
 

 

معاونت درمان                                   
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات هبداشيت درماني بوشهر

 

 
 ) ٨٨پاييز ( استان  بوشهر ببماران خاصوضعيت 

 
استان بوشهر از  مشال  به  خوزستان  و خبشي  از  آهگيلويه  و بـوير  

هباي  خليج  فارس  آارس  و از  جنوب  و غرب  به  امحد  ،از شرق  به ف
 ٢٧۶۵٣مساحت  اين  استان .و از  جنوب  شرقي  هرمزگان  قرار دارد  

نفر  بوده  اسـت  از    ٧۴٣۶٧۵مجعيت  اين  استان  .آيلومرتمربع  است  
نظر  پسيت  و بلندي  به  دوخبش  جلگه اي  و آوهستاني تقسيم  مي شود 

درجه   ۵٠و مرطوب  مي باشد  دما در  تابستان حدود آب  و هواي  گرم 
از  نـواحي  مهـم    .درجـه مـي باشـد    ۶و آمرتين  آن در  زمستان حدود 

 .پرورش  ماهي و ميگو  ، صنايع  شيالتي  است  
 وضعيت  بيماران خاص  استان  

ديلم  –برازجان –گناوه -شهرستان  به  نام هاي  بوشهر   ٨استان شامل 
شهرسـتان  ،مراآـز     ۶.جـم و اهـرم  مـي باشـد      -نگان  آ-خورموج  -

دارد و  دياليز  و تاالمسي  دارند  و شهرستان  جم  فقط  مرآز  تاالمسي
ايـن مراآـز   .شهرستان اهرم  فاقد  خبش هاي بيماران  خاص  مي باشـد  

بيمار  مهوفيلي را حتت   ۴٩بيمار تاالمسي  ۴٩بيمار دياليزي و ٢٣۶تعداد 
پايگاه انتقال  خون  استان  در مرآـز اسـتان    .دهند  پوشش قرار مي 

 .مستقراست  
 بوشهر 

مرآـز  ارائـه خـدمات  درمـاني  بـه      ) س(بيمارستان  فاطمـه زهـرا   
 ٧٧در  حال حاضر  تعـداد  .بيماران  خاص  در  شهرستان بوشهر  است  

بيمار مهـوفيلي  را حتـت پوشـش     ١٢بيمار  تاالمسي   ١۶۵بيمار دياليزي 
خبش دياليز بيمارسـتان  فاطمـه زهـرا    . درماني  قرار مي دهد خدمات 

عدد  از  دسـتگاههاي   ١دستگاه  دياليز مي باشد  و  ١٢جمهز  به  ) س(
دياليز  فوق  به بيماران  آنيت  ژن مثبت  اختصاص  داده  شـده اسـت    

 .ختت فعال  است   ١١خبش  تاالمسي  و مهوفيلي  آن داراي .
 برازجان   

شهريور  مرآـز  فعـال  در  زمينـه بيمـاران خـاص در       ١٧ن  بيمارستا
 ٢٨بيمار  تـاالمسي و   ١٣٧بيمار  دياليزي  و   ۶١برازجان  مي باشد  

خبـش  ديـاليز    .بيمار  مبتال به مهوفيلي را حتت پوشش  قرار مـي دهـد    
عـدد  از    ١دستگاه دياليز مـي باشـد    ٩اين   بيمارستان  جمهز  به  

يز  فوق  به  بيماران  آنـيت  ژن   مثبـت  اختصـاص      دستگاههاي  ديال
 ختت  فعال  است   ۶خبش  تاالمسي داراي   .داده شده  است  

 
 

 گناوه 
مرآــز  ارائــه خــدمات  درمــاني  بــه   ) ع(بيمارســتان  امرياملــومنني 

بيمـار ديـاليزي  و    ٢۶تعداد  .بيماران  خاص  اين  شهرستان  است  
يمار  مهوفيلي را حتت  پوشـش قـرار مـي  دهـد      ب ٧بيمار  تاالمسي و  ١٣
دستگاه  دياليز   مي باشد  ٧خبش  دياليز  اين  بيمارستان جمهز به  .

عدد  از  دستگاههاي  دياليز فوق  به  بيماران  آنـيت  ژن مثبـت    ١و 
خبش تـاالمسي و مهـوفيلي  خبـش جداگانـه اي  بـه       .اختصاص داده شده است 
يلي  اختصاص  داده  نشده است اين بيماران در  بيماران تاالمسي  و مهوف



 

 

خبش  اطفال  بصورت اتاق  جداگانه حتت درمان قرار مـي گرينـد  وداراي    
 .ختت فعال  است   ۴

 ديلم 
بيمــار   ١٠العظــم  شهرســتان ديلــم  تعــداد .. بيمارســتان بقيــه ا

 ٨٧دياليزي را پوشش  مي دهد خبش  دياليز اين بيمارستان  در  سـال   
دستگاه  دياليز افتتاح  شده است  و بيماران  نياز  به  سفر  ٢ با 

خبـش  تـاالمسي  در    .به  شهرستان  گناوه جهت اجنـام ديـاليز ندارنـد     
ختت  فعال  است  و  ۶آه داراي .درمانگاه  امام رضا واقع  شده است  

