دکتر شهناز پوربرفه ای

دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم
پزشکی شیراز
عضو انجمن جراحان ایران
عضو آکادمی پزشکی زیبایی آمریکا
عضو انجمن بین المللی سونوگرافی زنان و
مامائی()ISUOG
در کارنامه ایشان سلبقه انجام حدود هشت
هزار زایمان( طبیعی ،سزارین) و هزاران
عمل جراحی زنان مشهود می باشد
دكتر شهناز پور برفه اي جراح و متخصص زنان ،زایمان و نازایی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز،
دارای بورد تخصصی و تجارب ارزشمند در زمینه جراحی های زیبایی زنان با لیزر (جراحی زیبایی
واژن) می باشد .دکتر شهناز پور برفه ای در سال  1377موفق به اخذ مدرک دکترای پزشکی
عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز شد و سپس در سال  1384با تخصص زنان ،زایمان و
نازایی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارغ التحصیل گردید و دارای بورد تخصصی می باشد.
دکتر شهناز پوربرفه ای متخصص زنان شیراز به فعالیت پزشکی مشغول می باشد و از سال 87
در این بیمارستان مشغول به کار بوده است و از سال  89به عنوان سهامدار و پزشک فعال در
این بیمارستان فعالیت کرده است .از جمله اقدامات او در این بیمارستان راه اندازی بخش
زایمان فیزیولوژیک و زایمان در آب بوده است و با مسئولیت ایشان چندین کلینیک مامایی سطح
شهر بیماران خود را جهت زایمان فیزیولوزیک و زایمان در آب به این مرکز می آورد.
ایشان سابقه تالیف سه کتاب با عنوان-1:حاملگی -2نازایی  -3سالمت زنان از بلوغ تا یائسگی
را دارد
و خدمات درمانی و زیبایی را به بانوان ارائه می دهد .برخی از این خدمات شامل ،انجام جراحی
های زیبایی زنان ،لیزر مونالیزا ،انجام البیاپالستی با لیزر در مطب ،درمان زگیل تناسلی با لیزر
در مطب ،درمان عوارض یائسگی با لیزر در مطب ،مشاوره قبل از بارداری ،مراقبت های دوران
بارداری و زایمان ،سونوگرافی تخصصی زنان و بارداری ،درمان انواع بیماری های عفونی،
مقاربتی و تناسلی در زنان ،انجام انواع جراحی های زنان مانند الپاراسکوپی و غیره می باشد.

دکتر شهناز پور برفه ای در شیراز اقدامات تشخیصی و جراحی های خود را در بیمارستان شفا
انجام می دهند.
اطالعات بیشتر در مورد آدرس و شماره تلفن مطب ،روزهای حضور در مطب و غیره را می توانید
در ادامه پروفایل خانم دکتر شهناز پور برفه ای مشاهده نمائید.

لیست خدماتی که دکتر شهناز پوربرفه ای ارائه می دهند
•

مشاوره قبل از ازدواج

•

مشاوره قبل از بارداري

•

درمان نازايی

•

مراقبت هاي دوران بارداري

•

مانیتورينگ قلب جنین

•

مراقبت هاي دوران يائسگي

•

درمان اختالالت قاعدگي

•

درمان مشکالت ادراري زنان

•

معاينات دوره اي پستان

•

مراقبت هاي دوران شیردهي

•

درمان بیماري هاي عفوني زنان

•

پیشگیري و تشخیص سرطان هاي زنان

•

درمان بیماري هاي دستگاه تناسلي زنان

آزمایشات و جراحی ها

•

زايمان طبیعي

•

زايمان سزارين

•

پاپ اسمیر

•

غربالگري سرطان پستان

•

میومکتومي

•

هیسترکتومي

•

برداشت کیست هاي تخمدان

•

جراحي هاي زيبايي زنان

•

انواع جراحي هاي زنان

•

لیزر مونالیزا

•

البیوپالستی با لیزر در مطب

•

درمان زگیل های تناسلی با لیزر در مطب

•

درمان عوارض یائسگی با لیزر در مطب

•

عقیم سازي زنان

•

سونوگرافي در زنان و مامايي

•

تعیین جنسیت جنین

•

الپاراسکوپي

•

هیستروسکوپي

•

کولپوسکوپي

آدرس ،تلفن تماس ،ساعات و روز های حضور دکتر شهناز پوربرفه ای در مطب
07132340606

•

•

•

شیراز  -بلوار زند  -نبش خیابان صورتگر  -ساختمان پزشکی کیمیا  -طبقه سوم

•

ساعات و روز های حضور در مطب:

•

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

صبح

-

-

9-13

-

-

-

عصر

16-20

13-18

-

13-18

16-20



