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 ویــژه گردشــگران و مســافران نــوروزی استــان قــزوین / نوروز ۱۳۹7
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پیام تبریک دکتر مهرام
رئیس دانشگاه 

به مناسبت فرارسیدن
 عید باستانی نوروز

 

بهار خیزش دوباره هستی به سمت تعالی و بعثت 
پیام آوران نشاط و شادابی در پهنه الیزال الهی در 
راه است و نوروز باستان یادگار پاک اندیشی، راست 
گفتاری و نیک رفتاری در سایه تعالیم متعالی دین 

مبین اسالم، نوید بخش سعادت و بهروزی است.
اینک که به لطف آفریدگار بزرگ سالی دیگر را در 
طراوت والدت با س��عادت دخت نبی مکرم اسالم، 
ش��روع و با نام حضرتش به پایان رساندیم، خدای 

بزرگ را سپاس می گوییم.
فرارسیدن نوروز باستانی و طلیعه بهار 1397 را به 
همگان شادباش می گویم و از خدای سبحان سالی 
سرشار از سالمت و شادی را خواستارم. امید است 

در پناه حضرت حق پیروز و شادکام باشید.

دکتر منوچهر مهرام
رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مسافران عزیز، میهمانان گرانقدر استان قزوین
سالم

 به سرزمین تاریخی قزوین، مهد علم و هنر و فرهنگ خوش آمدید.
امیدوارم س��ال نو را به زیبایی و س��المت آغاز کرده باش��ید و با خاطرات 

شیرین از سفرهای خوش و ایمن به پایان برسانید.
اس��تان تاریخی قزوین که به پهنه مینودری ش��هره اس��ت، با صدها بنای 
تاریخ��ی و جاذبه های طبیعی از مراکز مهم گردش��گری کش��ور اس��ت، 
امیدوارم در مدت اقامتتان در این اس��تان بتوانید از تماش��ای جاذبه های 

تاریخی و طبیعی استان لذت ببرید.
س��المت زیباترین هدیه خداس��ت، هدیه ای ارزش��مند که نبودنش طعم 
زندگی را به کام همه تلخ می کند. پس برای انجام درست فعالیتهای فردی 
و اجتماعی و لذت بردن از طعم ش��یرین حیات باید در حفظ و ارتقاء این 

هدیه الهی بکوشیم.
بی شک توصیه های مختلف را در حین سفر توسط همکاران من در حوزه 
های مختلف دریافت کرده اید. من به عنوان مسؤول اطالع رسانی سالمت 
اس��تان قزوین چند کلید واژه را با توضیحی مختصر برای یادآوری تقدیم 

می کنم:

احتیاط در رانندگی و بستن کمربند ایمنی برای همه سرنشینان خودرو _
اطمینان از سالم بودن آب آشامیدنی _
اطمینان از سالم بودن غذا _
به همراه داشتن داروهای مورد نیاز برای بیماران _
مراقبت از کودکان و سالمندان _

امیدوارم س��فری ایمن و همراه با خاطره های خوش داشته باشید. ضمن 
اینکه همکاران س��خت کوش من در مراکز بهداش��تی درمانی، بهداش��ت 
محیط، مبارزه با بیماریها و عزیزان زحمت کش فوریتهای پزش��کی آماده 
ارائه مش��اوره و خدمت به شما هستند و کادر درمانی استان نیز در مراکز 
آموزشی درمانی و بیمارستانها در خدمت شما خواهند بود که اطالعات آن 

در همین ویژه نامه در اختیار شماست.
سال نو مبارک، سالمت و سربلند وسعادتمند باشید.

