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0242-5672077  تلفن تماس :

آزمايشگاه  تشخيص طبی اين درمانگاه دارای واحد و بخشهای مختلف  زير ميباشد :  
بيوشيمي                      5- بيوشيمي ادرار             نمونه گيري                   3- هماتولوژي                  4-  1- پذيرش                 2- 

6- انگل شناسي            7- جواب نويسي                   8- سرولوژي                 9- غربالگري(ديابت و هيپوترئيدي)                       

در واحد/بخش های مختلف اين آزمايشگاه، کليه آزمايشات تشخيص طبی مربوطه بشرح جزئيات زير انجام می پذيرند : 

بخش هماتولوژی  :  شامل آزمايشات زير می باشد که به روش دستی  صورت می گيرد .
 CBC-ESR- BLOOD GROUP – RETIC     بررسی الم خون محيطی و WBC – HCT- HB- PLT  و آزمايشات معمول روتين بارداری 

بخش بيو شيمی  : شامل آزمايشات زير می باشد که به روش دستی صورت می گيرد .

  قند – اوره – کلسترول – تری گليسريد – کراتی نين – HDL-LDL و  اسيد اوريک .
بخش بيوشيمی ادرار : در اين بخش بررسي ادرار  از نظر ماکروسکوپی و ميکروسکوپی و آزمايش تک درخواستی از نظر قند و پروتئين و کتون انجام مي گردد .
بخش انگل شناسی :  مدفوع را از نظر رنگ ، قوام ، تک ياخته و انگل مورد بررسی قرار ميگيرد و همچنين به بررسی مدفوع از نظر خون مخفی نيز می پرازند .

بخش سرولوژی: آزمايشات CRP-RF-ASO  - رايت – ويدال - 2ME - VDRL –  شامل اين بخش ميگردد
بخش ايمونولوژی : شامل آزمايشات  HBS Ag - Beta Hcg ميگردد .

بخش تستهای انعقادی : اين بخش نيز آزمايشات PTT-PT-BT-CT  را شامل ميگردد .

توضيحات :  
-1

توضيح اينكه در اين آزمايشگاه نظير ساير آزمايشگاههاي تحت پوشش شبكه بهداشت و درمان ابهر كليه آزمايشات غير نرمال بدون استثناء تكرار ميگردند . -2
3- اين آزمايشگاه آماده ارائه خدمات در زمينه كليه ازمايشات طبي و عمومي فوق با تعرفه دولتي از ساعت 7:30 صبح الي 14:15 بعد از ظهر در روز هاي فرد هفته مي باشد

* فقط روز هاي فرد *1

آزمايشگاه  تشخيص  طبي  درمانگاه  عميد  آباد (وابسته به شبكه بهداشت و درمان شهرستان ابهر) :

اين آزمايشگاه تشخيص طبي مجهز به دستگاههاي سل كانتر و  فتومتر ميباشد

آدرس محل آزمايشگاه و مشخصات كاركنان شاغل (نام، نام خانوادگي، مدرك تحصيلي و سمت)
نام  و  نام خانوادگي سمتآدرس محل و شماره تلفن تماس توضيحات عمدهمدرك تحصيلي تعداد

 جاده ارهان الگزير - درمانگاه عميد آباد
 كاردان فوق ديپلم (علوم آزمايشگاهي) كاظم  صفي ياري *
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