شهرستان  :مهاباد

بیمارستان :امام خمینی (ره)
رئیس شبکه :آقای دکتر نادری

رئیس بیمارستان :آقای دکتر امیری

تخت فعال 842 :

تخت مصوب 852 :

جمعیت238412 :

امتیاز شهرستان 24:

مشمول برنامه ماندگاری درگروه":ج"

ضریب منطقه4/5 :

فاصله شهرستان از مرکز استان 119 :

کیلومتر

تخت ویژهNICU4.CCU .2. ICU02. :

شماره تماس 2448-8885222 :

تخصصهای موجود :جراحی عمومی -ارتوپدي -چشم  – ENT-زنان و زايمان -ارولوژي -جراحی مغز و
اعصاب -بیهوشی -راديولوژي -كودكان -داخلی -قلب -داخلی اعصاب -روانپزشكی -عفونی – فوق
گوارش -پاتولوژي -طب فیزيكی وتوانبخشی-فوق تخصص گوارش

نگاهی اجمالی به بیمارستان و امتیازات ویژه شهرستان

بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد با  251تخت فعال در حال فعالیت میباشد كه امكانات و منابع موجود بشرح زير میباشد:
-0نیروي انسانی:
الف -پزشک اعم از عمومی ،متخصص و فوق تخصص

ب پرسنل پرستاري ،كادر درمانی -اداري و پشتیبانی
-8پزشكان
-3امكانات فضاي فیزيكی و تجهیزات بیمارستان:
الف :بخش هاي بستري شامل:
-0جراحی مردان با  82تخت فعال -8جراحی زنان با  82تخت فعال -3جراحی مغز و اعصاب با  82تخت فعال -4داخلی مردان
با  82تخت فعال -5داخلی زنان با  82تخت فعال  -2كودكان با  32تخت فعال -2نوزادان با  82تخت فعال  NICU-2با  4تخت
فعال -2زنان با 82تخت فعال -02زايمان با  00تخت فعال  CCU-00با تخت فعال  ICU-08جنرال با  4تخت فعال ICU-03
اعصاب با  2تخت فعال
ب-بخشهاي ويژه و درمانگاهی شامل:
-0بخش اورژانس با  82تخت -8درمانگاه اورژانس با  8تخت -3درمانگاههاي تخصصی با با  02تخت -4اتاق عمل و
ريكاوري با  02تخت -5بخش ديالیز با  02تخت -2بخش هموفیلی با يک تخت -2بخش تاالسمی با يک تخت -2بخش شیمی
درمانی با يک تخت
ج-بخش هاي پاراكلینیكی شامل:
-0آزمايشگاه تشخیصی طبی -8پاتولوژي -3آندوسكوپی -4سی تی اسكن -5راديولوژي -2اكوكارديوگرافی -2داروخانه
د-بخش هاي اداري و پشتیبانی شامل:
-0واحد رياست و مديريت -8دفتر پرستاري -3دبیرخانه -4مدارک پزشكی -5درآمد و ترخیص -2انبار و ملزومات -2تغذيه
-2رختشويخانه و -2 CSRكارپردازي -02مددكار اجتماعی -00كامپیوتر -08كتابخانه -03تلفنخانه -04نقلیه -05نگهبانی
-02مهدكودک -02تأسیسات -02تجهیزات پزشكی -02پانسیون پزشكان.

