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કેન્સર હોસ્સ્િટલ ખાતે પ્રાપ્ત સેિાઓ 

મખુ્ય કાયય : કેન્સરના દદીનુું ધનદાન તથા સારિાર 
એ ઓ. િી. ડી. અંગે સમય મયાયદા 

  મેરડકલ ઓ. પી. ડી. 

     
 

તેજ રદવસે ધિદાિ તથા સારવારિી પ્રોસીજર ર્ાલ ુથશે.
  

 સજીકલ ઓ. પી. ડી. 

 ર્ાયિેક ઓ. પી. ડી. 

 રેરડયોથેરાપી ઓ. પી. ડી. 

 પેલીયેરિવ મેરડધસિ 

 કેન્સર ટરીધિિંર્ ઓ.પી.ડી 

બી ઇમરજન્સી સધિિધસસ સમય મયાયદા 
 િવા / જૂિા કેન્સર કેસ  

તાત્કાલલક સારવાર શરૂ  ઇમરજન્સી ધવભાર્  

સી લબોરેટેરી ધિભાગ હરિોટયની સમય મયાયદા 
 સામાન્ય બ્લડ િેટિ (CBC, ESR, S.Biochemostry) તેજ રદવસે 

 રિટિોપથોલોજી ૮ થી ૧૦ રદવસ  

 િયમુર માકચર / IHC ૮ થી ૧૦ રદવસ  

ડી રેડીયોલોજી ધિભાગ સમય મયાયદા 
 એક્સ-રે  તેજ રદવસ 



 સોિોગ્રાફી 

અર્ાઉથી િક્કી કરીિે મળેવેલ તારીખિા રદવસે  સીિી ટકેિ 

 એમ. આર. આઇ. 
ઈ ઓિરેશન સમય મયાયદા 
 

કેન્સર ધિદાિ થયા પછી 
૧ કે ૨ અઠવારડયામાાં (અર્ાઉિા વાઇરિિંર્ મજુબ) 
જે તે ડોક્િરિા િક્કી કરેલ વારા મજુબ  

 બાયોપ્સી  તેજ રદવસે/બીજા રદવસે એન્ડોટકોપી 

એફ મેહડકલ સહટિ. (૧૭ નુંબર) સમય મયાયદા 
 જે તે ડોક્િરિી ઓ. પી. ડી. િા રદવસે તેજ રદવસે 

જી મેહડકલેઈમ ફોમય (૧૭ નુંબર) સમય મયાયદા 
 યોગ્ય ફી ભરી અરજી ઇિવડચ થયા પછી ૭ થી ૧૦ રદવસ 

એચ રીએમ્બેસયમેન્ટ સહી (૧૭ નુંબર) સમય મયાયદા 
 યોગ્ય ફોમચિેમાાં ફોમચ ભરી આપ્યા પછી ૭ રદવસમાાં 

આઈ દાખલ થિા માટે (એ-૬ બારી) સમય મયાયદા 
 ઓ. પી. ડી. માથી ડોક્િર સલાિ આપે તે મજુબ  તરત જ (વોડચમાાં જગ્યા િોય તે મજુબ) 

જે આઈ. િી. ટી. સી. (૨૫૧ નુંબર) સમય મયાયદા 
 ફાઇબર ઓપ્પ્િક એન્ડોટકોપી ધવભાર્માાંથી તારીખ મળ્યાિા રદવસે 

કે ન્યકૂ્ક્લયર મેહડધસન  સમય મયાયદા 



   બોિ ટકૅિ (૫૨-એ) અિે પેિ સીિી ટકૅિ (૫૨-બી)  ધવભાર્માાંથી તારીખ મળ્યાિા રદવસે (મુાંબઈથી 
રેરડયોએપ્ક્િધવિી (FDG મળ્યાિા રદવસે) 

એલ નિા કેસ કાઢિિાની બારી સમય મયાયદા 
 કેન્સર ધિદાિ થયેલ િોવાિી શક્યતા મજુબિો  રરપોિચ / 

ડોક્િરિી રરફર લર્ઠ્ઠી  
 

૧૫ થી ૩૦ ધમધિિ 

એમ જૂની કેન્સરની ફાઇલ (ફોલોઅિ માટે) સમય મયાયદા 
 મેળવવા માિે (રૂમ િાંબર. ૧૭) ૧૫ થી ૩૦ ધમધિિ 

એન રેહડયોથરેાિી સારિાર (રૂમ નુંબર. ૫૪) સમય મયાયદા 
 ડોક્િરિી સલાિ બાદ તારીખ મળ્યા મજુબ 

ઓ કીમોથેરાિી સારિાર (રૂમ નુંબર. ૪B) સમય મયાયદા 
 ડૉક્િરિી સલાિ બાદ દવાઓિા પ્રોિોકોલ પ્રમાણે 

 


