شهرستان  :نقده

بیمارستان :امام خمینی (ره)

رئیس شبکه  :آقای دکترحقی

رئیس بیمارستان :آقای دکتر تقی زاده

تخت فعال 241 :

تخت مصوب 211 :

جمعیت936521 :

امتیاز شهرستان 201 :

مشمول برنامه ماندگاری درگروه":ج"

فاصله شهرستان از مرکز استان 200 :

کیلومتر

تخت ویژه:

NICU 0 CCU 6 ICU 4

ضریب منطقه4/1 :
شماره تماس 0440-6162610 :

تخصصهای موجود :روانپزشك  – ENT-چشم – ارتوپدي –جراحی عمومی – داخلی – كودكان -قلب -عفونی-
ارولوژي -داخلی اعصاب -راديولوژي -بیهوشی  -ارولوژي

نگاهی اجمالی به بیمارستان و امتیازات ویژه شهرستان

شناسنامه بیمارستان امام خمینی ( ره ) نقده :
* سال تاسیس  9231 :هجری شمسی
* مساحت بیمارستان  99111 :مترمربع

تاريخچه بیمارستان :
بیمارستان امام خمینی ( ره ) نقده در سال  9231در زمینی به مساحت  4/6هکتار و زیر بنای به مساحت
 99111متر مربع افتتاح شد  .در زمان افتتاح  16تختی بود که سپس به  936تخت افزایش یافت .
مشخصات بیمارستان :
در حال حاضر بیمارستان امام خمینی ره نقده به عنوان یک بیمارستان جنرال درجه یک درردیف یکی از
بیمارستان های غیر آموزشی دولتی قرار دارد  .پوشش درمانی این بیمارستان باال بوده و یکی از بیمارستان
های بلوک استان میباشد که بیمارستان های پیرانشهر و اشنویه را نیز تحت پوشش قرار می دهد  .این
بیمارستان دارای یک بخش اورژانس بوده که به صورت شبانه روزی در ارائه خدمات درمانی به مراجعین
فعال است .
مجتمع درمانگاهی ( پلی کلنیک ) بیمارستان دارای درمانگاه های تخصصی زیر می باشد :
ارتوپدی  ،ارولوژی  ،جراحی عمومی  ،چشم پزشکی  ،داخلی  ،گوش و حلق وبینی  ،داخلی مغز و اعصاب
،عفونی  ،کودکان  ،قلب و عروق  ،واحد دیابت  ،واحد تاالسمی و همچنین واحد های مختلف دیگر در جنب
درمانگاه مستقر میباشد که وظیفه خدمات حمایتی و اداری بیماران را به عهده این واحدها می باشد  .از جمله
واحد پذیرش – صندوق – حسابداری  -اسناد و مدارک پزشکی و کارشناس امور بیمه گری و مدد کار
اجتماعی
در این بیمارستان عالوه بر دارا بودن مجتمع درمانگاهی  ،بخش های نیز به منظور بستری نمودن بیماران
نیازمند وجود دارد  .بخش های از جمله ارتوپدی  ،ارولوژی،جراحی عمومی  ،چشم پزشکی  ،داخلی تخصصی ،
گوش و حلق وبینی  ، ،داخلی مغز و اعصاب ،عفونی  ،کودکان  ،قلب و عروق سی سی یو  ،آی سی یو داخلی ،
نوزادان و دیالیز میباشد  .ضمنا بخش های پاراکلینیکی این بیمارستان مشتمل بر بخش های رادیولوژی ،
سونوگرافی و آزمایشگاه میباشد که در ارتباط با امور تشخیصی و درمانی بیماران انجام وظیفه می نمایند .

بیمارستان :حضرت فاطمه(س)

رئیس شبکه  :آقای دکترحقی

رئیس بیمارستان :آقای دکتر سلیمانزاده

تخت فعال 06 :

تخت مصوب 211 :

جمعیت936521 :

امتیاز شهرستان 201 :

مشمول برنامه ماندگاری درگروه":ج"

ضریب منطقه4/1 :

فاصله شهرستان از مرکز استان 200 :

کیلومتر

شماره تماس 0440-6162610 :

تخصصهای موجود –:زنان وزايمان -بیهوشی

تخت ویژه:

NICU 0 CCU 6 ICU 4

