 نورو فيد بك
ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي مغز جهت افزايش توانمندي
عملكرد آن وكنترل مشكالت ناشي از اختالالت پيش آمده در
فعاليتهاي قسمت هاي مختلف مغز مي باشد كه مي توان از آن
در جهت كنترل برخي از مشكالت رفتاري استفاده نمود ونماد
بارز آن كنترل بيماري اختالالت بيش فعالي مي باشد.

 مركز سالمت روان جامعه نگر
اين مركز به تازگي راه اندازي شده كه با اهداف زير ميباشد .
 -1پيگيري پس از ترخيص افراد دچار بيماري شديد روان
پزشكي
 -2ارائه خدمات سالمت روان در محل زندگي فرد مبتال
 -3كمك به سهولت دسترسي افراد جامعه به خدمات سالمت
روان
 -4كمك به كاهش عود بيماري ها وكاهش بستري مجدد
 -5آموزش واطالع رساني به خانواده هاي بيماران
 -6آموزش مهارت زندگي به بيماران
 -7آموزش به پزشكان عمومي براي پيگيري بيماران خود
 -8ارائه خدمات تخصصي روان پزشكي در موارد لزوم

 كلينيك سالمت جنسي
اين مركزنيز به تازگي راه اندازي شده كه خدمات آن شامل
 تشخيص ودرمان اختالت جنسي مردان وزنان مشاوره روان پزشكي وروان شناسي براي زوجينومشاوره قبل از ازدواج
 تشخيص ودرمان بيماريهاي منتقله از راه تماس جنسي آموزش زوجين در زمينه مسائل جنسي آموزش خانواده در مورد تربيت جنسي كودكان ونوجوانان تشخيص ودرمان مشكالت جنسي افراد دچار بيماريجسمي
 ارائه خدمات تشخيصي و درماني با مشاركت متخصصينمختلف پزشكي

 داروخانه
جهت تهيه هر نوع داروي تخصصي مي باشد.

 كتابخانه
جهت باال بردن اطالعات علمي پرسنل ودانشجويان رشته هاي
مختلف مي باشد.

 نماز خانه
جهت رفع نيازهاي معنوي پرسنل وبيماران مركز مي باشد.

 سالن شهيد خالقي
جهت انجام همايش هاي مختلف علمي آماده مي باشد.

 ا محاء زباله
زباله های عفونی پس از جمع آوری درکيسه های زباله زرد
رنگ و برچسب گذاری ،به محل دستگاه امحاء زباله حمل
وتوسط مسئول مربوطه جهت استرل شدن طبق دستورالعمل
داخل دستگاه شده وپس ازبيخطر سازی جهت دفع ودفن به
بيرون ازمرکز حمل ميشود.

آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي
نشاني  :زنجان – دروازه ارك

شمال

كد پستي 45136-15788

بيمارستان شهيد

تلفن 4-33544001 :

دكتر بهشتي

تلفن پيام گير33542400 :
چهار راه سعدی

دروازه ارک

WWW.ZUMS.ac.ir

 متادون درمانی
 بيماران وابسته به مواد جهت ادامه درمان با معرفی پزشکميتوانند به اين قسمت مراجعه کنند.
-

راهنماي آشنايي باخدمات بيمارستان

جنوب
چهارراه سعدي

دروازه ارك

با آرزوي شفاي كامل براي تمامي بيماران از درگاه خداوند
متعال
بيمارستان شهيد دكتر بهشتي به عنوان يكي از قديمي ترين
مراكز درماني در سال 1316تاسيس ودر حال حاضر با
116تخت مصوب در زمينه هاي اورژانس عمومي و
روانپزشكي – بخش هاي روانپزشكي – داروخانه –
راديولوژي وآزمايشگاه به صورت شبانه روزي در خدمت
هموطنان گرامي مي باشد.

معرفي بخش هاي بستري بيمارستان
 اورژانس
شامل تزريقات و 2تخت تحت نظر می باشد.
خدمات سرپايي :تزريقات – سرم درماني –گرفتن نوار قلب
وامكانات  CPRميباشد.

