تاریخچه و معرفی بیمارستان توانبخشی رفیده

بیمارستان توانبخشی رفیده در منطقه قیطریه تهران در زمینی به مساحت  0333متر مربع و زیر بنای حدود  0333متر
مربع با تجهیزات مدرن از سال  3030توسط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تاسیس گردید .این مركز در نوع خود
اولین مركز علمی و جامع جهت ارائه انواع خدمات درما نی و توانبخشی است.
این بیمارستان با تیم توانبخشی تخصصی متشکل از اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در تخصص
های مختلف اعم از پزشکان فوق تخصص جراحی دست ،فوق تخصص جراحی پالستیک و ترمیمی ،فوق تخصص اعصاب
اطفال ،جراحی ارتوپدی ،جراحی عمومی ،جراحی گوش و حلق و بینی و متخصصین بیهوشی ،داخلی ،مغز و اعصاب،
اعصاب و روان ،طب فیزیکی و توانبخشی ،سالمندی ،قلب و عروق ،عفونی ،طب كار ،روانپزشک كودک و بزرگسال،
آزمایشگاه ،رادیولوژی و سونوگرافی و كارشناسان مجرب توانبخشی اعم از فیزیوتراپی ،شنوایی شناسی ،كاردرمانی ،گفتار
درمانی( ،پرستاری ،اتاق عمل ،بیهوشی) ،روانشناسی ،مددكاری اجتماعی ،مشاوره و روان درمانی برای اولین بار در سطح
كشور در مرحله تحت حاد در حال ارائه خدمت به توان خواهان می باشد.
بیماران مبتال به انواع ناتوانی های جسمی وحركتی در مقاطع سنی گوناگون شامل كودكان ،بزرگساالن و سالمندان می
توانند جهت ادامه درمان اختالالت ناتوان كننده خویش با مراجعه به این بیمارستان از خدمات تخصصی متنوع توانبخشی
آن بهره مند گردند.
هر بیمار در بدو ورود پذیرش ،توسط پزشکان متخصص امر معاینه شده و پس از تشخیص نوع بیماری و تعیین روند درمان
به تیم توانبخشی مورد نیاز خود معرفی می شود .پزشکان متخصص توانبخشی با تمهیدات الزم با سیر پیشرفت یا عدم
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پیشرفت درمان توانبخشی توان خواه مراجعه كننده ،دالیل آن را بررسی كرده و برنامه درمانی و توانبخشی الزم و موثر را
برای مراجعین خویش تنظیم و در صورت لزوم اصالح می نمایند.
این بیمارستان با برخورداری از نعمت حضور اساتید برجسته علوم پزشکی ،پیراپزشکی و توانبخشی و در اختیار داشتن
تجهیزات تشخیصی و درمانی مناسب و به روز دنیا در رشته های توانبخشی به صورت عملی و بالینی در خدمت توان
خواهان می با شد.

شناسنامه بیمارستان توانبخشی رفیده
 نام بیمارستان
 بیمارستان توانبخشی رفیده
 نشانی کامل :تهران ،قیطریه ،خیابان شهید برادران سلیمانی ،كوچه شهید نعمتی ،پالک 9


كدپستی3903990390 :



شماره تلفن203939-22093333-22233020 :



فاكس22202933 :



وب سایت بیمارستانwww.rofeide.uswr.ac.ir :
 نوع بیمارستان :دولتی
 تعداد طبقات3 :
 نوع مالکیت :دولتی
 نوع كاربری :پزشکی ،درمانی و توانبخشی
 سال ساخت 3030 :سال بهره برداری3039 :
 تعداد تخت بیمارستان (مصوب -دائر) :مصوب 333
 تعداد كل پرسنل309 :
 تعداد پرسنل هیئت علمی23 :
 تعداد پزشکان غیر هیئت علمی11 :
 مساحت کل زمین بیمارستان 0333 :متر مربع

زیر بنای بیمارستان :حدود  0333متر مربع

 آخرین درحه ارزشیابی اخذ شده از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی :درجه یک
 تعداد بخش بستری 3 :بخش
 تعداد اتاق عمل و ریکاوری 2 :اتاق عمل  2 +تخت ریکاوری
 تعداد تخت های موجود در بخش ها:
 بخش  ( 3اختالالت اعصاب) 30 :تخت
 بخش ( 2جراحی ) 39 :تخت
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 بخش ( 0عضالنی-اسکلتی) 23 :تخت


