معرفی واحدهای بیمارستان
بخش های بستری:
ایــن مرکــز دارای ســه بخــش بســتری پوســت زنــان ،پوســت مــردان و
جراحــی مــی باشــد .پذیــرش بیمــاران در بخــش هــای بســتری از طریق
درمانــگاه هــای تخصصــی و بــا دســتور پزشــک معالــج بیمــار انجــام
مــی شــود.
نام درمانگاه ها
درمانگاه دیفن سیپرون
درمانگاه تومور
درمانگاه عفونی
درمانگاه جراحی
درمانگاه جراحی پالسیک
درمانگاه گوش و حلق و بینی
درمانگاه نوردرمانی (فتوتراپی)
درمانگاه روانپزشکی
درمانگاه پوست
درمانگاه پمفیگوس
درمانگاه پیگیری
درمانگاه ( M.Fمایکوزیز فونگونیدس)
درمانگاه تخصصی پوست
ایــن درمانــگاه همــه روزه بــه جــز روز هــای تعطیــل و بعــد از ظهــر پنــج
شــنبه ،در دو نوبــت صبــح و بعــد از ظهــر فعــال مــی باشــد؛ در درمانــگاه
صبــح دســتیاران پوســت بــا نظــارت مســتقیم اســاتید و در درمانــگاه
بعــد از ظهــر ،اســاتید و اعضــای کادر درمــان بــه ویزیــت بیمــاران مــی
پردازنــد .نحــوه نوبــت دهــی درمانــگاه بــه صــورت تلفنی(تمــاس بــا
شــماره گویــای بیمارســتان و رزرو نوبــت) و مراجعــه حضــوری ( 5صبــح)
مــی باشــد.
درمانگاه فتوتراپی (نور درمانی)
ایــن درمانــگاه همــه روزه از ســاعت  7صبــح تــا  7شــب فعــال ميباشــد
(روزهــای زوج مخصــوص آقایــان و روزهــای فــرد مخصــوص بانــوان).
بیمــاران ایــن درمانــگاه توســط معرفــی نامــه از درمانــگاه پوســت و پــس
از تاییدیــه چشــم پزشــکی و همــراه بــا آزمایشــات خــاص درخواســت
شــده پذیــرش مــی شــوند .از شــنبه تــا چهارشــنبه ،پزشــک متخصــص
پوســت جهــت ویزیــت از ســاعت  8/30تــا  12حضــور دارنــد.

درمانگاه پیگیری
هــدف از راه انــدازی ایــن درمانــگاه ،ویزیت بیماران پوســتی مزمن اســت
کــه نیــاز بــه ویزیــت هــای مکــرر و منظــم و ثبــت کامــل اطالعــات در
پرونــده دارنــد .مراجعــه کننــدگان بــه ایــن درمانــگاه ،بیمــاران ترخیصــی
از بخــش هــای بســتری پوســت ،بیمــاران تحــت فوتوتراپــی و بیمــاران
خــاص ارجــاع شــده از درمانــگاه پوســت ميباشــند .ایــن کلینیــک روز
هــای شــنبه و چهارشــنبه از ســاعت  8-12فعــال مــی باشــد.
درمانگاه عفونی
ایــن درمانــگاه روزهــای شــنبه ،ســه شــنبه و چهارشــنبه از صبــح تــا
اتمــام مراجعــه کننــدگان ادامــه دارد و بــه ویزیــت بیمــاران دارای
مشــکالت عفونــی مــی پــردازد .روزهــای فعالیــت ایــن درمانــگاه در
روزهــای شــنبه ،ســه شــنبه و چهارشــنبه از ســاعت  8صبــح تــا اتمــام
مراجعــه کننــدگان مــی باشــد.
درمانگاه تومور
ایــن درمانــگاه اولیــن و تنهــا مرکــز ملــی تخصصــی تومورهــای پوســتی
در ایــران ميباشــد کــه بــا هــدف تشــخیص و درمــان ســرطان هــای
پوســتی و بــه صــورت چنــد تخصصــی بــا حضــور متخصصــان پوســت،
جراحــان و پاتولوژیســت هــا اداره مــی شــود .ایــن درمانــگاه در روزهــای
زوج آمــاده خدمــت رســانی بــه مراجعیــن مــی باشــد .ایــن درمانــگاه در
روزهــای زوج آمــاده خدمــت رســانی بــه مراجعیــن بــا داشــتن معرفــی
نامــه از درمانــگاه پوســت مــی باشــد.
کلینیک لیزر
انجام لیزر موهای زائد (جهت کاهش موهای زائد)
انجــام لیــزر فرکشــنال(جهت کاهــش نســبی اســکار آکنــه ،اســکار هــای
محــل جراحــی و خطــوط پوســتی ناشــی از تغییــر ناگهانــی وزن)
انجــام لیــزر ( PDLجهــت ضایعــات عروقــی ماننــد لکــه هــای قرمــز
کودکــی و برخــی تومورهــای عروقــی موســوم بــه همانژیــوم)
انجــام لیــزر عروقــی جهــت درمــان عــروق واریســی ظریــف انــدام
تحتانــی تــا قطــر حداکثــر  ۳میلیمتــر
ایــن کلینیــک روزهــای شــنبه تــا چهارشــنبه از ســاعت  8صبــح الــی
 8بعــداز ظهــر و روزهــای پنجشــنبه و جمعــه از ســاعت  8صبــح الــی
 5بعــداز ظهــر بــه ارائــه خدمــت بــه بیمــاران مــی پــردازد .انجــام لیــزر
کاهــش موهــای زائــد بــدون وقــت قبلــی و بــا مراجعــه مســتقیم انجــام
مــی شــود.

