تاریخچه بیمارستان
بنای اولیه مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی ایالم در زمان قبل از انقالب برای هتل ایرانگردی ساخته
شده بود و در سال  1369توسط مرکز پزشکی بنیاد شهید با تغییرات کلی بیمارستان امام خمینی (ره) احداث و
در سال  1374با تغییر نام به شهید مصطفی خمینی با تجهیزات و پرسنل تحویل دانشگاه علوم پزشکی گردید و
در سال  1383-1382آن را با تغییرات کلی تعمیر نمودند.

اطالعات کلی بیمارستان
 مساحت کل زمین بیمارستان  14000مترمربع وزیر بنای بیمارستان  7610متر مربع می باشد.
 تعداد تخت مصوب 200:تخت
 میانگین تعداد تخت فعال 178:تخت
 تعداد تخت اورژانس  29:تخت
 تعداد تخت اتاق عمل وریکاوری:

اتاق عمل

ریکاوری

 تعداد بخشهای بستری موجود بیمارستان 13 :بخش
 تعداد طبقات بیمارستان 4:طبقه
طبقه همکف شامل  :بخش اورژانس، ICU،دراروخانه ،رادیولوژی آزمایشگاه،پذیرش ،ترخیص ،بانک، ،دفتر
پرستاری  ،می باشد.
طبقه اول شامل، CCU :اتاق عمل ومی باشد .در اینده واحد آنژیوگزرافی در این بخش افتتاح خواهد شد
طبقه دوم شامل:بخشهای داخلی زنان ،آموزش،کتابخانه  Post CCU،زنان و پاویون دستیاری می باشد.
طبقه سوم شامل :بخشهای داخلی مردان و Post CCUمردان و  CCU2می باشد.
ساختمان روبروی ساختمان بیمارستان در داخل حیاط شامل :درمانگاه تخصصی و کلنیک ویژه
بیمارستان هست که به وسیله پل فلزی به بیمارستان اتصال دارد در طبق اول و دوم این واحد داروخانه،
سسیستم نوبت دهی  ،سونوگرافی و مطب پزشکان وجود دارد طبق سوم واحد اداری بیمارستان شامل کنترل
عفونت  ،اعتبار بخشی  ،درآمد  ،اسناد پزشکی  ،بهداشت محیط و حرفه ای و واحد تغذیه وجود دارد

ساختمان غربی درمانگاه واحد دیالیز در طبق همکف و واحد شیمی درمانی و تاالسمی در طبق اول
ساکن است
ساختمان شرقی درمانگاه مرکز سرطان قرار دارد
در ساختمان روبروی بیمارستان پشت بوفه واحد های مددکاری ،مهندسی تجهیزات پزشکی ،روابط عمومی
،واحد ، ITدبیر خانه ،کارگزینی،بایگانی ،آمارومدارک پزشکی  ،مدیریت و ریاست می باشد.
بخش های بالینی بیمارستان
 اورژانس

29تخت با  15تخت سرپایی و  14تخت بستری



 15 ICUتخت



20 CCUتخت

 Post CCU مردان  18تخت
 Post CCU زنان  26تخت
 داخلی زنان

31تخت

 داخلی مردان  23تخت
 دیالیز

 18تخت

 تاالسمی

 11تخت

 شیمی درمانی  20تخت
نیروی انسانی
 تعداد پزشکان هیئت علمی 29 :نفر
 تعداد پزشکان عمومی 8 :نفر
 کل پرسنل درمانی ،پاراکلینیکی وپشتیبانی 450 :نفر
 تعداد پزشکان متخصص غیر هیئت علمی  55 :نفر
امکانات تشخیصی –پاراکلینیکی
رادیولوژی -سونوگرافی وداپلر رنگی-اکو کاردیو گرافی  -تست ورزش -اسپیرومتری -الکتروکاردیوگرافی-
الکترو آنسفالوگرافی-آندوسکوپی-برونکوسکوپی -کلونوسکوپی-آزمایشگاه
درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی

داخلی  -مغز واعصاب -قلب وعروق
مهمترین خدمات سرپایی ارائه شده در بیمارستان:
همه روزه به جز روزهای تعطیل درمانگاه بیمارستان فعال بوده و پزشکان متخصص قلب و عروق،داخلی
،مغز و اعصاب،عفونی،زنان،فوق تخصص ریه  ،نفرولوژی  ،انکولوژی و گوارش درشیفت صبح.بیماران را ویزیت می
نمایند .اورژانس بیمارستان بصورت شبانه روزی فعال بوده و پزشک اورژانس بصورت 24ساعته آماده جهت
ویزیت بیماران می باشد.

