
با پرسنلی بالغ  3/8/81به دست پرتوان ریاست محترم جمهوری افتتاح و از مورخه  81/6/81خدابنده در مورخه ( ع)بیمارستان حضرت امیرالمومنین 

 . کار خود را آغاز  نمود( نفر شرکتی  88نفر کادر درمان و  24) نفر  33بر

 . متر مربع را به خود اختصاص داده است  43111مساحتی به وسعت  محوطه و مجموعاٌمتر مربع  83111و متر مربع زیر بنا  84111این مرکز با 

سپس به مرور زمان . دادند  تخت را تشکیل می 33بخشهای اورژانس ، بلوک زایمان ، اطفال و زنان اولین بخشهای درمانی این بخش بودند  که جمعاً 

 .می باشدو توابع آن تخت فعال مشغول خدمت رسانی به مردم شهرستان خدابنده  81و هم اکنون بیمارستان با  بخشهای دیگر به آن اضافه شدند

 : بخش جراحی عمومی 

 .که در حال حاضر تخصص های جراحی عمومی ، ارتوپدی و ارولوژی در آن فعالیت دارندتخت فعال می باشد  43این دارای 

 : بخش جراحی ژنیکو 

می % 811و دارای ضریب تخت اشغال باالی . واگذار شد به شرکت تعاونی خدمات پرستاری ابن سینا  8313تخت فعال در سال  34این بخش با 

 . باشد 

 :خش اطفال ب

ات چادر دارای امکان. غول به کار می باشد تخت فعال مش 81از بخش جراحی عمومی تفکیک گردیده و درحال حاضر با  8318این بخش در سال 

 . اکسیژن ، الکتروشوک ، نبوالیزر و ترالی اورژانس مجهز می باشد 

 : بخش نوزادان 

بخش . مجهز به ونتیالتور نوزاد می باشد  NICUهم اکنون دارای یک تخت . شد  مشغول به کارتخت فعال  83افتتاح و با  8388این بخش در سال 

 . و پالس اکسی متر می باشد  ههای فتوتراپی ،انکوباتور ، وارمرمذکور دارای دستگا

 :  ICUبخش 

و دراگر می  821دستگاه ونتیالتور از نوع بنت  3تان ودستگاه مانیتور و مراقبت از بیمارس 2تخت فعال مجهز به  2افتتاح وبا  8314این بخش در سال 

 .همچنین دارای دستگاه الکتروشوک زوال ، پالس اکسی متر، پمپ انفوزیون، ساکشن مدال و تشک مواج میباشد . باشد 

 : بخش بلوک زایمان 

. ساعته می باشد  42رسنل کشیک ژانس زایمان با پتخت فعال پست پارتوم و یک اتاق اور 3و ( دوتخت فعال) این بخش دارای یک اتاق زایمان با 

 . نین این بخش دارای دستگاههای فنال مانیتورینگ، سونی کیت و وکیوم می باشد همچ

 : اتاق عمل 

. داد  فعالیت خود را ادامه ENTبا متخصص  8313سال  از بدو افتتاح بیمارستان با تخصصهای جراحی عمومی و زنان و زایمان شروع بکار کرد و در

 .بخش جراحی چشم راه اندازی و شروع بکار کرد 8388که در اردیبهشت .اتاق عمل فعال و یک اتاق ریکاوری می باشد  2درحال حاظر دارای 

 : آزمایشگاه 

می باشد که مجهز به دستگاههای پیشرفته اتوآناالیزر ، سل کانتر،  یروبیولوژی و پاتولوژِک، بیوشیمی ، می یاین مرکز دارای واحدهای سرولوژِ

 . پروسسور ، هیتر، حمام بافت و دو عدد یخچال بانک خون می باشد  میکروتون ، تی شیو



 : رادیولوژی

 ( اولتراسونیک ) به دستگاه سونوگراف مجهز  88این بخش دارای دو دستگاه شماتزو ، واریان با دو اتاق فعال رادیوگرافی می باشد که در اواخر تابستان 

 .دستگاه سی تی اسکن آن راه اندازی شد 8388و در خرداد ماه ردید گ

 : بخش دیالیز  

یک دستگاه دیالیز به دستگاههای فوق اضافه  8313با دو ددستگاه از نوع فزینیوس افتتاح گردید و در سال  8318در بهمن ماه سال  قبخش فو

 .تخت فعال می باشد  6بیمار دیالیز با  33دارای گردید که هم اکنون 

 :بخش اورژانس 

وک نات مجهز به ونتیالتور ، الکتروشبا کلیه امکا CPRاین بخش دارای اتاق . تخت تزریقات و پانسمان می باشد  1تخت بستری موقت و  2دارای 

،EKG  و ترالی اورژانس می باشد .  

 :داروخانه 

 . از بدو افتتاح بیمارستان شروع به کار کرده و به صورت شبانه روزی آماده ارائه سرویس می باشد 

 : درمانگاههای تخصصی 

 . می باشد  ، ارتوپدی، قلب وجراحی عمومیاطفال ،داخلی ،این مرکز دارای درمانگاههای تخصصی اورولوژی ، جراحی زنان 