درمانگاه اتوایمیون تاولی
ایــن کلینیــک روزهــای یکشــنبه و ســه شــنبه ســاعت  8-12فعــال
ميباشــد و بــه ارائــه خدمــات تشــخیصی ،درمانــی و پیگیــری بیمــاران
تاولــی خــود ایمنــی ( بــه خصــوص پمفیگــوس) پــس از ترخیــص از
بخــش هــای بســتری مــی پــردازد.
درمانگاه زیبایی
ایــن درمانــگاه در روزهــای یکشــنبه و پنجشــنبه صبــح فعــال اســت
و بــه انجــام مشــاوره جهــت انجــام اقدامــات زیبایــی نظیــر تزریــق
بوتاکــس ،میکــرودرم ،تزریــق فیلــر و  ...تحــت نظــارت متخصصــان
پوســت مــی پــردازد.
درمانگاه جراحی پالستیک
درمانــگاه جراحــی پالســتیک شــنبه تــا پنــج شــنبه صبــح ودوشــنبه
عصــر بــه ویزیــت بیمــاران میپــردازد .در ایــن درمانــگاه بیمــاران جهــت
انجــام اعمــال زیبایــی ازجملــه رینوپالســتی بلفاروپالســتی ماموپالســتی
وانجــام عمــل زیبایــی جهــت تومورهــا پوســتی ویزیــت میشــوند .مــکان
برگــزاری در درمانــگاه  ۴مــی باشــد
درمانگاه جراحی عمومی
درمانــگاه جراحــی عمومــی شــنبه وچهارشــنبه صبــح ویزیــت بیمــاران
جهــت انجــام جراحــی از جملــه هموروئیــد هرنــی برداشــت تــوده
ســینوس پایلونیــدال و...انجــام میدهد.محــل درمانــگاه  ۴میباشــد.
اتاق های عمل
اتاق عمل سرپایی
در شــیفت هــای صبــح و بعــد از ظهــر بــه پذیــرش مراجعــه کننــدگان
دارای معرفــی نامــه و نوبــت قبلــی مــی پــردازد .برخــی اقدامــات انجــام
شــده در ایــن واحــد عبارتنــد از :بیوپســی از ضایعــات پوســت و مخــاط
و ناخــن ،کرایوتراپــی ،کوتریزاســیون ،تزریــق توکســین بوتولینــوم و ..
اتاق عمل جراحی
ایــن واحــد انــواع جراحــی هــای بــزرگ و کوچــک را بــا حضــور اعضــای
محتــرم هیــات علمــی و فلوشــیپ هــای جراحــی ترمیمــی و دســتیاران
پوســت انجــام مــی دهــد .پذیــرش بیمــاران در اتــاق عمــل از طریــق
درمانــگاه جراحــی پالســتیک انجــام مــی شــود.

معرفی واحدهای پاراکلینیکی

آزمایشگاه
ایــن واحــد در دو بخــش آنالیــز خــون و مایعــات بــدن و قــارچ شناســی
بــه صــورت شــبانه روزی در بیمارســتان فعــال بــوده و در صــورت
آمادگــی بیمــار بــرای انجــام آزمایــش ،در تمامــی ســاعات بــه نمونــه
گیــری از بیمــاران مــی پــردازد.

پاتولوژی
ایــن واحــد نمونــه بیمــاران ارجاعــی از اتــاق هــای عمــل و بخــش
هــای بســتری را جهــت انجــام تســت هــای تخصصــی آســیب شناســی،
پذیــرش مــی نمایــد.

داروخانه
ایــن واحــد جــزء مجموعــه داروخانــه هــای بیمارســتانی دانشــکده
داروســازی علــوم پزشــکی تهــران و دارای دو بخــش ســرپایی و بســتری
مــی باشــد .داروخانــه ســرپایی بیمارســتان از ســاعت  7:30صبــح تــا
اتمــام کار درمانــگاه هــا بــه فعالیــت خــود ادامــه مــی دهــد .ایــن واحــد
دارای بخــش مجزایــی بــه نامــه داروخانــه جالینوســی نیــز مــی باشــد
کــه وظیفــه ســاخت داروهــای ترکیبــی را بــر عهــده دارد.

تصویربرداری
ایــن واحــد در شــیفت هــای صبــح و عصــر فعــال بــوده و پذیــرش
بیمــاران ارجــاع شــده از بخــش هــای بســتری پوســت و درمانــگاه هــا را
در محــدوده عکــس هــای روتیــن رادیولــوژی انجــام مــی دهــد.

آدرس بیمارستان رازی :خیابان وحدت اسالمی
بعد از میدان وحدت اسالمی (میدان شاهپور سابق)
تلفن های بیمارستان:
55631465-55630853-55630553
55571237-55630146-55630223
55576173-55633728-55630174
تلفن های گویای بیمارستان (نوبت دهی):
 55609951-3و  55696705-8و 55630668-9
55630665
تلفن دریافت انتقادات ،پیشنهادات و شکایات:
55634461
پیامک بیمارستان
3000240
وب سایت و ایمیل بیمارستان:
http://razihos.tums.ac.ir
razihospital@sina.tums.ac.ir

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان:
تامین اجتماعی
خدمات درمانی (بیمه سالمت)
کمیته امداد
نیروهای مسلح
بانک تجارت
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