مرکز خیریه آموزشی ،پژوهشی درمانی ابوعلی سینا
بیمارستان تخصصی،فوق تخصصی و پیوند اعضاء
Abu-Ali Sina Charity Hospital

کلینیک های درمانگاه
درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان ابوعلی سینا (پیوند اعضاء) که از سال  6931به طور رسمی کار خود را آغاز نمود ،با حضور اساتید و پزشکان برجسته بین
المللی یکی از قطبهای مهم پزشکی در ایران و منطقه در بخش آموزشی ،پژوهشی و درمانی است .بخشهای موجود در این کلینیک به تفکیک به شرح زیر میباشد:

نام کلینیک
جراحی پیوند و گوارش و کبد

خدمات
پزشکان فوق تخصص پیوند اعضاء (کبد،کلیه ،پانکراس ،روده و اعضای داخل شکمی)

زنان و زایمان

پزشکان فوق تخصص و متخصص جراح زنان و زایمان

قلب و عروق

پزشکان متخصص قلب و عروق ،فوق تخصص اکوکاردیوگرافی ،آنژیوپالستی و جراح فوق تخصص قلب و پیوند قلب -انجام
تست ورزش ،نوار قلب ،هولتر مانیتورینگ فشارخون

نوروسرجری

جراحان متخصص و فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب ،دیسک و ستون فقرات ،پزشکان متخصص مغز و اعصاب

ریه،آسم و آلرژی
اورولوژی
غدد ،رشد و متابولیسم

فوق تخصص ریه ،فوق تخصص و ایمونولوژیست در زمینه آسم  ،آلرژی  ،حساسیتهای فصلی -انجام تست
تنفسی(اسپیرومتری)
متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری ،پروستات و نازایی
فوق تخصص غدد و رشد و متابولیسم -ارائه دهنده خدمات رایگان به بیماران دیابتی ازجمله تزریق انسولین

بیهوشی

متخصص و فوق تخصص بیهوشی ،درد شناسی

ارتوپدی

جراحان متخصص و فوق تخصص ارتوپدی -ارائه خدماتی چون تزریق مفصلی و گچ گیری نواحی شکستگی

چشم پزشکی و بینایی سنجی
جراحی توراکس
نفرولوژی
تغذیه
بیماری های عفونی و گرمسیری
مغز و اعصاب (نورولوژی)
جراحی کلورکتال
آنکولوژی و هماتولوژی
فشارخون
دیابت
اعصاب و روان (روانشناسی بالینی)

متخصص و فوق تخصص جراحی چشم و ارائه خدماتی چون بینایی سنجی
جراحان توراکس (قفسه سینه)
پزشکان فوق تخصص نفرولوژی ،فشارخون و پیوند کلیه
متخصص و کارشناسان تغذیه بالینی
متخصص بیماری های عفونی
متخصص مغز و اعصاب ،انجام نوار مغز
فوق تخصص جراحی کلورکتال
فوق تخصص آنکولوژی ،هماتولوژی و خون شناسی و نمونه برداری از مغز استخوان
ارائه خدمات به بیماران دارای فشار خون باال
ارائه خدمات به بیماران دیابتی نوع  6و 2
پزشکان اعصاب و روان و کارشناسان روانشناسی بالینی و ارائه خدماتی چون نوار مغز و نوار عصب

