İxtisaslaşdırılmış və Cərrahiyyə
xidmətlərin növləri(Sonsuzluq):
1. sonsuzluğa düçar ailə cütlərinin müayinəsi
2. Çanaq uşaqlıq yolu transfer ultrasəsı
(Uşaqlıq və əlavələri)
3. Ovulyasiya stimullaşdırılması dərman
müalicələr
4. IUI əməliyyatı

Əl-Zəhra Təhsil
və müalicə
mərkəzi

2.
3.
4.
5.

Orodinamiktestlərin yerinə yetirilməsi
Sidik qaçırma dərmanları müalicəsi
Sidik qaçırma cərrahiyyəsi
Pesari və pelvik tavanı fizioterapiya
cərrahiyyə istifadə olmadan uşaqlıq və
Sidiklik düşmə problemlər müalicəsi
6. Histerektomi,
sacrokolyoskopiya,
histeroskopiya, koloporfiya, enterokell
bərpası kimi çanaq boşluğu cərrahiyyə,
Uşaqlıq yolu kistaları cərrahiyyəsi, Anal
sfinkterrüpturasının bərpası

5. ICSI və IVF həyata keçirilməsi
6. SIS əməliyyatı
7.Endometrioz, Ektopik hamiləlik, Pelvik

yapışmalar, Ovariankistləri kimi
problemlərdə müalicə və diaqnoz
laparaskopiya
8. anesteziya vasitəsi ilə uşaqlıq yolundan

ovariankistləri boşaldılması
9. Histeroskopi diaqnozu və müalicəsi
İxtisaslaşdırılmış
və
Cərrahiyyə
xidmətlərin növləri (yüksək riskli
hamiləlik):
1. Down
kimi
genetik
sindromlar
yoxlaması
2. Doğuşdan öncə Plasental,Amonyomvə
embrion qanı kimi nümunə diaqnoz
metodları həyata keçirmək
3. Ana və embrion yüksək risk daşımaqda
olan hamiləliklər

Ginekologiya sahəsində müxtəlif
cərrahiyyə
və
ekspert
xidmətlər(Onkologiya):

1. Ginekologiya onkologiya fellowship,
ginekologiya və mamalıq rezidentləri, ümumi
cərrahiyyə rezidentləri, Tibb tələbələr və tibb
bacıları və mama tələbələrə qadın və mamalıq
xəstəlikləri təlim

2. Qadın cinsi orqan və məmə xərçəngləri
yoxlanması
3. Qadın cinsi orqanlarında xərçəng
xəstələr, ümumi qadın xəstələrin müalicə
və diaqnozları həyata keçirmək
4. Qadın cinsi orqanlarında xərçəng
xəstələri üçün Kemoterapi müalicələr
5. Qadın cinsi orqanlarında xərçəng
xəstələri üçün Floapp

Axşam növbəti (özəl klinika)
1. Riskli Neonatalekspertlərə (Yüksək riskli
körpələr üçün təqib klinikası)

6. Elmi və praktika tədqiqatlarda iştirak
7. Vilayət səviyyəsində perinatal xidmətlər
renkinqi
Klinika və ixtisaslaşdırılmış klinikalar

2. Pediatriya eksperti
3. Ginekologiya və doğum, sonsuzluq və
mütəxəssis
və
ekspert
ginekoloqlarlaKolposkopiya,
endometrial
biopsiya
və
digər
cərrahiyyələr

1. Periotoloji
2. Uruguayanalogy
3. Daxili

4. Qadın Onkologiyası

4. Ginekologiya doğum eksperti

5. Kardiologiya ixtisaslaşdırılmış və ekspert
və mütəxəssislər tərəfindən
Ekokardioqrafı və idman testi həyata
keçirilməsi

5. Kardiologiya ultra ixtisas

6. Sonsuzluqməsləhətçiliyi-İVF

7. yetkinlər Gastroenterologia və Qaraciyər
eksperti

7. Bəslənmə və pəhrizmüalicəsi
8. Cinsi sağlamlıq klinikası (İxtisası Sosial
Tibb)
9. Xüsusi Immunologiya
10. Odyometri (eşitmə testi axtarışı)
Müalicə və cərrahiyyə xidmət
növləri Uruguayanalogy
1.

Çanaq boşluğu orqanlarıo cümlədən
uşaqlıq və Sidiklik düşmə tədqiq və
diaqnostikası

6. Nefrologiya eksperti (böyrək və qan
təzyiqi)

8.

Ağrı
və
anesteziya
(anesteziyareanimasiya)

klinikası

9. Qadın onkologiyası və xərçəng yoxlaması
10. Radioterapiya
11. genetik klinikası

Giriş
Əl-Zəhra qadın kompleks xəstəxanası fəaliyyət
göstərən Mama-Ginekologiya mərkəzi şimal
qərb zonasında qadınlar və körpələr üçün
profilaktik,
diaqnostik,
terapevtik
və
reabilitasiya xidmətləri standartlarına uyğun
müasir və etibarlı xidmətlər göstərməkdə
mərkəzin məqsədi hamilə və körpələrin
sağlamlığına əlaqədar problemlərin həllinə
həmçinin təşkilati dəyərlərə hörmət etmək
cəhdi edir, müştərilərin razılığını qazanmaq və
müştərilərin ehtiyac və istəklərinə diqqət
yetirməkləmüasir tibbin bütün yenilikləri daim
tətbiq etməyə çalışır,müasir və qabaqcıl
texnologiyalara
xidmət
edərək,
xidmət
keyfiyyətinin davamlı inkişafına diqqət yetirir.
Əl-zəhra müalicə təhsilı mərkəzi missiyası

1. Şimal qərb zonasında analar və körpələrin
sağlamlığının yüksəldilməsində aktiv iştirak
2. Ginekologiya
xidmətlər

və

mamalıqda

ekspert

3. Riskli hamiləliklər, körpələr və qadınlara
onkologiya
və
oroganikologiyaekspert
xidmətlər

4.

Qadınların müxtəlif xərçənglərinin və
embrion anomaliyalarının müayinəsi
5. Tibbi və paramedikal tələbə və ixtisaslaşmış
mütəxəssislərin hazırlanması

