
 ـ اسکن: جهت انجام اسکن از قبل باید نوبت گرفته شود.

 

 
 

ـ تست ورزش: جهت انجام تست ورزش از قبل باید نوبت 

 گرفته شود.

 

 

 معرفی بخش های بیمارستانی

 بیمارستان دکتر حشمت دارای بخش های زیر می باشد:

 دو بخش داخلی قلب )قلب مردان و قلب زنان(

 دو بخش مراقبت های ویژه )مردان و زنان(

 

 
 

 بخش قلب اطفال

 بخش آنژیوگرافی و بعد از آنژیوگرافی )پست آنژیو(

بخش الکتروفیزیولوژی و بعد از الکتروفیزیولوژی )پست 

 الکتروفیزولوژی(

 اتاق عمل و مراقبت های ویژه عمل قلب باز

 دو بخش جراحی قلب )مردان و زنان(

 واحدهای پاراکلینیک بیمارستان:

 ـ آزمایشگاه

 ـ رادیولوژی

 

شتی ردمانی گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز آموزشی ردمانی قلب دکتر شمت

 راهنمای آموزش به بیمار

 معرفی  بیمارستان 
 دکتر حشمت  

 

 

 

 کمیته آموزش سالمت

 99سال 



 جهت انجام اکو از قبل باید نوبت گرفته شود.اکو:  

جهت انجام آنالیز از قبل باید نوبت گرفته آنالیز: ـ 

 شود.

 جهت انجام هولتر از قبل باید نوبت گرفته شود.هولتر: 

کلیه مددجویان ترخیص شده کلینیک پرستاری: ـ 

جهت آموزش خود مراقبتی در منزل به این واحد 

 معرفی می گردند.

پزشک های متخصص قلب کلینیک تخصصی قلب: ـ 

و فوق تخصص قلب طبق برنامه ماهیانه ویزیت روزانه  

 انجام می دهند.

برای نوبت گیری صبح همان روز یا صبح روز قبل با 

منشی واحد تخصصی تماس گرفته و طبق ساعت نوبت 

 مراجعه  نمایید.

 

 نحوه پذیرش ویزیت پزشک
شما در هنگام ورود: بیمارستان ابتدا به واحد تریاژ 

مراجعه کرده، همراه شما جهت ثبت در سامانه به واحد 

ثبت مراجعه می نماید. پس از گرفتن نوار قلب، توسط 

پزشک درمانگاه ویزیت می شوید که پس از ویزیت در 

صورتی که حال عمومی تان خوب باشد مرخص می 

دامه درمان به رزیدنت قلب ا شوید، در صورت نیاز به

معرفی می شوید. پس از ویزیت توسط رزیدنت قلب به 

ساعت بستری موقت می شوید. در این  6  -21مدت 

فاصله زمانی آزمایش آنزیم قلبی و نوار قلب دو تا سه بار 

گرفته می شود که پس از کامل شدن آنها و در صورت 

حال عمومی خوب و نرمال بودن آزمایشات و نوار قلب 

مرخص می شوید. اگر نیاز به پیگیری بیشتر داشته 

روز بستری خواهید شد. جهت بستری  7تا  3باشید. 

 تشکیل پرونده دائم داده می شود.

روزانه در شیفت صبح متخصص قلب و عروق شما را 

ویزیت می کنند و ادامه درمان شما پیگیری می شود. 

 طبق دستور پزشک انتقال به بخش انجام می شود. 

در صورت خالی بودن تخت در بخش های مورد نظر، 

انتقال شما صورت می گیرد، در صورت نبود تخت 

 خالی، درمان شما در بخش اورژانس ادامه می یابد.

نحوه اخذ نوبت آنژیوگرافی برای مددجویان 

 بستری در بیمارستان:

اسامی بیماران نیازمند آنژیوگرافی، هر روز به واحد 

آنژیوگرافی اعالم می گردند و در صورت ندادن نوبت هر 

 روز این روند ادامه پیدا می کند. 

 راههای ارتباط با ما:

 623-33666626-623-33666663تلفن : 

 WWW.gums.ac.ir/heshmatسایت بیمارستان 

 

 

 


