شهرستان  :ارومیه
مرکز آموزشی درمانی  :امام خمینی (ره)
تخت فعال 064 :
جمعیت :

تخت مصوب 892 :

5008119

تخت ویژه:

NICU 4 CCU 4 ICU 17

امتیاز شهرستان 04 :

تعرفه ترجیحی - :

ضریب منطقه5 :

فاصله شهرستان از مرکز استان - :

شماره تماس 3469931-043.:

تخصصهای موجود :آسیب شناسی – ارتوپدي-راديولوژي -ارولوژي -پیوند كلیه -پیوند قرينه – چشم –
 – ENTجراحی عمومی – نورولوژي -جراحی مغز و اعصاب -طب اورژانس – جراحی فك و صورت –
داخلی – بیهوشی
فوق تخصص :خون بزرگساالن – خون اطفال – ريه – نفرولوژي -غدد – روماتولوژي -گوارشی-
توراكس –ترمیمی –دندانپزشكی

نگاهی اجمالی به بیمارستان و امتیازات ویژه شهرستان

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه عضو بیمارستانهای منتخب طرح اصالح ساختارمدیریتی
اقتصادی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  ،قطب پیوند کلیه در شمالغرب کشور در راستای
سیاستهای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در جهت خدمت به مردم غیور منطقه و با عنایت به رشد
جمعیت استان  ،در سال  0701بدست ریاست محترم جمهوری وقت افتتاح و در روز سوم خرداد سال
 0709با ظرفیت اسمی  858تختخواب و با دو بخش جراحی عمومی مردان و زنان و درمانگاه عمومی
بصورت رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت  .درطول سالهای  0709لغایت 0788بخشهای درمانی  ،بستری
 ،پاراکلینیک و تجهیزات مرکز توسعه یافته و در حال حاضر نیز 115تخت فعال در قالب 08بخش بستری فوق
تخصصی و تخصصی  ،بخش اورژانس  ،اتاقهای عمل و واحدهای پاراکلینیک اعم از  MRIپزشکی هسته ای ،
آزمایشگاه  ،رادیولوژی ودانسیتومتری و سنگ شکنی کلیه و اکو و  ...فعالیت می نماید و عالوه بر آنها
واحدهای متعدد به منظور پشتیبانی واحدهای درمانی در کنار یکدیگر فعالیت می نمایند.
مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه بعنوان بزرگترین مرکز در ارائه خدمات آموزشی درمانی ،
پژوهشی در سطح استان بوده و هم اکنون بعنوان مرکز فوق تخصصی و ترومای استان پذیرای بیماران از
سراسر استان و کشورهای همجوار می باشد  .این مرکز در حال حاضر با دارا بودن امکانات آموزشی و
کمک آموزشی در رشته تخصصی جراحی  ،داخلی  ،بیهوشی  ،پاتولوژی  ،ارولوژی و جراحی مغز واعصاب
و ارتوپدی دستیار تربیت نموده و پذیرای کلیه کارآموزان رشته های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاههای
استان می باشد و در حال حاضر در راستای سیاستهای کالن دولت و وزارت بهداشت درمان و آموزش
بصورت هیئت امنایی اداره می گردد .

شهرستان  :ارومیه

مرکز آموزشی درمانی  :شهید مطهري

تخت فعال 817 :
جمعیت :

تخت مصوب 044 :

5008119

تخت ویژه:

NICU 85 CCU 4 ICU 78

امتیاز شهرستان 04 :

تعرفه ترجیحی - :

ضریب منطقه5 :

فاصله شهرستان از مرکز استان - :

شماره تماس 0441-2237077

تخصصهای موجود :آسیب شناسی –راديولوژي -زنان و زايمان – كودكان – بیهوشی
فوق تخصصی :نوزادان -نفرولوژي اطفال – قلب اطفال – عفونی اطفال – جراحی اطفال – اعصاب اطفال

نگاهی اجمالی به بیمارستان و امتیازات ویژه شهرستان

مركز آموزشی درمانی شهید مطهري ارومیه در سال  7041هجري شمسی با عنوان شیر و خورشید
سابق مورد بهره برداري قرار گرفت و اكنون با بیش از هشتاد سال سابقه به ارائه خدمات آموزشی
درمانی ادامه میدهد

شهرستان  :ارومیه
مرکز آموزشی درمانی  :آيت ا ...طالقانی
تخت فعال 886 :
جمعیت :

تخت مصوب 054 :

5008119

تخت ویژه:

NICU 4 CCU 72 ICU 78

امتیاز شهرستان 04 :

تعرفه ترجیحی - :

ضریب منطقه5 :

فاصله شهرستان از مرکز استان - :

شماره تماس 04413444591

تخصصهای موجود :آسیب شناسی –راديولوژي –عفونی –قلب -داخلی -پوست– بیهوشی -راديوتراپی –
مسمومیت

فوق تخصص :قلب

نگاهی اجمالی به بیمارستان و امتیازات ویژه شهرستان

امکانات آموزشی
آموزش بیمارستان طالقانی
از بدو تاسیس ،این مرکز به عنوان مرکز آموزشی و درمانی مورد بهرهبرداری قرار گرفته و در حال حاضر
بخشهای عفونی ،قلب ،مسمومیت ،پوست و  CCUبه عنوان بخشهای آموزشی جهت آموزش دانشجویان
رشتههای پزشکی و پرستاری ،بخشهای  ICUو دیالیز جهت آموزش دانشجویان پرستاری ،بخشهای
رادیولوژی و آزمایشگاه جهت کارآموزی دانشجویان رشته مربوطه و بخش اورژانس جهت آموزش
دانشجویان فوریتها و بهداشت عمومی و بهداشت محیط ،مورد استفاده قرار میگیرد.

