સિમ્સ હોસ્પિટલ માં થતી ન્યુરોસર્જરી ની સેવાઓ :
· મગજ ની સર્જરીઓ જેવી કે, મગજ ના ટ્યુમારો (ગાંઠો)
માટે ની, ખોપરી / મસ્તિષ્ક ની ઇજાઓ માટે ની, મગજ
માં થયેલ સંક્રમણ (ચેપ) માટે ની, હાઈડ્રોસેફેલસ
(મગજ માં પાણી ભરાઈ જવું) માટે ની સર્જરીઓ
· કરોડ / કરોડરજ્જુ ને થયેલ ઇજા માટે ની સર્જરી
· કરોડ / કરોડરજ્જુ માં થયેલ ટ્યુમર (ગાંઠ), જન્મજાત
કરોડ / કરોડરજ્જુ ની સમસ્યાઓ માટે ની સર્જરી
· ડિજનરેટિવ ડિસ્ક ડીઝીઝ (કરોડ માં રહેલ ગાદી ને
પહોંચેલ ઘસારા ને કારણે થતાં રોગ) માટે ની સર્જરી
· સ્ટીરિયોટેકટીક બાયોપ્સી (જે અલ્ટ્રાસોનોગ્રાફી માં
ન દેખાય તેવા, માસ કે કેલ્સિયમ ના જથ્થા / ગટ્ઠા
ના મૂલ્યાંકન માટે થતી તપાસ)
· દૂરબીન થી કરવા માં આવતી મગજ અને કરોડ /
કરોડરજ્જુ ની સર્જરી, વગેરે
· ન્યુરોવાસ્ક્યુલર સર્જરી (મગજ અને કોરોડ તથા
કરોડરજ્જુ ની રક્તવાહિનીઓ માં ઊભી થતી
સમસ્યાઓ ની સારવાર માટે કરવા માં આવતી
સર્જરીઓ)
· ટ્રાઈજેમીનલ ન્યુરાલજીયા (ચહેરા માં રહેલી
ટ્રાઇજેમીનલ નર્વ ને પહોંચતા સંતાપ ના કારણે ઊભી

·

·

·

જેના થી તેમાં થતાં ઓપરેશનો નું સીધું પ્રસારણ
ઓડિટોરિયમ (સભાગૃહ / પ્રેક્ષકગૃહ) માં થઈ શકે
પે ટ મ ાં અચા નક થતો તીવ ્ ર દુ ખાવ ો ,
ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનલ પ્રણાલી (પેટ અને આંતરડા) માં
થતો રક્તસ્ત્રાવ કે ઇજા, જેવી પેટ ની ઇમર્જન્સીઓ
(કટોકટી વાળી પરિસ્થિતિઓ) ના સંચાલન માટે હંમેશાં
અનુભવી સર્જન ની ઉપલબ્ધિ
હાઇ રિસ્ક (ઉચ્ચ જોખમ વાળી) પ્રક્રિયાઓ અને
મેજર ઓપરેટિવ પ્રક્રિયાઓ (મુખ્ય સર્જરીઓ)
માટે, અનુભવી નર્સિંગ સ્ટાફ, મેડિકલ ઓફિસર્સ અને
ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (આ પ્રક્રિયાઓ માટે ની હોસ્પિટલ
માં ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ), હાઇ ટેક (આધુનિક
ટેક્નોલોજી) ધરાવતા ICU
સારા સર્જીકલ ICU (સર્જરી પછી દર્દી ને થોડા કલાક

ઇમર્જન્સી (કટોકટી ની પળો) માં ઝડપી પરિવહન માટે
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સિમ્સ હોસ્પિટલ માં ટેકનોલોજીકલ એક્સિલેન્સ (પ્રૌદ્યોગિક
શ્રેષ્ઠતા)
· મોલર વેડેલ વડે સંચાલિત માઈક્રોસ્કોપ ની સાથે સહઅવલોકન કરવા માટે સ્ટીરિયો અને કેમેરા સિસ્ટમ
· ક્રેનિયોટોમ (મગજ ના ઓપરેશન માટે નું એક સાધન)
· ઓપરેશન થિયેટર માં LED લાઇટ
· ઓપરેશન થિયેટર માં પહેલે થી જ ફિટ કરેલા કેમેરા
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ન્યૂરોલોજી

