انواع خدمات تخصصی و جراحی ارائه شده در زمینه
انکولوژی:
 .1آموزش بیماری های زنان و مامایی به فلوشیپ های
انکولوژی زنان  ،رزیدنت های زنان و مامایی ،
رزیدنت های جراحی عمومی  ،دانشجویان پزشکی و
دانشجویان پرستاری و مامایی
 .2غربالگری سرطان های دستگاه تناسلی زنان و پستان

 .7انجام الپاراسکوپی تشخیصی و درمانی در
مواردی مانند آندومتریوز  ،حاملگی خارج رحم،
چسبندگی های لگن ،کیست تخمدان
 .8تخلیه کیست تخمدان از طریق واژینال با
هدایت زیر بیهوشی
 .9هیستروسکوپی تشخیص و درمانی

مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س)

 .3اقدامات تشخیصی و درمانی سرپایی برای بیماران
جنرال زنان و بیماران مبتال به سرطان های دستگاه

انواع خدمات فوق تخصصی و جراحی در زمینه

تناسلی

حاملگی های پر خطر:

 .4شیمی درمانی بیماران مبتال به سرطان های دستگاه
تناسلی
 .5فالوآپ بیماران مبتال به سرطان های دستگاه تناسلی
انواع خدمات تخصصی و جراحی در زمینه
ناباروری:
 .1ویزیت زوجین مبتال به کاهش باروری
 .2سونوگرافی ترانس واژینال لگن ( رحم و ضمائم)
 .3درمان دارویی تحریک تخمک گذاری
 .4انجام IUI
 .5انجام  ICSIو IVF
 .6انجام سونوهیستروگرافی ( )SIS

 .1غربالگری سندروم های ژنتیک مانند داون
 .2انجام روش های تشخیصی قبل تولد نمونه
برداری از جفت  ،مایع آمنیون و خون جنین
 .3مراقبت از بارداری هایی که طی آن سالمت
مادر یا جنین در مخاطره باشد.

بروشور راهنمای گردشگری سالمت

مقدمه
بیمارستان جامع زنان الزهراء(س) به عنوان یکی از مراکز
ارجاعی زنان و مامایی و یکی از مراکز ارائه دهنده خدمات
پیشگیری ،تشخیصی ،درمانی و بازتوانی برای زنان و
نوزادان در منطقه شمالغرب کشور است هدف این مجموعه
برداشتن گامی در جهت ارتقای سالمت مادران باردار و
نوزادان  ،با همت بلند کارکنان با ارائه خدمت صادقانه و
روحیه کارتیمی  ،می باشد که همواره سعی در رعایت
ارزشهای سازمانی از جمله گشاده رویی داشته و با امید
جلب رضایت مراجعین و توجه به نیازها و خواسته های
مراجعین با استفاده از تکنولوژی های مجهز و پیشرفته با
تمرکز بر بهبود مستمر کیفیت خدمات ،به ارائه خدمت
میپردازند.

کلینیک ها

شیفت صبح:
 -1پری ناتولوژی
 -2اروگایناکولوژی
 -3داخلی
 -4تخصصی زنان زایمان
 -5فوق تخصصی قلب و عروق
 -6فوق تخصصی نفرولوژی ( کلیه و فشار خون )
 -7فوق تخصصی گوارش و کبد بالغین
 -8درمانگاه درد و بیهوشی ( مشاوره بیهوشی )
 -9انکولوژی زنان و غربالگری سرطان
 -11رادیوتراپی
 -11درمانگاه ژنتیک
 -12فیزیوتراپی

مشارکت فعال در ارتقای سالمت مادران و نوزادان در منطقه
شمالغرب
ارائه خدمات تخصصی زنان و مامایی
ارائه خدمات فوق تخصصی برای حاملگیهای پرخطر  ،نوزادان و
انکولوژی زنان و ناباروری و اوروگاینکولوژی
غربالگری انواع سرطانهای زنان و ناهنجاریهای جنینی
آموزش دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی و دستیاران
تخصصی و فوق تخصصی
مشارکت درانجام پژوهشهای علمی و کاربردی
سطح بندی خدمات پری ناتال در سطح استان

-3
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خدمات ارائه شده در مرکز

انواع خدمات درمانی و جراحی اروگایناکولوژی
 .1بررسی و تشخیصی انواع بی اختیاری ادرار
 .2بررسی و تشخیص افتادگی اعضای لگنی مثل

شیفت عصر ( کلینیک ویژه )
رسالت

-1
-2

تخصصی تغذیه و رژیم درمانی
کلینیک سالمت جنسی ( تخصصی پزشکی
اجتماعی )
ایمونولوژی تخصصی
شنوایی سنجی (غربالگری تست شنوایی )

 -5فوق تخصصی نوزادان ( کلینیک پیگیری شیر
خواران پر خطر )
 -6تخصصی کودکان
 -7تخصصی زنان و زایمان و نازایی و انجام
کلپوسکپی  ،بیوپسی آندومتر و سایر اعمال
جراحی سرپایی توسط متخصصین و فوق
تخصصی زنان
 -8انکولوژی زنان
 -9تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق و انجام ،
اکوکادریوگرافی و تست ورزش توسط
متخصصین و فوق تخصصی قلب و عروق
 -11مشاوره ناباروری IVF -

رحم و مثانه
 .3انجام تست های اورودینامیک
 .4درمان دارویی بی اختیاری ادرار
 .5درمان جراحی بی اختیاری ادرار
 .6درمان غیرجراحی افتادگی رحم و مثانه مانند
استفاده از پساری ،فیزیوتراپی کف لگن
 .7درمان جراحی افتادگی اعضای کف لگن مثل
هیسترکتومی ،ساکروکولپوسکوپی،
هیستروسکوپی ،کولپورافی ،ترمیم انتروسل،
جراحی کیست های واژن ،ترمیم پارگی
اسفنکتر مقعد