 بخش مراقبتهای حاد
شامل 18تخت روانپزشكي ويك تخت ايزوله است
 اتاق مصاحبه بيمارجهت ويزيت  ،شرح حال ومشاوره باخانواده بيمار
 يك تخت ايزوله كه در صورت پرخاشگري بيمار جهتايمني و عدم آسيب به.خود وديگران دراين اتاق بطور
موقت بستري مي شود .
 براي رفاه حال مراجعين محترم بانك وعابر بانك داخل
اورژانس مستقر مي باشد.
 واحدپذيرش دراورژانس مستقر مي باشد.

 اعصاب وروان مردان
اين بخش شامل  38تخت بستري براي آقايان مي باشدكه با
امكانات
 يك تخت ايزوله كه در صورت پرخاشگري بيمار جهتايمني و عدم آسيب به.خود وديگران دراين اتاق بطور
موقت بستري مي شود.

-

-

اتاق مصاحبه بيمارجهت ويزيت  ،شرح حال ومشاوره با
خانواده بيمار
اتاق روانشناسي كه تمامي تست هاي روانشناختي توسط
كارشناسان روانشناسي انجام مي شود.
اتاق مددكاري كه در صورت نياز به مددكار در بخش
مستقر مي باشد .
كالس آموزش جهت دانشجويان  2عدد (رزيدنت-انترن-
پرستاري و)...

 نوروتيك وتشخيص دوگانه
اين بخش داراي 28تخت فعال مي باشد كه16تخت براي آقايان
و12تخت براي خانم ها است و داراي امكانات رفاهي براي
بيماران مي باشد .
 اتاق مصاحبه بيمارجهت ويزيت  ،شرح حال ومشاوره باخانواده بيمار
 اتاق روانشناسي كه تمامي تست هاي روانشناختي توسطكارشناسان روانشناسي انجام مي شود.

 اعصاب وروان زنان
اين بخش با30تخت جهت خانم ها مي باشد كه با امكانات
 يك تخت ايزوله كه در صورت پرخاشگري بيمار جهتايمني و عدم آسيب به.خود وديگران دراين اتاق بطور
موقت بستري مي شود .
 اتاق مصاحبه بيمارجهت ويزيت  ،شرح حال ومشاوره باخانواده بيمار
 اتاق روانشناسي كه تمامي تست هاي روانشناختي توسطكارشناسان روانشناسي انجام مي شود.
 كالس آموزش جهت دانشجويان (رزيدنت-انترن-پرستاريو)...
 واحد ECT
الكتروشوك درماني ( ) ECTبا  15تخت كه تحت نظر
متخصص بيهوشي انجام مي شود.
 واحد rTMS
 دراين واحد واحد  rTMSتحت نظر متخصص و کارشناسانجام می شود.

 كاردرماني
اين واحد مجهز به پيشرفته ترين امكانات ورزشي وتفريحي
مي باشد كه آقايان وخانم ها در شيفت هاوساعت هاي مجزا با
نظارت مسئولين كاردرماني به فعاليت هاي ورزشي ،هنري
،موسيقي درماني و....مي پردازند و تمامي فعاليت آنان به
پزشك معالج گزارش مي شود .
در كار درماني فرد از طريق درگير شدن در فعاليتهاي هدفمند
ياد گيري مي كند پروسه طرح ريزي درمان دركار درماني
اهميت دارد و مي تواند بر نحوه فعاليت فرد تاثير بگذارد در
اين بخش بيمار به صورت بازي گونه وارد درمان در كار
درماني مي شودو پروسه به ترتيب جدي تر مي شود.

 درمانگاههاي تخصصي
اين واحد به صورت دو شيفت صبح وعصر در طول هفته به
جز روزهاي تعطيل وپنج شنبه ها با تخصص هاي زير ارائه
خدمت مي نمايد .
 بيماريهاي اعصاب وروان گفتار درمانی بيماريهاي عفوني پوست QEEG ضمنا" قابل ذكر است كه موارد زير نيز در درمانگاه
توسط متخصص انجام مي شود .
 -1نوروفيد بک
 -2گفتار درماني كه توسط گفتار درمان انجام مي شود.