 بيمارتاالمسي را حتت  پوشش قرارداده است  ٢۴
 خورموج 

بيمار  ديـاليزي  و   ٣۴بيمارستان  زينبيه  شهرستان  خورموج تعداد 
بيمــار  تــاالمسي  حتــت پوشــش قــرار مــي دهــد  خبــش  ديــاليز ايــن   ١٨

 ختت فعال  است   ٢خبش  تاالمسي .دستگاه  دياليز مي باشد   ۵بيمارستان  
 آنگان  

بـه   مرآز  فعال  ارائه خدمات  درمـاني  ) ره(بيمارستان  امام مخيين 
بيمـار  ديـاليزي     ٣٣تعداد .بيماران خاص  در  اين  شهرستان  است  

بيمار  مهوفيلي را حتت  پوشش  قـرار مـي دهـد      ٢بيمار  تاالمسي  ، ٨٧،
دسـتگاه ديـاليز مـي باشـد       ۶خبش  دياليز اين  بيمارستان  جمهز به .
 .ختت فعال  است   ١٠خبش  تاالمسي  داراي .

 جم  
بيمـا ر  تـاالمسي  را حتـت      ۴۶شهرستان جم تعـداد   بيمارستان  توحيد 

 ختت  فعال است۵ين خبش  داراي  پوشش  قرار مي دهد  ا
 

 و آمبودها  مشكالت
 

و اجتماعي  ايـن دسـته    اقتصاديبا  توجه  به  پايني  بودن  سطح  -١
از  بيماران  و حمروميت  منطقه اآثر بيماران  با مشكالت  معشـييت  و  

 مواجه  مي آند ...هاي  اياب و ذهاب  تأمني  هزينه 
با  توجه  به آب  و هواي  گرم  و مرطوب  بودن  منطقه  و آمبود   -٢

پايانه  هاي  مسافر بري  مناسب  ،اياب  و ذهاب  بيمـاران  را بـا   
 .مشكالت  عديده اي  مواجه  مي  آند 

ك  العاسـت ،آيفيت پايني آب  وباال بودن  دماي آن  ،قحطي  مكـرر آب   -٣
را بيشرت منوده  و نياز  به سرويس  دهـي  بيشـرتي    R/Oدستگاه هاي   ،

 .دارد 
با توجه  به باالبودن  تعداد بيماران  نسبت به دستگاه  ديـاليز    -۴

با افـزايش  شـيفت  آـاري  و بـا اسـتفاده  بـيش  از انتظـار  از         
ت  دستگاه هاي  پوشش  دادن  مجعيت بيماران   امكان  پـذير  شـده اسـ   

بيمارستان را با يك  ،آه  بعضًا با خرابي  هر  آدام  از  دستگاه ها 
 . حبران  مواجه  مي سازد 

بدليل ساعات آـاري  بـاال دسـتگاه  مهوديـاليز و مسـتهلك  بـودن         -۵
دستگاه ها به آراردچار  نقص  فين  شده است واز چرخه ديـاليز خـارج    

قطعات  يـدآي مـدت خرابـي     بعضًا  در مواردي تازمان  تأمني  .مي شود 
 .دستگاه   طوالني  شده است 

تأخريدر تأمني قطعه  ، تعجيل در  سرويس  دستگاه هـا  و نامناسـب     -۶
بودن زمان  سرويس  دهي  خارج  از  شيفت آاري  ،عدم  اطمينـان  از   



 

 

صحت سرويس  دستگاه  در  زمان  نصب  به بيمار از  مشكالت  ديگر  خبش  
 .ها مي باشد 

مشكالت  مربوط  به  شرآت  هاي  وارد آننده  مهودياليز تـأخري  در    -٧
 حتويل  دستگاههاي  خريداري  شده  

با توجه به آماده نبودن  دستگاه  مهودياليز براي  خريد  ،امكان  -٨
 .جذب  خريين در اين حيطه مقدور نشده است 

 
 MSبيماران  

ظر  متخصصان  نورولـوژي   زير  ن.نفر  مي باشد   ١١٧تعداد بيماران  
استان  هستند  اين  بيماران  داروهاي  خودشان  را بصورت  متمرآـز   

 .هبمن  بوشهر   هتيه مي آنند  ٢٢در  داروخانه  
 

 
 
 

بنياد امور بيماريهاي خاص در راستاي رسـالت و اهـداف خداپسـندانه     
منوده دستگاه  مهودياليز آمك ۶تعداد  ٨۶خود به  اين استان  در سال  

آه  جادارد از  مسئولني  و دست اندرآاران  اين  بنياد  تشـكر   .است 
 .و قدرداني  بعمل  آيد  

 

مرآز  شهرستان
 درماني

تعداد 
 بيمار

تعداد 
دستگاه 
 فعال

نسبت بيمار به 
 دستگاه

نياز به 
 دستگاه

فاطمه زهرا  بوشهر
 ٨ ٧/۶ ١٢ ٨٠ )س(

 ۵ ٨/۶ ٩ ۶١ شهريور١٧ برازجان
 ١ ٧/٣ ٧ ٢۶ ملومننيامريا گناوه
 ۴ ٨/۶ ۵ ٣۴ زينبيه  خورموج
بقيه  ديلم 

العظم ...ا
٢ ١٠ ۵  

 ٢ ۵/۵ ۶ ٣٣ امام مخيين  آنگان 
 
 

 
 


