دانشگاه علىم پزشکی استان ایالم
مركس آموزشي و درماني آیت اهلل طالقاني

معرفي بيمارستان

ثیوبرستبى آیت ا...طبلقبًی درسبل  1359دریک سبختوبى دٍطجقِ هتعلق ثِ هسکي ٍشْزسبسی ثِ سبسهبى
هٌطقِ ای ثْذاری ٍقت ٍاگذار گزدیذُ ٍ ثِ عٌَاى ثیوبرستبى شزٍع ثِ فعبلیت ًوَدُ ٍ فعبلیت خَدرا ثب
ثخش ّبی  ،ENTچشن  ،ثخش  ٍ POSTCCU ، CCUثخش اٍرصاًس آغبسًوَد .درسبل 1380
ثخش ّبی قلت  ٍ POST CCU ،داخلی ثِ ثیوبرستبى شْیذ هصطفی ٍثخش  ENTثِ ثیوبرستبى
اهبم خویٌی (رُ) هٌتقل شذًذ  .کبرسبخت سبختوبى حبضز در سبل  1380ثِ اتوبم رسیذ .در احذاث ایي
سبختوبى توبم قَاًیي ٍ آییي ًبهِ ّبی جذیذ هقبٍم سبسی در ثزاثز سلشلِ رعبیت شذُ است  .ایي سبختوبى
در سبل  1380ثِ عٌَاى کلیٌیک اٍرصاًس هزکشی ثِ هسئَلیي ٍقت تحَیل دادُ شذ .ایي سبختوبى اس سبل
 1380لغبیت  1381ثِ دستَر هسئَل ٍقت ثِ ًبم سایشگبُ الشّزا ٍ ثخش سًبى ٍ سایوبى شزٍع ثِ فعبلیت
کزد ٍ .اس اٍائل سبل  1382ثخش ّبی هذکَر ثِ ثیوبرستبى شْیذ هصطفی هٌتقل گزدیذ  .درسبل 1382
ثخش ّبی سَختگی  ،رٍاًپششکی هزداى  ،رٍاًپششکی سًبى ٍ ثخش اٍرصاًس ثِ ایي هزکش هٌتقل گزدیذ .در
سبل  1384درهبًگبُ تخصصی تزک اعتیبد در ایي هزکش دائز گزدیذ .درحبل حبضز ثخش ّبی فعبل ایي
هزکش شبهل ثخش ّبی اٍرصاًس  ،سَختگی  ،رٍاًپششکی سًبى  ،رٍاًپششکی هزداى ،ثخش چشن ٍدرهبًگبُ
تزک اعتیبد هی ثبشذ ثخش سَختگی ثِ عٌَاى ثخش تخصصی جزاحی ٍثخش ّبی رٍاًپششکی سًبى
ٍهزداى ٍدرهبًگبُ تزک اعتیبد ثِ عٌَاى ثخش ّبی تخصصی رٍاًپششکی هی ثبشٌذ در سبل  1387جبیگبُ
تفکیک سثبلِ ّبی عفًَی ٍ غیز عفًَی ٍ دستگبُ اهحب غیز سَس در ایي هزکش احذاث ٍ ًصت گزدیذ
 .در سبل  1388ثخش ایشٍلِ تٌفسی در ثیوبرستبى تبسیس شذ ٍ ّن اکٌَى ثِ فعبلیت خَد اداهِ هی دّذ
 ،دستگبُ تَْیِ ثبر هٌفی ًیش در ایي ثخش ًصت شذُ است  .ثیوبرستبى آیت اهلل طبلقبًی یک هزکش
آهَسشی درهبًی هصَة  100تختخَاثی است ٍ تعذاد تخت فعبل هَجَد در ایي هزکش  61تخت هی ثبشذ.
ایي هزکش در سهیٌی ثِ هسبحت  7600هتز هزثع سبختِ شذُ است ٍ سیز ثٌبی ایي هزکش  3850هتز هزثع
هی ثبشذ  .ایي هزکش ثب ًیزٍی تشکیالتی ً 120فز پزسٌل فعبلیت هی کٌذ .درضوي درهبًگبُ تخصصی
رٍاًپششکی ثب اًجبم خذهبت ٍیشیت تَسط رٍاًپششک – خذهبت هشبٍرُ ای تَسط رٍاًشٌبس درایبم ّفتِ
آهبدُ خذهت رسبًی ثِ ّن ٍطٌبى عشیش هی ثبشذ  .در اسفٌذ  1392ثخش اًکَلَصی ثب  12تخت افتتبح
شذ .و در آرر سال  1393بخش جراحی پالستک با ظرفیت  12تخت و آتاق عمل مجهز افتتاح شذ.
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