معرفی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
ردیف

بیمارستان

تخت

بخش های موجود

مصوب

و فوق تخصصی

222

داخلی،فوق
غدد،ریه،گوارش
اطفال و فوق گوارش
اطفال

2

امام رضا(ع) بیرجند

151

مرکز ریفرال تروما و
جراحی استان

3

رازی بیرجند

282

 ،جراحی ENTچشم،،

1

ولیعصر(عج) بیرجند

معاونت درمان

معرفی مراکز درمانی دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند

شماره تلفن های ستاد معاونت درمان :
دفتر معاونت درمان

33318323

مدیر درمان

33318383

مدیر نظارت بر درمان

33318333

دفتر هماهنگی امور بیمه،تعرفه و استاندارد

33318333

اداره تجهیزات پزشکی

33318323

کارشناسان توزیع پزشکان متخصص
33318382- 33318332

قلب ،جراحی مغز و
اعصاب و داخلی مغز و
اعصاب

2
5
2
7
8
6
11
11
12

121
شهداء قاین
مصطفی خمینی طبس 121
62
چمران فردوس
22
آتشدست نهبندان
32
امام علی سرایان
32
شفا بشرویه
علی ابن ابیطالب سربیشه 32
32
خاتم االنبیاء درمیان
22
ایران مهر بیرجند

13
12
15

128
32
21

حضرت رسول فردوس
کوثر حاجی آباد
مرکز جامع درمان
بیماری های خاص

انکولوژی و
رادیوتراپی

دیالیزی،هموفیلی
و تاالسمی و ...

رازی بیرجند

شتاب دهنده خطی و سیموالتور

ایران مهر بیرجند

ولیعصر(عج) بیرجند -امام رضا(ع) بیرجند

رازی بیرجند
رازی بیرجند

غدد
ریه
گوارش
هماتولوژی
قلب اطفال
چشم اطفال

نفرولوژی اطفال
گوارش اطفال
شبکیه
فلوشیپ استریوتاکسی
استرابیسم
جراحی قلب
فلوشیپ اینترونشنال قلب و
عروق (بالون و آنژیوپالستی)

بیمارستان
رازی بیرجند

فلوشیپ مرکز استان

روماتولوژی

امکانات فوق تخصصی مرکز استان خراسان جنوبی :
دستگاه
MRI
سنگ شکن کلیه برون اندامی
استنت و پیس
استریوتاکسی
آنژیوگرافی

رشته های فوق تخصص و

نام بیمارستان

ولیعصر(عج) بیرجند
ولیعصر(عج) بیرجند
ولیعصر(عج) بیرجند
ایران مهر بیرجند
ولیعصر(عج) بیرجند
رازی بیرجند
ولیعصر(عج) بیرجند
ولیعصر(عج) بیرجند
رازی بیرجند
رازی بیرجند
ولیعصر(عج) بیرجند
ولیعصر(عج) بیرجند
رازی بیرجند
رازی بیرجند

فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی و رازی بیرجند
پیس میکر
فلوشیپ نورواینترونشنال
پریناتولوژی
فلوشیپ قرنیه و شبکیه
آندواورولوژی
رینولوژی
اکوکاردیوگرافی
ایمونولوژی و الرژی بالینی
نفرولوژی

ولیعصر(عج) بیرجند
ولیعصر(عج) بیرجند
رازی بیرجند
رازی بیرجند
رازی بیرجند
رازی بیرجند
ولیعصر(عج) بیرجند
رازی بیرجند

نام شهرستان

نهبندان

سربیشه

درمیان

قاین

حاجی آباد

سرایان

ار هماهنگی با پزشک بیمارسنان مق(د بیمار ابهزا شهود

 تلفن تماس450-32884423:

فردوس

 اقالبات بیمار در سامان ورارت بهداشت ثبت شود و پس

 تسریع در ارائ ددمات،اصالح فرایندها و مدیریت یکپارچ

بشرویه

برای اننقال بیمار ار شهرسنانها ب مرکز اسنان

ارتباط موثر و اثر بخش

طبس

 پذیرش و اننقال بیمهاران بهین بیمارسهنانها که نر اسهت

 ساماندهی پایش و نظارت بر ارائه دهدمات درمهانی ار قریه

برای تامین مطب
بیرجند

محور فعالیت های عملکردی مرکز MCMC

هدف کلی مرکز : MCMC

جدول ضرایب و امتیاز سالیانه

ارائ ه نمایههد .پزشههک بیمارسههنان مبههدا موظههف ب ه تثبیههت

سابت شبان رور با قابلیت ارائ ددمات مدیریت درمان سکن

وضعیت بیمار قبهل ار اننقهال،تعیین شهرایط تهیم همهراه و

حاد مغزی  ،با  0تخت  SCUوواحد آنژیوگرافی به بیمهارانی

آمبوننس اننقال دهنده می باشد .همچنین مسئوعیت بیمهار

ک کمنر ار  8/5سابت ار برور بالئم مرا ع کرده است ارائ

تا رسیدن ب بیمارسهنان مق(هد بهر بههده پزشهک ابهزا

ددمت می نماید .

کننده است .

