی تـنی با که یدـام 

 .باشیم عزیز بیماران
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 فـرو  را دردی هیچ خـداوند چـراکه کنید، مـداوا را خود: فرمایند می( ص)اسالم *پیامبر

 است * کـرده نـازل درمـانـی آن برای آنـکه مـگـر نفرستاده،

 :باشد می زیر واحدهای و  بخشها دارای مطهری شهید بیمارستان

   انـزن  ICUو بخش PICU بخش و  NICU بخش

 ددـغ  ، فالـاط لیـداخ ، تـمسمومی ، وارشـگ ، وژیـولـاتـروم – وژیـفرولـن :  کـی فالـاطبخش 

  یـونـفـع  - وژیـورولـن  : دو فالـاطبخش 

 رالـنـج: سه فالـاطبخش 

  *  زنان راحیـج *  بخش   فالـاط جراحیبخش *    وزادانـن بخش  * اطفال خون بخش

 * کـوثر جراحی * بخش  مامایی،   زایمانبخش 

 *  بـاروری نـا  مـرکز*   انـزن عمل اقـات *   فالـاط عمل اقـات 

 فالـاط سـاورژان بخش*    سـاورژان بخش *  فالـاط تخصصی گاهـانـدرم *  اییـامـم و انـزن تخصصی درمانگاه

 : شامل بیمارستان پشتیبانی بخشهای

 های سایرتست و سرولوژی ، پاتولوژی ، شناسی میکروب ، خون بانک بخشهای شامل بیمارستان آزمایشگاه

 .میباشد سـاورژان و اییـسرپ ، بستری بیماران به خدمات هـارائ ادهـآم ساعت 50 ولـدرط که است تشخیصی

 بیماران به خدمات ارائـه آمـاده ساعت 50 درطـول کهکه شامل داروخانه مرکزی وداروخانه اورژانس داروخانه 

 .میباشد اورژانـس و سرپـایی ، بستری

 بـا آن آشـنا  می شویم .ل ـضیل در ذیـفـه تـه بـکرداری بیمارستان ـربـویـمرکز تص
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 .است آفـریده نیز را آنها درمـان آفـریده، را دردها که آن: فرمایند می( ص)اسالم پیامبر

 

 

 

 

               

 ودرمانی وابسته ، پژوهشی ، مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مطهری ارومیه یکی از بخش های فعال آموزشی 

 می باشد که در دو ساختمان مجزا شامل  غربی آذربایجان انیـدرم بهداشتی خدمات وزشکی ـدانشگاه علوم په ـب

 واحد رادیولوژی اورژانس و واحد رادیولوژی مرکزی ارایه خدمت می نماید . 

 این مرکز در آموزش دوره های کارآموزی دانشجویان کارشناسی رادیولوژی و مامایی همکاری دارد . 

 ما برانیم که در ارایه خدمات آموزشی ، درمانی و تشخیصی با باالترین کیفیت و با توجه به ظرفیت های موجود ، در 

 کاء به نیروی انسانی کارآمد و بکارگیری ـاتهری با ـد مطـشهی  بیمارستان  رکز آموزشی درمانیـراستای رسالت م

 ن ـداردهای اعتباربخشی ، طرح نوین سالمت در محیطی امـمدیریت کیفیت ، حاکمیت بالینی و استان  سیستم های
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 . است  روزى  لبـج  بـسب و  انـده  هداشتـب  وجبـم  ها دانـدن  ردنـک اللــخ:  فرمایند می( ص) برـپیام

 مراجعین این مرکز فراهم نماییم .  بستر ارایه خدمات را برای همه بیماران وصمیمی بهترین  و

  و سالمت نوین نظام اجرای زمان از و(  العالی ظله دّـم) رهبری معظم مقام فرمایشات پیرو است ذکر به الزمهمچنین 

  تخصصی و ساده های رادیوگرافی کلیه نمودن روز به در تالش بر عالوه ، بیماران به مطلوب رسانی خدمات راستای در

  ، آی آر ام ، ای هسته پزشکی مراکز با راردادـق عقادـان یلـقب از زـنی داماتیـاق ، بیماران  های وگرافیـسون موارد و

  جامـان بیمارستان  بخشهای در بستری بیماران  رایـب  حاجب مواد و  دارو تهیه گیری نوبت جهت  ریـسیتومتـدان

  در آنها سرگردانی از جلوگیری و عزیزان  این درمان و فوق مراکز به بیماران انتقال  روند در تسریع باعث که پذیرفته

 . است شده شهر سطح درمانی مراکز

 پزشک رادیولوژیست دارای بردتخصصی  رادیولوژی می باشد که در شیفت های ثابت صبح 0گروه رادیولوژی دارای 

 در بخش حضور دارند .  بصورت آنکالی و شب در شیفت های عصر و

 مسؤل فنی مرکز تصویربرداری جناب آقای دکتر افشین محمدی مدیر گروه رادیولوژی استان 

   73نفر همکار آقا و   1نفر )   71پرسنل  تعدادو کارشناس رادیولوژی مسؤل بخش جناب آقای امیرسعید نیک بخش 

