شهرستان  :خوی
بیمارستان :شهید مدنی

رئیس شبکه :آقای دکترطاهرلو

رئیس بیمارستان :آقای دکتر
رضاوندی

تخت فعال 111 :

تخت مصوب 121 :

جمعیت921583 :

امتیاز شهرستان 17 :

تعرفه ترجیحی 1/1 :

ضریب منطقه4/1 :

فاصله شهرستان از مرکز استان 131 :
کیلومتر

تخت ویژه:

NICU - CCU 8 ICU 4

شماره تماس 2223222-7411.:

تخصصهای موجود :قلب -عفونی – داخلی – داخلی اعصاب( -فوق تخصص :گوارش -ریه-قلب )طب فیزیكی وتوانبخشی –
پوست

نگاهی اجمالی به بیمارستان و امتیازات ویژه شهرستان

شهرستان  :خوی
بیمارستان :قمر بنی هاشم
رئیس شبکه :دکتر طاهرلو

رئیس بیمارستان  :دکتر صفرعلی زاده

تخت فعال 234 :

تخت مصوب 317 :

جمعیت921583 :

امتیاز شهرستان 17 :

تعرفه ترجیحی 1/1 :

ضریب منطقه4/1 :

فاصله شهرستان از مرکز استان 131 :

کیلومتر

تخت ویژه:

8 CCU 7 ICU 14

NICU

شماره تماس 7411-2332112 :

تخصصهای موجود :ارتوپدي – بیهوشی – زنان و زایمان -اطفال –جراحی عمومی – ارولوژي – ENT -چشم –
پاتولوژي -جراحی مغز و اعصاب –فوق تخصص ریه-

نگاهی اجمالی به بیمارستان و امتیازات ویژه شهرستان

بیمارستان قمر بنی هاشم خوي در سال  1321هجري شمسی تأسیس گردیده که بعداً با توجه به نیاز شهرستان به
تخصصهاي مختلف  ،بخشهاي دیگري نیز احداث و به ساختمان ارولیه الحاق گردید .این بیمارستان در حال حاضر با
 231تخت فعال بعنوان مرکز ترومائی شمال استان به همشهریان عزیز ،خدمات درمانی ارائه مینمایند .تعداد کل
پرسنل بیمارستان حدود  417نفر میباشد که از این تعداد حدود  237نفر در واحدهاي درمانی پرستاري اشتغال
دارند تعدادي از واحدهاي این مرکز باشد نقلیه ،داروخانه ،آشپزخانه ،رادیولوژي ،تأسیسات ، MRI ،به بخش
خصوصی سپرده شده است .وسعت بیمارستان  13127متر مربع که مساحت ساختمان  1131متر میباشد .بخشهاي
درمانی به شرح زیر میباشد.
-1اطفال با  47تخت
-2نوزادان ( 14انكیباتور  11 +کات نوزاد)
 NICU-3با  8تخت
 ICU-4با  14تخت کامل و دو تخت اکسترا
-1بخش  ENTو جراحی اعصاب  31تخت
– 1مامایی 32تخت
-1جراحی عمومی زنان با  37تخت
-8جراحی عمومی مردان با  37تخت
-1جراحی زایمان با  24تخت
-17اتاق زایمان با  17تخت
-11اورژانس با  21تخت
-12اتاق عمل جراحی با  1تخت
-13اتاق عمل چشم  ENTبا  3تخت
-14اتاق عمل زنان با  4تخت
ضمناً بخشهاي آزمایشگاه  ،پاتولوژي  ،رادیولوژي ،واحد  CSR ، MRIو واحدهاي اداري دیگر نیز در فعالیت میباشند
تعداد کل متخصصین  31نفر میباشد که در رشته هاي جراحی عمومی ،ارتوپدي ، ENT ،چشم بیهوشی  ،اورولوژي ،
اطفال ،زایمان ،پاتولوژي و رادیولوژي خدمات تخصصی ارائه مینمایند