بیمارستان و کد : 274مدیریت درمان سکته حاد قلبی

 پایش بخش های اورژانس بیمارسنانها ار قریه ت(هاویر
دوربین ها

 بیمارسنان راری بیر ند با قابلیت ارائ دهدمت آنژیوپالسهنی
اوعی ب صورت تمها وقهت  28سهابن و  7رور در هفنه به

 تجزیهه و تیلیههل آمههاری اقالبههات ثبههت شههده توسههط
بیمارسنانها ب منظور ت(میم ساریهای کالن مدیرینی
 بررسی اقالبات آنالین تعداد تخت های داعی بیمارسنانها
و بیماران در اننظار تخت
مرکز درمان ناباروری رویش بیرجند :

بیماران با بالئم مشخ( ایسکمی حهاد میوکهار بها بهانرفنن
قطع  STک کمنر ار  22سابت ار شروع بالئم مرا ع کهرده
است با هماهنگی آنکال قلب ارائ ددمت می نماید .اننقال بیمار
ار شهرسنانهای اسنان توسط هلیکوپنر اورژانس ههوایی پهس
ار تماس با مرکز  MCMCسریعاً انجا دواهد شد.

 مرکز درمان ناباروری رویش قهی نیمه اول سهال 90در مرکهز
امع درمان بیماران دها

بها  24تخهت فعاعیهت دهود را شهروع

مرکز پزشکی هسته ای خصوصی بیرجند :

کرده و دارای واحدهای ب شرح ذیل می باشهد  :ویزیهت رنهان-

اسکن پرفیوژن قلب،اسنخوان whole Body Bonescan

ویزیت اروعهوژی-سهونوگرافی-آرمایشهگاه مرکهزی-آرمایشهگاه

تیروئید با  TC99کلی ها )(EC,DTPA,DMSA

آندروژن 2-اتاق بمل سرپائی-دارودان -بانک دون-مشاورهر

پاراتیروئید –ریه -کبهد-غهدد و مجهاری عنفهاوی-مثانه )-(RNC

در حال حاضر تعداد  222نهوراد منوعهد شهده  37 ،حهاملگی مثبهت،
 524پرونده آماده  ،IVFتعداد  2244پرونده مرا ع کننهده ،تعهداد
مرا ع کننده روران بین  25-84نفر ،تعداد  IUIانجها شهده 257
مورد ،تعداد  2نفر پزشک فلوی ناباروری 2 ،نفهر اروعهوژی 2،نفهر
سونوگرافی ویک نفر پزشک ژننیک


اکنروتاید-واکرو-هایدا UBI-و .....
درمان پرکاری تیروئید با I-232
تست تنفسی با کربن (UBT)14
سابت فعاعیت  9:صبح اعی  7شب " هم روره ز ایا تعطیل"
تلفن تماس450-32888882:

ضریب
منطقه
محروم

121

115

115

115

115

115

115

115

4 3.5
5 5

4
5

4
5

121

بیمارسنان مبدا موظف است ب(ورت تلفنی شهرح حهال را

 بیمارسههنان وعیع(ههر بیر بیر نههد در هفههت رور هفن ه و 28

3

4 3.5 4 3.5
5 5 5 5 5

 مدت مرخصی پزشکان بر اساس قانون مدیریت خدمات
کشوری  2/5روز در ماه است .
 حداقل  23روز حضور در شهر محل خدمت شرط برخورداری از
حق ماندگاری است و در صورتیکه پزشک کمتر از  23روز
اقامت در شهر محل خدمت داشته باشد از حق ماندگاری
برخوردار نخواهد شد.
 به شهرستان های نهبندان ،سربیشه ،درمیان ،سرایان ،فردوس ،
بشرویه و طبس ماندگاری تعلق می گیرد.
 شهرستان های بیرجند و قاین در برخی رشته های مقیمی
دارند.

1/25

بیمههار توسههط پزشههک ابههزا کننههده ارائ ه شههود پزشههک

بیمارستان و کد : 427مدیریت درمان سکته حاد مغزی

امتیاز مطب

82

در صورتیک پزشک پذیرش دهنده نیار بداند ک شرح حال

نام شهرستان

جمعیت

فاصله تا

نام بیمارستان

رئیس بیمارستان

مرکز استان
)(km

بیرجند

248392

-

امام رضا(ع)

دکتر علی اکبر اسماعیلی

بیرجند

248392

-

ولیعصر (عج) بیرجند

دکتر علیرضا محمودی راد

بیرجند

248392

-

رازی بیرجند

آقای مهدی آریافر

بیرجند

248392

-

ایران مهر بیرجند

دکتر سیدمحمود حسینی

نهبندان

04292

222

شهید آتشدست

آقای محمد مهدوی

سربیشه

84392

40

علی ابن ابیطالب

دکتر بیاضی

درمیان

09932

49

خاتم االنبیاء

دکتر محمد شفیع عثمانی

قاینات

022449

022

شهداء

دکتر حمیدی

سرایان

80282

042

امام علی (ع)

دکتر نامقی

فردوس

94900

049

حضرت رسول (ص)

دکتر ابراهیمی

فردوس

94900

049

شهید چمران

دکتر ابراهیمی

بشرویه

23249

240

شفا

دکتر مهدی عامری

طبس

32499

292

شهید مصطفی خمینی

آقای زمانی

زیرکوه

92840

042

کوثر

دکتر یحیی بخشی