  خدماتی در مرکز تصویربرداری خدمت می کنند .  ت  و یک نفرنیرویو  دو نفر منشی و تایپیسنفر همکار خانم (

 . انجام وظیفه می نمایند  بشرح زیر  داری بیمارستان شهید مطهری ارومیه مرکز تصویربربخش  تیم فوق در دو 

 ـسوژی اورژانـولـرادی: الف   

 زی ـرکـوژی مـولـرادی : ب   
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 .است نـعمـت بـهترین سـالمتى :فرمایند  می السالم علیه على امام

 اورژانـس :  رادیـولـوژی

        

 

 با تاریکخانه وثابت  رادیولوژی دستگاه یک و مربع متر 12 حدود تقریبی مساحت اـب اورژانس واقـع در ساختمان

  انجام صندوق در ها هزینه دریافت و باشد می الکترونیک صورت به رادیولوژی بیماران اتوماتیک وپذیرش پرسسور 

  (   53تا  03/1از ساعت   ) ظهر از بعد و صبح های  شیفت در رادیولوژی تکنسین نفر دوپرسنل   انگینـمی گیرد می

 . باشد می ی و درمانگاهی  و  سرپایی ) خارج از بیمارستان (اورژانس مارانـبی هـب یـده سرویس  مشغول

  سرعت با به رادیولوژی  اورژانس از انبیمار نقل و حملهمچنین با توجه به همکف بودن بخش رادیولوژی اورژانس  

 .  پذیرد می انجام بیشتری سهولت و  
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 .است خداوند تسبیح هاى راه که کنید پاکیزه را خود هاى دهـان :فرمایند  می( ص) پیامبر

 : مـرکـزی رادیـولـوژی

       

 ساختمان رادیولوژی مرکزی  در ضلع شمالی حیاط بیمارستان حدفاصل ساختمان کوثر وساختمان سفید  )بخشهای 

 مترمربع واقع شده است. 023با زیربنای حدود تقریبی  مستقل صورت بهبستری (  

 

 ی اسکن ، بخش رادیولوژی ،  ـوگرافی ، بخش سی تـوگرافی ، بخش مامـشامل بخش سون خود  زیـولوژی مرکـرادی

  صورت به رادیولوژی و سونوگرافی بیماران ذیرشـپاشد که ـمی بظار ـو سالن انترش ـپذی،  تاریکخانهبخش 

  بخش در بیماران به رسانی خدمت. گیرد می انجام صندوق در ها هزینه دریافت و باشد می الکترونیک

  ولوژیـرادی واحد به آنها انتقال پزشکی دالیل به که بیمارانی خصوص در و بوده ساعته  50 رادیولوژی

 سیار دستگاه با رادیوگرافی هستند بستری اورژانس و ICU – CCU های بخش در و نیست پذیر امکان

 .گردد می مربوطه بخش تحویل و انجام( پرتابل) 
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 . دهید بشارت و مژده عمرشان بودن طوالنی به را مزاجان گرم: میفرماید ( ص) اکرم پیامبر

 بخش سونوگرافی 

 

                

 دستگاه سونوگرافی  بخش سونوگرافی که مدرنترین بخش در بین بیمارستان های هم ردیف خود می باشد . دارای دو

 می باشد .  (ثابت و سه دستگاه سونوگرافی پرتابل ) قابل حمل 

 در زنان و کودکان   های سونوگرافیکلیه در این بخش با استفاده از تجربیات پزشکان متخصص و متبحر در زمینه 

 شیفت های صبح کاری انجام می گردد عموما اختصاص به بیماران بستری در بیمارستان و بیماران اورژانس در 

 باشد و روزانه عالوه بر بیماران بستری چهل بیمار سرپایی مراجعه کننده نیز سونوگرافی می گردد. همچنین می 
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 عصر کاری و شب کاری برای بیماران اورژانسی و بستری بصورت انگالی سونوگرافی انجام می شود .شیفت های در 

 به توضیح است بخش سونوگرافی این مرکز جنبه آموزشی داشته و در زمینه آموزش به دانشجویان کارشناسی الزم 

 و کارشناسی مامایی و دانشجویان پزشکی نیز فعالیت دارد . رادیولوژی 

                                                       

 شامل کلیه سونوگرافی های ساده کودکان و زنان  و داپلر رنگی های که در این بخش انجام میگردد سونوگرافی 

 ، سونوگرافی واژینال و سونوگرافی برست و ....... می باشد . سونوهیسترو 

 ارستان انجام میگیرد . پرتابل نیز در بخشهای بیمسونوگرافی 

 هماهنگی الزم بیماران از بخشها ی بستری برای انجامدر سونوگرافی : روزانه در شیفت های صبح کاری با هی دنوبت 

 با مراجعه به بخش پذیرش با در  03/8به بخش منتقل میگردند و بیماران سرپایی بصورت روزانه ساعت سونوگرافی 

 رافی انجام شده و جواب تایپی تحویل میگردد. داشتن دستور سونوگرافی پذیرش میگردند و همان روز سونوگدست 

