شهرستان  :بوکان

بیمارستان :شهید دکتر قلیپور

رئیس شبکه  :آقای دکتر مرزنگ

رئیس بیمارستان  :آقای دکتر سراجی

تخت فعال 831 :

تخت مصوب 841 :

جمعیت181112 :

امتیاز شهرستان 811 :

مشمول برنامه ماندگاری درگروه":ج"

ضریب منطقه4 :

فاصله شهرستان از مرکز استان  112 :کیلومتر

شماره تماس 1411-2138311-4 :

تخت ویژهNICU 8 CCU 4 ICU 5 :

تخصصهای موجود :داخلی – زنان و زایمان -جراحی عمومی -داخلی اعصاب -کودکان -قلب -زنان و زایمان -رادیولوژی -بیهوشی-
روانپزشك -عفونی – ارتوپدی – ENT-چشم – ارولوژی – پاتولوژی

نگاهی اجمالی به بیمارستان و امتیازات ویژه شهرستان

در زمان قبل از انقالب تنها بیمارستـان موجـود در این شهرسـتان با دو بـخش فعـال بود که این بیمارستان در بهمن ماه سال  8358افتتاح
گردید.
پس از پیروزی انقالب شکوهـم ند اسالمی به مرور زمــان بیمارستان بوکان گستـرش پیدا کرد و در همان فضای موجود ضمن افزایش تجهیزات
و امکانات ،در بعد نیروی انسانی نیز اعم از نیروی تخصصی و پشتیبانی توسعه چشمگیری پیدا کرد تا جایی که مجموع نیروی انسانی آن از حدود 51
نفر به  351نفر در سال  8311رسیده است که اغلب آنها نیروهای پزشکی و پیراپزشکی میباشند.
در سال  8311با افتتاح ساختمان  22تختخوابی  ،بیمارستان توسعه چشمگیـری یافت .در این مدت با توجـه به رشد بیرویه جمعیت و نیاز
منطقـه بخشهـای گوناگـونی اضافه شـده است .ایجاد بخشهای دیالیـز سونوگرافی ،رادیولوژی CCU،و ICUو ...گسترش آنها و جذب پزشکان
متخصص در رشته های مختلف از جمله اقدامات اساسی برای رفع نیاز منطقه و بیماران بوده است.
همچنین در بهار سال  8311کلنگ ارتقای بیمارستان بوکان از  22به  111تختخوابی که جزو مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری به بوکان بود با
اعتبار  11میلیارد ریال به زمین زده شد.
هم اکنون بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان با چندین بخش که همگی آنها دارای تجهیزات مناسب و به روز هستند و میلیاردها تومان برای تهیه و
نصب آنها هزینه شده و 15پزشك متخصص از جمله مراکز درمانی مجهز در منطقه به شمار میآید و عالوه بر سـرویسدهـی به همشهریان بوکانی به
مردم شهرهای همجوار نیز خدماتدهی مینماید و در ارزشیابی سالیانه همواره جزو بیمارستانهای درجه یك بوده است.