ન્યૂરોલોજી મેડિકલ ની ખાસ શાખા છે જે નર્વસ સિસ્ટમ એટ્લે

કે છેટા તંત્ર/જ્ઞાન તંત્ર સાથે સંકળાયેલી છે જેમાં બ્રેઇન
(મગજ) ,સ્પાઇનલ કોર્ડ (કરોડ રજ્જુ), પેરીફેરલ નર્વ

(શરીર માં પથરાયેલ જ્ઞાનતંતુઓ) અને સ્નાયુઓ ને લગતા

રોગો નું નિદાન અને તેમની સારવાર થાય છે.
સુગંધ, દ્રષ્ટિ, સાંભળવું અને સંતુલન જેવી વિશેષ સંવેદનાઓ
ને લગતી તકલીફો ના સંચાલન માં સામાન્ય રીતે
ઓપ્થાલ્મોલોજીસ્ટ્સ (આંખ ના વિશેષજ્ઞ) અને કાન, નાક
અને ગાળા ના (ENT) સર્જન સાથે ઘણી વાર ન્યુરોલોજીસ્ટ નો સિમ્સ માં ન્યુરોલોજી (મગજ અને જ્ઞાંતંતુઓ ને લગતી
પણ સમાવેશ થાય છે.ાં આવે છે, તે ન્યુરોલોજીસ્ટ્સ નથી કરતા. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત તકલીફો) માટે ની સેવાઓ :
આવશ્યકતા પ્રમાણે, આ બે વિશેષતાઓ એ નજીક રહી ને
· એપિલેપ્સી (વાઈ), શરીર ની હલન ચલન સંબંધિત
એકસાથે મળી ને કામ કરવું પડે છે
વિકારો, માથા નો દુખાવો, યાદશક્તિ ગુમાવવી કે તેમાં
ઘટાડો, સ્ટ્રોક (મગજ નો હુમલો), ઊંઘ ને લગતા અને
ન્યુરોમસ્ક્યુલર (ચેતા ને કારણે સ્નાયુ માં થતી
તકલીફો) વિકારો નું સંચાલન કરવું.
·

ઇલેક ્ટ્રોએન્સ ેફેલોગ્રાફી

(EEG

–

મગજ

ની

વિધ્યુતીય પ્રવૃતિઓ નું નિયંત્રણ તપાસવા માટે નું
ખાસ પ્રકાર નું પરીક્ષણ)
·

આખી રાત દરમ્યાન વ્યક્તિ ની ઊંઘ નું પરીક્ષણ
કરવા માટે તેનું રેકોર્ડિંગ

· સ્ટ્રોક ના દર્દીઓ માટે નું ખાસ ICU
સુવિધાઓ :
સિમ્સ નું ન્યૂરોલોજી ડિપાર્ટમેંટ, ઉચ્ચ લાયકાત ધરાવતા
ડોક્ટર્સ ની આગેવાની હેઠળ અને સર્વશ્રેષ્ઠ અદ્યતન
ક્લિનિકલ ન્યુરોફિઝિયોલોજી લેબ અને ન્યુરોરેડિયોલોજી
ની સુવિધાઓ સાથે આ ક્ષેત્ર માં શ્રેષ્ઠ પૈકી ની એક છે.
સિમ્સ નું ક્રિટિકલ કેર યુનિટ (ગંભીર સ્વાસ્થ્ય વાળા
દર્દીઓ ની સારવાર કરતો હોસ્પિટલ નો વિભાગ) બધા જ
પ્રકાર ની ન્યુરોલોજીકલ ઇમર્જન્સીઓ (મગજ અને
જ્ઞાંતંતુઓ ને લગતી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કટોકટીઓ), જેમ
કે બ્રેઇન એટેક (સ્ટ્રોક – મગજ નો હુમલો), વગેરે ના
દર્દીઓ ની સારવાર કરવા માટે અને તેઓ ની સંભાળ લેવા
માટે ૨૪ કલાક સંપૂર્ણપણે સજ્જ છે.

