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تخصصهای موجود :جراحی عمومی -زنان و زايمان -داخلی -كودكان – راديولوژي -بیهوشی -ارتوپدي-قلب-

نگاهی اجمالی به بیمارستان و امتیازات ویژه شهرستان

بیمارستان امام خمینی (ره) پیرانشهر در سال  2731با چهار تخصص عمومی :داخلی – جراحی عمومی – جراحی زنان و زایمان کودکان با  73تخت
خواب فعال افتتاح گردیده است  .در سال  2732بخش همودیالیز با  1تخت فعال افتتاح و آماده خدمت رسانی به بیماران دیالیزی گردید در سال 2731
تعداد تختهای دیالیز به  1تخت و در سال  2723به  3تخت افزایش پیدا کرده است .در سال  2733بخش  ICUبا توجه به موقعیت شهرستان و نیاز
شهرستان بخش  ICUبا  7تخت فعاتل و تجهیزات کامل افتتاح گردید سال  2731احداث بخش  CCUآغاز گردیده است و هم اکنون فضای فیزیکی آن
تکمیل گردیده و تجهیزات و پرسنل مورد نیاز جهت افتتاح این بخش درخواست گردیده است .در سال  2731مقدمات احداث ساختمان دیالیز در محوطه
بیمارستان با توجه به وجود  73بیمار دیالیزی و پاسخگو نبودن امکانات و فضای فیزیکی موجود فراهم شد معتمدین سطح شهر و مسئولین بیماریهای
خاص اقدام به جمعآوری کمکهای مردمی نمودند که با مشارکتهای دانشگاه هم اکنون  %73پیشرفت فیزیکی داشته است در بخش زایمان نیز در سال
 2731به دلیل رشد جمعیت و افزایش تعداد زایمانها و پاسخگو نبودن فضای فیزیکی موجود یک اتاق به عنوان تیپ پارتوم با سه تخت فعال در فضای
موجود در زایمان احداث گردید.
بیمارستان امام خمینتی (ره) پیرانشهر هم اکنون شامل بخشهای داخلی – جراحی عمومی – جراحی زنان –کودکان -اورژانس –– ICUهمودیالیز-اتاق
عمل – درمانگاه تخصصی با شیفت کار صبح فعال میباشد بخشهای پاراکتیک رادیولوژی و آزمایشگاه بصورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به
همشهریان می باشد که این پیشرفتها نشان از توجه نظام مقدس جمهوری اسالمی به مناطق و ارتقای ارائه خدمات میباشد که امیدوارم در سایهه الطاف
الهی بتوانیم در آینده گامهای بلندتری برداشته تا به نقطه مطلوب در راستای ارائه خدمات مطلوب برسی انشاءا...

