
 عرب نیا –درمانی کامکار آموزشی معرفی مرکز پژوهشی 

 



 

 

 توسط افراد خیر در مرکز شهر تاسیس گردید 1343عرب نیا در سال -کامکاربیمارستان . 

 این مرکزابتدای شروع به کار خود فقط مرکز درمانی بود و زیر نظر وزرات بهداری فعالیت

 .مینمود

 به مرکز اموزشی درمانی کامکار عرب نیا مبدل شد 1380این مرکز در سال. 

 این مرکز سانتر   عفونی ، چشم ،  روانENT ,    میباشدو دیالیز  در استان  قم 

 1390برگزیده سمینار و جشنواره حاکمیت بالینی در سال 

 



 هزار متر مربع 15 بنا زیر

 207 تخت مصوب

 232 تخت فعال

 (برانکارد)تخت اکسترا 6+ تخت ایزوله  CPR   +1تخت  2+ تخت عادی  24 تخت اورژانس

  1+  49 تخت دیالیز

 تخت  6  تخت اطاق عمل 

 درمانی کامکار عر ب نیا  –اموزشی  -شناسنامه  مرکز پژوهشی



 تعداد تخت فعال  ها بخش

CCU 8 

ICU 10 

 13 زنان داخلی

 20 داخلی مردان

 40 جراحی زنان

 39 جراحی مردان

 16 عفونی زنان

 26 عفونی مردان

 20 روان زنان

 25 روان مردان

 15 اروژانس روان

 
 :  بخش های بستری و  فعال این مرکز 

 



درمانگاههای تخصصی این مرکز: 

اعصاب و داخلی   -چشم    -عفونی    -عروق  داخلی قلب و   -داخلی مغز اعصاب     -داخلی  

 فیزیکیطب   ENT   -   -تغذیه  -پوست    -ارولوژی   -عمومی  جراحی   - روان 

 

 فوق تخصصی این مرکزدرمانگاه 
 فوق تخصص  خون  -فوق تخصص غدد    -فوق تخصص گوراش 

 

 :درمانگاه فعال این مرکز



 / شکن سنگ  /اسکن تی سی /رادیولوژی /سونوگرافی / پاتولوژی / ازمایشگاه

 / درمانی شوک / سیستوسکوپی /کولونوسکوپی /اندوسکوپی / ورزش تست

 / الکترومیوگرافی  /  ادیومتری / اسپیرومتری / روانشناسی / کاردرمانی

 اکوکاردیوگرافی /الکتروکاردیوگرافی

 

 
 :پاراکلینیکی این مرکزامکانات 

 



 شاخص

 نفر 294 تعداد کادر پرستاری

 درصد 93 ضریب اشغال تخت 

 روز  5/4 متوسط اقامت بیمار

 تخت   6/7 چرخش تخت

 بیمار 5/9 برای هر تخت  نسبت پذیرش بیمار

 شاخص ها ی آماری



 تعداد شاخص

 نفر در ماه 1500 میانگین بیماران بستری در هر ماه

 نفر در ماه 13881 اورژانس در هر ماه میانگین مراجعه به پزشک

 نفر در ماه  1818 بستری در اورژانس میانگین تعداد بیماران

 عمل در ماه  1662 میانگین اعمال جراحی سرپایی 

 عمل در ماه   767 میانگین تعداد اعمال جراحی بستری

 نفر در ماه  8119 به متخصصین درمانگاه  میانگین مراجعین

 شاخص آماری



 اطاق عملENT 

اطاق عمل ارولوژی 

اطاق عمل چشم 

اطاق عمل جراحی عمومی 

 اطاق عمل فعال در این مرکز



 متوسط اقامت بیمار تخت روز اشغالی درصد اشغال تخت مراجعین تعداد تخت بخش ها

CCU 8 858 90.2 2640 3.1 

ICU 10 412 94.6 3552 8.9 

56 40 جراحی زنان  83.2 11645 2.1 

 5.2 13205 92.6 5285 39 جراحی مردان

 4.3 4382 95.3 1035 13 داخلی زنان

 4.2 6548 92.3 1563 20 داخلی مردان

 5 5354 94.9 1101 16 عفونی زنان

 5 8046 84.6 1631 26 عفونی مردان

 11.9 19649 91.8   60 روانپزشکی

 5.4 75021 93.0 19218 232 کل

 
 95آماری بخشهای بستری در سال جدول 

 