 ، باید بیمار با مثانه پر مراجعه نماید . ها و مثانه  جهت بررسی کلیهسونوگرافی  در در سونوگرافی :آمادگی 

 از بیماران در شرایط کامال استریل در این مرکز انجام تحت گاید سونو ) نمونه برداری از بیمار ( بیوپسی همچنین 

 . میگردد 
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 رادیولوژی بخش 

 نصب میباشد ارایه دو اتاق شماره یک و شماره دو  که دررای دو دستگاه رادیوگرافی ثابت رادیولوژی مرکزی دابخش 

 . انجام می دهد خدمات 

 رافی شماره یک : گاتاق 

 در این مرکز ی رافگ برای اولین بار در سطح استان اتاق گرافی کودك  برای ایجاد آرامش در کودکان هنگام انجام

 راه اندازی شده است . 
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 فتاد د و هفوق تخصص کودکان می باش توجه به این موضوع که بیمارستان شهید مطهری ارومیه دارای بخشهایا ب

 دکان می باشد لذا برآن شدیم تا جهت ی که جهت انجام گرافی به این بخش مراجعه می نمایند کواز بیماراندرصد 

  در این مرکز راه اندازی نماییم .فضای آرامبخش به کودکان اتاق گرافی ایجاد 

 

   

   

 . و تخصصی و فوق تخصصی در زمینه اطفال انجام میگرددورنگی رادیوگرافی های ساده این اتاق کلیه در 
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 گرافی شماره دو : اتاق 

 
 

 حاجب از سیستم گوارشاین اتاق کلیه خدمات رادیوگرافی اعم از ساده از تمام قسمت های بدن و گرافی با ماده در 

 ، حالب ، مثانه و مجراری ادراری ( ، رحم وضمایم ، سیستم ادراری ) کلیه) مری ، معده ، روده باریک و روده بزرگ ( 

 زمان ممکن در محیطی بسیار صمیمانه و آرام انجام میگیرد . استاندارد و کیفیت مطلوب در حداقل با 
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 گرافی : ماموواحد 

 تشخیص زود هنگام حال حاضر یکی از مهمترین و موثرترین راه تشخیص کانسر سینه ، ماموگرافی می باشد . در 

 در این واحد کلیه  به موقع این بیماری به پزشک کمک میکند که حداقل از پیشرفت این بیماری جلوگیری کنند. و 

 مربوط به بیماریهای سینه از جمله تشخیص و پیگیری روند درمان کانسر سینه انجام گرفته و توسط دو نفر ت خدما

 رادیولوژیست های بخش رپورت می گردد . از 
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 سی تی اسکن : واحد 

 ولگن ، سینوسهای صورت و کلیه مواردی که سی تی اسکن  خدمات الزم در مورد اسکن مغز ، اسکن شکمکلیه 

 به تشخیص بهتر و دقیق آن است در این مرکز انجام میگردد. قادر 

 

 واحد بصورت شبانه روزی و در سه شیفت کاری فعالیت می نماید . این 
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 موارد دادن نشان برای دلیل همین به بکشد، تصویر به را کهنه و تازه خون بین تفاوت تواند می اسکن تی  سی چون

 .دارد را کاربرد بهترین مغزی بیماریهای اورژانس

 جمجمه کوچکی یا بزرگی مانند زادی مادر بیمارهای . 

 مغزی خارج و ای جمجمه داخل تومورهای تشخیص . 

 مغزی های سکته و مغز مختلف های قسمت در خونریزی . 

 کلیوی فوق غدد ، لوزالمعده ، کبد مانند شکمی داخل اعضای بیماری تشخیص. 

 قلب و ریه بیماریهای بررسی . 

 لگنی وحفره شکمی های توده و کیستها تشخیص . 

 وضماییم رحم کیستهای و ومثانه کلیوی سیستم عملکرد تشخیص 

 قرارگیری مکان بعدی سه موقعیت با بدن در خارجی جسم تشخیص  

 وغدد گردن نرم نسج و نازوفارنکس مشکالت تشخیص 
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 پذیرش بیماران : واحد 

 در این بخش صورت میگیرد کار اینسی تی اسکن  پذیرش مراجعین به سونوگرافی ، رادیوگرافی ، ماموگرافی وکلیه 

 رایانه ای  شبکه داخلی سیستمبیماران بصورت یرش و نوبت دهی ذاز ساعت هفت وسی صبح شروع شده وپواحد 

 میگیرد . صورت 

 

) گرافی های رنگی با ماده حاجب ، ماموگرافی ، سی تی  نیاز به آمادگی قبلی دارد بیمار  ر موارد ی کهدهمچنین 

 و آموزش های الزماین واحد برگه های آمادگی  اسکن با کنتراست و سونوگرافی های که نیاز به آمادگی دارد ( در 
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 الزم با تکنیسن مربوطه را برقرار می نماید .  و هماهنگی به بیمار داده 

فراهم  بیماران برای دریافت خدمات مورد نیاز را برای انتظار و آرام  انتظار جنب پذیرش بوده و فضای کافیسالن 

  منماید. 

  


