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 بيمارستان بهارلو

 

 

قدمت ، در زمان تأسيس یکی از بزرگترین و مجهزترین بيمارستانهای تهران  سال٧٠بيمارستان بهارلو با بيش از 

. طی ساليان ، علی رغم فراز و نشيب ها بر وسعت و تنوع فعاليت های آن افزوده شده است بوده است که

اطفال ، زنان و زایمان ،  بهارلو با داشتن درمانگاههای تخصصی متعدد از جمله داخلی ، جراحی ، بيمارستان

آلرژی ، دیابت ، ارتوپدی ، قلب ، طب کار ،  پوست ، گوش و حلق و بينی ، مغز و اعصاب ، چشم ، آسم و

وان پاسخگویی به تمام وجود داروخانه با ت  .مراجعين پاسخ می گوید  دندانپزشکی به غالب نيازهای تخصصی

،  ، سنجش تراکم استخوان ، ماموگرافی CTS سرپائی و بستری ، امکانات پارکلينيکی از جمله نيازهای بيماران

و تست ورزش ، سنگ  ، ادیومتری ، اسپيرومتری ، اکوکاردیوگرافی EMG  ،TCD و  NCVپانورکس ، سونوگرافی ، 

از ویژگيهای منحصر به فرد این . باشد  طقه جنوب تهران دارا میشکن برون اندامی بيشترین امکانات را در من

کرد ، که بزرگترین بخش قلب و عروق را بين کل بيمارستانهای  آن اشاره CCU بيمارستان می توان به بخش قلب و

 B CCUو  A CCUبيمارستان بهارلو با بهره گيری از دو بخش.شهر ری ، دارا می باشد  جنوب تهران ، اسالمشهر و

ارائه  و قلب بهترین خدمات را به بيماران قلب و عروق  POST CCU Bو POST CCUAB تخت ،دو بخش ١٥ با

عضو هيات  ٥استفاده از  درمانگاه تخصصی طب کار با عنوان تنها مرکز آموزشی بالينی طب کار با . می دهد 

شور ، از دیگر امکانات منحصر طب کار در ک دستيار تخصصی به عنوان قویترین مرکز ارائه خدمات ٢٤علمی و 

با راه اندازی بخش مسمومين بهارلو ، یکی از نقيصه های مهم  همچنين .  به فرد بيمارستان بهارلو است

این واحد متشکل از بخش اورژانس ویژه . علوم پزشکی تهران را برطرف شد  آموزشی و درمانی دانشگاه

آزمایشگاه تشخيصی طب کار  .  ين می باشدویژه مسموم ICUمسمومين و بستری مسمومين ، بخش



 گازکروماتوگرافی و نيز از امکانات ویژه ای است که با بکارگيری دستگاه های اتميک ابزوربشن ، و مسمومين

HPLC  پرداخت برای اولين با ر در کشور به خدمات ویژه در این زمينه خواهد . 

 دانشگاهی ارائه خدمات مستقيم گر بيمارستانهاییکی دیگر از ویژگی های بيمارستان بهارلو نسبت به دی

. به مراجعين توسط متخصصين مربوطه در تمام مراحل می باشد

تخت در بخش های ٢٠٠بيش از متر مربع ساختمان ، دارای ١٨٠٠٠متر مربع زمين و  ١١٨٠٠بيمارستان بهارلو با 

) ١٤( ، اورژانس)  ١٤( ، نوزادان) ١٢( ليبر  (، ) ٣٠( ن ، زنان و زایما) ٥٣(اخلی وجراحی ، د (CCU 15)،  (٣٧(قلب 

های جراحی ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش حلق و بينی ، اورولوژی ، زنان  اتاق عمل. می باشد  )٧(، دیاليز

 . امکان انجام انواع اعمال جراحی را برای بيماران فراهم آورده است )الپاراسکوپی (  و زایمان

متخصصين محترم ، هرچه  ظرات اندیشمندان ، کارشناسان و همکاری مسئولين واميد است ، با بهره گيری از ن

  . و به وضعيت آرمانی خود نزدیک تر شویم سریعتر و با امکانات گسترده تر به وظایف سازمانی خود پرداخته

 

  دانشكده پزشكي پرديس بين الملل

فيزیوپاتولوژی  همکاری بين دانشکده  الملل به دوره  پزشکی پردیس بين دانشجویانورود  با ١٣٨٩درمهرماه سال 
آموزشی  به جمع بيمارستانهاي رلو آغاز گردید و این بيمارستانو بيمارستان بها پزشکی پردیس بين الملل

   .پيوست

متر  ٧٠ابتدا فضایی برای ساخت کارگاه مهارت های بالينی درنظر گرفته شد و سه اتاق کارعملی به مساحت در 
مترمربع با وسایل سمعی وبصری و مانکن های مورد نياز تهيه  و آماده  ٣٠نفری به مساحت  ۵٠مربع و یک کالس 

  . گرديديز و آماده بهره برداری متر مربع تجه ١٧٠سپس سالن آمفی تاتر بيمارستان نيز به مساحت   .شد

با توجه به این فضاهای آموزشی در بيمارستان  ی به همراه کارگاه های مربوطه ژفيزیوپاتولو دورهکالس های 
بخش های  ١٣٩٠درمهرماه سال  .  ل بهره برداری به این منظور استو هم اکنون نيز درحا بهارلو برگزار شده 

ی و ارولوژی نيز به منظور گذراندن دوره ی کارآموزی دانشجویان آماده قلب ،جراحی ، ارتوپد –بالينی داخلی 
مترمربع به این منظور تجهيز و به فضای آموزشی پردیس  ٢٠کالس درسی به مساحت  فعاليت آموزشی شد و
    .اتاق رختکن جهت دختران و پسران نيز در نظر گرفته شد  ٢  .بين الملل اضافه گردید 

می باشد  ٩١- ٩٢انگاه بيمارستان در حال تجهيز و آماده سازی برای سال تحصيلی هم اکنون ساختمان جدید درم
  .دوره ی جدید واحدهای کارآموزی دانشجویان آغاز گردد تا به اميد خدا

 

 

 