·

ન્યુરોફિઝિયોલોજી લેબ (ઈઈજી – દર્દી નો
ઇલેક્ટ્રોએન્સેફેલોગ્રામ લેવા માટે નું મશીન ધરાવતી
પ્રયોગશાળા)

·

આધુનિક

કોંપ્યુરાઇઝડ

ડિજિટલ

ઈઈજી

શ્રેષ્ઠ

નિદાનાત્મક પરિણામ આપવા માટે, માહિતી નું ઓફ
લાઇન વિશ્લેષણ પ્રદાન કરે છે.
·

અધ્યતન મલ્ટી સ્લાઈસ સિટી સ્કેનર ની સેવાઓ નું

સમર્થન
ન્યુરોસર્જન દ્વારા જે સર્જરીઓ (ઓપરેશનો) કરવા માં આવે
છે, તે ન્યુરોલોજીસ્ટ્સ નથી કરતા. આવશ્યકતા પ્રમાણે, આ
બે વિશેષતાઓ એ નજીક રહી ને એકસાથે મળી ને કામ કરવું પડે

ન્યુરોસર્જરી
ન્યુરોસર્જરી એટ્લે નર્વસ સિસ્ટમ (ચેતાતંત્ર) ઉપર કરવા
માં આવતી દરેક પ્રકાર ની સર્જરી, ખાસ કરી ને મગજ પર
(ઉદાહરણ તરીકે મગજ માં રહેલી ટ્યૂમર / ગાંઠ ને કાઢવા માટે
ની સર્જરી) અને કરોડરજ્જુ પર (ઉદાહરણ તરીકે પીઠ ના
તીવ્ર દુખાવા ને સુધારવા માટે કરવા માં આવતી સર્જરી)
કરવા માં આવતી સર્જરીઓ.
ન્યુરોસર્જરી એક એવી વિશેષતા છે, જે નર્વસ સિસ્ટમ
(ચેતાતંત્ર), જેમાં મગજ, ખોપરી, સ્પાઇનલ કૉલમ (કરોડ
સ્તંભ), કરોડરજ્જુ નો સમાવેશ થાય છે, તેઓ ની
અવ્યવસ્થાઓ / વિકારો ના નિદાન અને સારવાર, સર્જીકલ
(જેમાં ઓપરેશન ની જરૂર હોય) અને નોન-સર્જીકલ (જેમાં
ઓપરેશન ની જરૂર ન હોય) બંને સાથે સંબંધિત છે.
સિમ્સ હોસ્પિટલ માં, ન્યુરોલોજિકલ સમસ્યાઓ (ચેતાતંત્ર ને
લગતી તકલીફો) ના કારણે થતાં દુખાવા અને અપંગતા ના
નિદાન કરવા, તેની સારવાર કરવા અને તેને ઘટાડવા માટે સર્વ
શ્રેષ્ઠ અધ્યતન સર્જીકલ અને માઇક્રો-સર્જીકલ તકનિકો
નો ઉપયોગ કરવા માં આવે છે.
ઉચ્ચ લાયકાત ધરાવતા અને કુશળ ન્યુરોસર્જનો ની ટીમ ની
સાથે , એનેસ ્થ ેશ િયોલોજીસ્ટ ્સ , નર્સ ોં અને તબીબી
કર્મચારીઓ ની કાર્યક્ષમ ટીમ, દર્દી ને સમગ્ર કાર્યવાહી
નું માર્ગદર્શન કરી ને, પ્રક્રિયા ને સરળ બનાવે અને
આરોગ્ય ને ફરી પ્રાપ્ત કરવા માં મદદ કરે છે.
સિમ્સ હોસ્પિટલ માં, કરોડ / કરોડરજ્જુ ની ઇજાઓ, ખોપરી /
મસ્તિષ્ક ની ઇજાઓ, પોલીટ્રોમા (એક થી વધારે અંગો ની
ઇજાઓ), કરોડ / કરોડરજ્જુ નું ઓપરેશન, મગજ માં રહેલ
ટ્યુમર (ગાંઠ) નું ઓપરેશન, કરોડ માં રહેલ ગાદી બદલાવવા નું
ઓપરેશન, એંડોવાસ્ક્યુલર ન્યુરોસર્જરી (સેન્ટ્રલ નર્વસ
સિસ્ટમ (મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર) ને લગતી તકલીફો માટે ની
મિનિમલી ઇન્વેસિવ સર્જરી) જેવી પ્રક્રિયાઓ નિયમિત રીતે
કરવા માં આવે છે.

