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:تاریخچه تاسیس بخش
بیمارانی با نارسایی کلیه و همودیالیزي شهرستان جهرم جهت انجام همودیالیز به صورت 1375قبل ازسال

سه بار در هفته می بایست به شهرستان شیراز مراجعه نموده و آنجا تحت همودیالیز قرار میگرفتند که با توجه 
ران  وقت بیمارستان استاد مطهري را بر به ازدیاد رو به افزون این بیماران در شهرستان جهرم مسوولین و مدی

تدابیري جهت راه اندازي بخش صورت پذیرد. با فراهم نمودن فضاي فیزیکی 1386آن داشت تا در سال 
r/oبخش و همیاري خیر بزرگوار و گرامی خانواده تشکري خرید سه دستگاه همودیالیز کننده و دستگاه 

سنل سریعا در دستور کار قرار گرفت و پرسنل گرامی آقاي صالحی (تولید آب مقطر) فراهم گردید. آموزش پر
و خانم هوشمند براي آموزش به مرکز آکوزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعزام گردیدند. پس از بازگشت 

شروع کرد. در سالهاي بعد با سه دستگاه 1376ایشان بخش جدید و نوپاي همودیالیز کار خود را در سال
یماران همودیالیزي نیاز بیشتري  به پرسنل و دستگاههاي همودیالیز کننده احساس گردید که به با افزایش ب

مرور زمان تا کنون بخش از سه دستگاه و سه تخت به شانزده  دستگاه و شانزده تخت و سه دستگاه رزرو و 
r / o نل پرستاري به ده پرس(تولید آب مقطر) پیشرفته و فضاي فیزیکی بیشتر و مجهزتر مبدل گشته است و

نفر و پرسنل خدماتی به دو نفر افزایش داشته است .و این عزیزان در حال حاضر به یکصد و ده نفر بیمار 
ثابت همودیالیزي به ارائه خدمت آموزشی بهداشتی و مراقبتی سرویس دهی می نمایند .سر پرستاران این 

آقاي رحمانیان افتخار خدمت گذاري این عزیزان را :3: خانم هوشمند 2: آقاي صالحی  1بخش تا کنون : 
داشته اند .

این بخش هم اکنون بزرگترین و مجهزترین و پر ترافیک ترین بخش از لحاظ ارائه سرویس به بیماران 
بیمار فعال ) همچنین از لحاظ کیفی و انجام همودیالیز با کیفیت برتر مرکز در جنوب استان 110همودیالیزي (

. و در آینده اي نزدیک به دومین مرکز بزرگ در تمامی استان پهناور فارس با ظرفیت ارس می باشدپهناور ف
پنجاه تخت فعال مبدل خواهد گشت . 