 متوسط اقامت بیمار  تخت روز اشغالی  درصد اشغال تخت مراجعین تخت بخش ها

 4.4 11948 101 2684 32 داخلی

 2.7 1260 70 469 5 جراحی عمومی

 2.3 6759 94 2990 20 ارولوژی

ENT 18 3072 80 5196 1.7 

 1.2 2146 75 1801 8 چشم

 11.9 19713 92 1692 60 روان

CCU 8 861 90 2632 3.1 

 3.3 4015 122 1213 9 قلب

ICU 10 414 97 3554 8.9 

 4.7 4301 84 928 14 مغز واعصاب

 3.3 291 35 88 2 گوارش

 6.9 1005 72 146 4 نفرولوژی

 5 14800 98 2860 42 عفونی

 5.4 77620 93 19218 232 کل

 95جدول آماری بخشهای بستری بر اساس تخصص  در سال 

 



 بستری سرپایی پاراکلینیک

 80053 44195 ازمایشگاه

 1827 1183 پاتولوژی

 4479 1043 سونوگرافی

 8621 9598 رادیولوژی

 3727 4817 سی تی اسکن

 17 379 سنگ شکن

 593 1092 اندوسکوپی

 198 640 کولونوسکوپی

 206 3704 دیالیز

 682 0 فیزیوتراپی

 1089 1 سیستوسکپی

 3541 373 الکتروشوک

 
 95به پاراکلنیک در سال مراجعین 

  
 



 سرپایی واحد

 777 تست ورزش

 829 اسپیرومتری

 5785 ادیومتری

 3710 روانشناسی

 4413 کاردرمانی

 4870 اپتومتری

 952 الکترومیوگرافی

 16585 الکتروکاردیوگرافی

 3029 اکو

 95مراجعین به پاراکلنیک در سال 
 



 ردیف

 میانگین تعداد ویزیت در هر ماه 95تعداد ویزیت در سال  تخصص

1 

ENT 12756 1063 

2 

 999 11992 روان

3 

 987 11842 چشم

4 

 845 10138 اعصاب

5 

 819 9827 ارولوژی

6 

 766 9196 داخلی

7 

 672 8068 قلب و عروق

8 

 433 5190 عفونی

9 

 420 5040 گوارش

 95امار درمانگاه در سال



 ردیف

 میانگین تعداد ویزیت در هر ماه 95تعداد ویزیت در سال  تخصص

10 

 365 4377 پوست

11 

 252 3025 جراح عمومی

12 

 248 2976 غدد

13 

 137 1643 طب فیزیک

14 

 53 635 خون وسرطان

15 

 27 327 نفرولوژی

  

 14 170 رادیوتراپ

16 

 14 169 روماتولوژی

17 

 5.5 66 تغذیه

 95امار درمانگاه در سال 



 95سال موارد

 166575 کل مراجعین اورژانس

 21817 بستری

 144758 سرپایی

 19942 اطاق عمل سرپایی

 6253 انتقال به بخش

 95جدول مراجعین به اورژانس در سال



 میانگین اعمال جراحی در ماه 95تعداد اعمال جراحی در سال  تخصص

 143 1721 جراحی چشم

 ENT 2898 242جراحی 

 302 3620 جراحی ارولوژی

 81 968 جراحی عمومی

 767 9207 کل

  
 95جدول اعمال جراحی بر اساس تخصص در سال 

 