بخش ( 3دی كر) 39 :تخت

ظرفیت و تعداد تخت فیزیو تراپی 11 :تخت ( 9تخت الکتروتراپی 1 +تخت کشش 1 +تخت مگنت تراپی)

 شرح خدمات آزمایشگاهی:
 آزمایشات هورمون شناسی ،قارچ شناسی ،میکروب شناسی ،بیوشیمی ،انگل شناسی ،سرولوژی ،هماتولوژی،
خون گیری

 شرح خدمات رادیولوژی:
 رادیولوژی ساده و تهاجمی -انواع سونوگرافی ،داپلر رنگی

 شرح خدمات توانبخشی
 فیزیوتراپی( :الکتروتراپی ،مگنت تراپی و فیزیوتراپی سکته مغزی ،MS ،اختالالت عضالنی اسکلتی ،بیماری های
نورولوژیک ،اختالالت تعادلی ،فیزیوتراپی پس از جراحی ،ارتوپدی ،توانبخشی قلب).
 کاردرمانی :اختالالت نورولوژی بزرگساالن ،سکته مغزی ،ضایعات نخاعی ،پاركینسون ،MS ،اختالالت رشدی و
عصبی كودكان
 شنوایی شناسی :ارزیابی پایه و جامع شنوایی نوزادان و بزرگساالن ،آزمون های الکتروفیزیولوژیک
شنوایی( ،)ASSR, ABR, OAEارزیابی و توانبخشی تعادل و سرگیجه ،مشاوره و تجویز انواع سمعک
 گفتار درمانی :درمان اختالالت گفتار و زبان ،لکنت ،اختالالت بلع ،اختالالت گفتار ناشی از آسیب مغزی ،كم
شنوایی.

 تجهیزات تشخیص پاراکلینیکی:
 نوار عصب و عضله ()NCV & EMG
 اسپیرومتری (تست ریه)
 خدمات پاراكلینیک مغز و اعصاب :نوار مغزی ()EEG
 خدمات پاراكلینیک قلب :نوار قلبی( ،)ECGتست ورزش ،اكو كاردیو گرافی.
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 امکانات و خدمات بیمارستانی:
 داروخانه
CSSD 
 رختشویخانه
 آشپزخانه
 سرد خانه جسد
 سردخانه كاال
 موتورخانه مركزی (سیستم گرمایشی و سرمایشی ،سیستم بخار ،گازهای طبی مركزی)
 موتور برق و شبکه اظطراری برق
 زباله سوز
 انبار مركزی و انبار مواد غذایی
 انبار داروئی

 امکانات رفاهی موجود:
 نمازخانه

 بیمه ها و سازمان های طرف قرارداد بیمارستان در حال حاضر:
 خدمات درمانی (روستائی -كاركنان دولت -سایر اقشار -ایرانیان -بیمه سالمت)
 تامین اجتماعی
 خدمات درمانی نیروهای مسلح
 تکمیلی بانک مركزی
 دانا


شهرداری

 کلینیک های بیمارستان:
 جراحی دست و اعصاب محیطی (فلج و اندامهای حركتی)
 درد های عضالنی -اسکلتی
 جراحی ترمیمی ،نواقص گفتاری
 سالمندان
 ضایعات نخاعی
 سکته مغزی
 آرتروز
 توانبخشی قلب
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 كلینیک زخم
 اختالالت تکامل كودكان
 توانبخشی اعصاب و روان
 روانپزشکی اطفال
 روانشناسی و مشاوره

 پاراکلینیک های بیمارستان:
• كار درمانی
• گفتار درمانی
• شنوائی شناسی
• فیزیوتراپی
• آزمایشگاه
• رادیولوژی
• سونوگرافی
• داروخانه
 تخصص های موجود در بیمارستان:
 فوق تخصص جراحی دست
 فوق تخصص جراحی ترمیمی سر و گردن ،پالستیک و ترمیمی گفتار
 فوق تخصص اعصاب اطفال
 فوق تخصص روانپزشکی اطفال
 جراحی عمومی
 بیهوشی
 قلب
 عفونی
 داخلی
 اطفال
 ارتوپدی
 نورولوژی
 رادیولوژی
 طب فیزیکی
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