شهرستان  :میاندوآب

بیمارستان :عباسی

رئیس بیمارستان :آقای دکتر مهربانی

رئیس شبکه  :آقای آقای دکتر
جاللی

تخت فعال 111 :

تخت مصوب 111 :

جمعیت866662 :

امتیاز شهرستان 18 :

مشمول برنامه ماندگاری درگروه":ج"

ضریب منطقه8/5 :

فاصله شهرستان از مرکز استان 166 :

شماره تماس 1811-0851111:

تخصصهای موجود:

تخت ویژه:

NICU 1 CCU 11 ICU 6

پوست -زنان و زايمان -داخلی اعصاب -روانپزشك – اطفال -راديولوژي -جراحی

عمومی -ارتوپدي -عفونی -داخلی -بيهوشی – ENT -چشم – ارولوژي -پاتولوژي -طب اورژانس-
بيهوشی – قلب -فوق گوارش

نگاهی اجمالی به بیمارستان و امتیازات ویژه شهرستان

نام بیمارستان  :بیمارستان یکصد تختخوابی عباسی
بیمارستان عباسی میاندوآب از سال  7631تأسیس و در حال حاضر با تعداد  772تخت فعال و با مساحت
کلی  5هکتار و زیر بناء  6666مترمربع خدمات درمانی ارائه مینماید .این بیمارستان در ضلع شرقی
شهرستان میاندوآب ،در کوی شهید باکری ،خیابان شهدای قره ورن پشت کارخانه قند واقع شده است.
مساحت  5 :هکتار
بخش های بستری :اورژانس ،دیالیز  ،داخلی  ،عفونی ،اتاق عمل ،جراحی ( مردان و زنان )  ،داخلیPOST ،
 ، ICU ،CCU ، CCUدرمانگاه عمومی و تخصصی
تعداد اتاق عمل  :با  5اتاق فعال ماهانه  856-666مورد عمل جراحی اورژانس و الکتیو دارد.
تعداد تخت اورژانس  :با  78تخت فعلی مراجعین ساالنه  762225که از نظر فضای فیزیکی در حال گسترش
میباشد.
دیالیز : CCU-با  76تخت و تجهیزات الزم و  78تخت  post ccuبا سه متخصص قلب فعال میباشد.
 : ICUبا  5تخت فعال برای کلیه بیمارالن بد حال ارائه خدمات مینماید.

شهرستان  :میاندوآب

داخلی :با  53تخت فعال (مردان و زنان ) و کلیه جراحیها به جز جراحی مغز و اعصاب
بخش های پاراکلینیکی  :درمانگاه تخصصی وعمومی  ،رادیولوژی  ،سی تی اسکن  ،سونوگرافی  ،ماموگرافی
اکو  ،داروخانه ( بخش بستری و سر پایی )  ،آزمایشگاه  ،پاتولوژی  ،اطاق عمل-اسپیرومتری
درمانگاه تخصصی  :ارولوژی ،چشم ،ENT ،جراحی عمومی  ،داخلی  ،عفونی ،ارتوپدی  ،قلب
بخش های داخلی شامل  :داخلی زنان و مردان  ،عفونی  ،فوق گوارش
بخش های جراحی شامل  :گوش و حلق و بینی (  ، ) ENTجراحی عمومی  ،ارولوژی  ،ارتو پدی

بیمارستان :فاطمه زهرا (س)
رئیس شبکه :آقای دکتر جاللی

رئیس بیمارستان :آقای دکتر مشکینی

تخت فعال 411:

تخت مصوب 56 :

جمعیت866662 :

امتیاز شهرستان 18 :

مشمول برنامه ماندگاری درگروه":ج"

ضریب منطقه8/5 :

فاصله شهرستان از مرکز استان 166 :

کیلومتر

تخت ویژه:

NICU 7 CCU 1 ICU 6

شماره تماس 0007252 :و 1811-0007268

تخصصهای موجود :بيهوشی -زنان و زايمان – كودكان -داخلی-بيماريهاي اعصاب-روانپزشکی

نگاهی اجمالی به بیمارستان و امتیازات ویژه شهرستان

نام بیمارستان  :حضرت فاطمه (س)
سال بهره برداری 7626 :
مساحت  16 :هزار متر مربع
بخش های بستری  :اطفال  ،نوزادان  ، NICU ،زایمان  ،بعد از زایمان  ، ICU ،جراحی زنان  ،نورولوژی
تعداد اتاق عمل 8 :
تعداد تخت اورژانس 78 :

درمانگاه تخصصی :زنان و زایمان  ،اطفال  ،روانپزشکی
درمانگاه مامایی  ،داروخانه  ،آزمایشگاه و رادیولوژی به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به مراجعین
محترم می باشد .