این مجموعه آموزشی با دارا بودن امکانات بالقوه سمعی و بصری ،کتابخانه ،اینترنت ،و همچنین سالن
کنفرانس  011نفره و چهار کالس آموزشی توانسه است گامی مؤثر در پیشبرد اهداف آموزشی دانشگاه
علوم پزشکی بردارد.

شهرستان  :ارومیه
مرکز آموزشی درمانی  :سیدالشهداء
تخت فعال 705 :
جمعیت :

تخت مصوب 758 :

5008119

تخت ویژه:

NICU 4 CCU 80 ICU 74

امتیاز شهرستان 04 :

تعرفه ترجیحی - :

ضریب منطقه5 :

فاصله شهرستان از مرکز استان - :

شماره تماس 0441-2375907

تخصصهای موجود :آسیب شناسی –راديولوژي -بیهوشی
فوق تخصص :قلب – اينترونشنال – جراحی قلب

نگاهی اجمالی به بیمارستان و امتیازات ویژه شهرستان

تاریخچه:
این بیمارستان در سال  0700شمسی توسط تعدادی از خیرین از جمله آیتاهلل قرهباغی نماینده مردم
آذربایجانغربی  ،در زمینی به مساحت 8807متر مربع و با اختصاص  88هزار و  011میلیون ریال با نام
بیمارستان سیدالشهدا پایه گذاری شد ولی به دلیل کمبود اعتبارات و برخی مشکالت نیمهکاره رها شد.
خوشبختانه این وعده بعد از  00سال انتظار مردم استان به حقیقت پیوست و در مهرماه سال  88با مجوز و
نظارت مستمر اداره نظارت بر درمان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شروع به بهره برداری
گردید.
مشخصات:
این مرکز دولتی با زیربنای  01هزار مترمربع در شش طبقه و با  097تختخواب و  170نفر پرسنل شروع به
فعالیت می کند.
بخش های بیمارستان مشتمل سه اتاق عمل جراحی ،مراقبت های ویژه ،سه بخش  ، CCUداخلی مردان،
زنان  ،اطفال ،آنژیوگرافی ،اورژانس ،بخش رادیولوژی ،و درمانگاه است که پس از تقبل هزینه  01میلیارد

ریالی توسط یکی از خیران شهر ،با مصوبه دولت در دور اول سفر رئیسجمهوری به استان از محل
اعتبارات ملی و استانی تأمین اعتبار شد.
وضعیت فعلی:
این بیمارستان یکی از پیشرفتهترین و مجهزترین بیمارستان های تخصصی در شمال غرب کشور به حساب
می آید که با آغاز به کار شدن این بیمارستان،دو مرکز قلب طالقانی و امام خمینی ارومیه به عنوان
بخشهای اورژانس قلب فعالیت میکنند.
دورنمای آینده:
انتظار برآن است که گروه قلب بیمارستان سیدالشهدا ارومیه تا  01سال آینده ،با رسیدن به استانداردهای
جهانی در جهت تأمین و ارتقاء سالمت جامعه بیماران قلبی سهمی وافر داشته باشد و به عنوان گروه پیشرو
در زمینه های مختلف جراحی قلب در شمال غرب کشور قرار گیرد.

شهرستان  :ارومیه

مرکز آموزشی درمانی  :روانپزشكی
تخت فعال 90 :
جمعیت :

5008119

تخت مصوب 24 :
امتیاز شهرستان 04 :

تعرفه ترجیحی - :

ضریب منطقه5 :

فاصله شهرستان از مرکز استان - :

شماره تماس 0441-2770341 :

تخصصهای موجود :روانپزشكی
فوق تخصص :روانپزشك كودك و نوجوان

تخت ویژه:

NICU 4 CCU 4 ICU 4

نگاهی اجمالی به بیمارستان و امتیازات ویژه شهرستان

مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه
سال افتتاح 0708 :
وسعت  10511 :مترمربع
زيربنا  9899 :مترمربع
بیمارستان رازي شامل بخشهاي زير است :
 .0بخشهاي بستري
♦ روانپزشکی مردان ( عطا )
♦ روانپزشکی مردان ( سینا )
♦ روانپزشکی زنان (شفا )
 . 8بخشهاي پاراكلینیكی
♦ آزمایشگاه
♦ رادیولوژی
♦داروخانه
♦ الکتروشوک