محمد حسن ارداقیان
مدیر روابط عمومی دانشگاه



ین
زو

ن ق
ستا

ی ا
وز

ور
ن ن

فرا
سا

و م
ن 

گرا
دش

گر
ژه 

 وی
ین

زو
ن ق

ستا
ی ا

وز
ور

ن ن
فرا

سا
و م

ن 
گرا

دش
گر

ژه 
 وی

3

دکتر پیمان نامدار، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی اس��تان قزوین گفت: 
اورژانس استان قزوین در ایام نوروز در پایگاه های شهری و تمامی جاده های مواصالتی استان به 

صورت 24 ساعته در آماده باش است.
دکتر نامدار با بیان اینکه چهار ایس��تگاه سالمت نیز در قسمت های پر تردد شهر تدارک دیده 
شده است، عنوان کرد: در این ایستگاه ها یک پزشک و تکنسین های اورژانس آماده انجام خدمت 

رسانی هستند و دارو و بروشور بهداشتی به صورت رایگان در خدمت مردم قرار خواهد گرفت.
وی افزود: هموطنان می توانند در صورت بروز حادثه یا بیماری های اورژانس��ی با ش��ماره 115 

تماس بگیرید تا همکاران ما بتوانند در کمترین زمان ممکن در کنار آنها حضور پیدا کنند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین با اشاره به اینکه اورژانس استان 
در حال حاضر با تعداد 39 پایگاه شهری و جاده ای در سطح استان فعال است، گفت: از این تعداد 
چهار پایگاه در سطح شهرستان قزوین، 33 پایگاه در شهرستان های تابعه و جاده های مواصالتی 

استان فعال هستند و یک پایگاه هوایی نیز در سطح استان خدمت رسانی می کند.
دکتر نامدار تصریح کرد: اورژانس هوایی اس��تان در ایام نوروز از صبح تا قبل از غروب آفتاب در 

سطح استان آماده ارائه خدمات خواهد بود و در تمامی مسیر های صعب العبور به سرعت به یاری 
مصدومان و بیماران اورژانسی خواهد شتافت.

وی با بیان اینکه مرکز فوریت های پزشکی در ایام نوروز در تمامی جاده های استان نیز به صورت 
آماده باش حضور دارند، اظهار کرد: این مرکز با ارائه کاتالوگ های بهداشتی و مشاوره های درمانی 

در کنار هموطنان خواهد بود.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین اعالم کرد: در ایام نوروز ایستگاه 
های سالمت با حضور پزشک کشیک آماده خدمت رسانی است و دارو و مشاوره های درمانی به 

عموم مردم ارائه خواهد داد.

دکتر پیمان نامدار 
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین:

اورژانس استان قزوین در ایام نوروز به 
صورت 24 ساعته در آماده باش است

عوارضی شماره 2 ) قزوین – تهران( ~
عوارضی شماره ۳ ) قزوین-زنجان( ~
عوارضی شماره 4 ) قزوین- رشت( ~
قره باغ )جاده قزوین - زنجان ۱5 کیلومتر بعد از تاکستان  ~
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 مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا  ~

این بیمارس��تان مرکز تخصصی داخلی 
استان است و دارای بخش های داخلی، 
داخل��ی اعص��اب )نورول��وژی (، عفونی، 
CCU، ICU، قل��ب و ع��روق، جراحی 
آنژیوپالس��تی(،  و  )آنژیوگراف��ی  قل��ب 

همودیالیز و اورژانس می باشد.
بوعلـی، جنب  _ نشـانی: خیابـان 

چهارراه بوعلی

 مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی  ~

این بیمارستان مرکز تخصصی تروما و جراحی 
اس��تان اس��ت و دارای بخ��ش ه��ای جراحی 
عموم��ی، جراح��ی مغ��ز و اعص��اب، ارتوپدی، 
ف��وق  و   ICU، POST ICU س��وختگی، 

تخصصی جراحی ترمیمی می باشد.

حدفاصـل  _ پـادگان،  خیابـان  نشـانی: 
چهارراه پادگان و لشگر۱6 زرهی

 مرکز آموزشی درمانی قدس  ~

 ENT این بیمارس��تان مرکز تخصصی کودکان و
اس��تان اس��ت و دارای بخش های اطف��ال ) فوق 
تخصص آس��م و آلرژی اطفال، فوق تخصص غدد 
اطفال(، نوزادان، فوق تخصصی جراحی و ارولوژی 
اطف��ال، PICU، NICU، اورژانس اطفال و انواع 

جراحی تخصصی ENT می باشد.

نشانی: چهارراه ولی عصر )عج(، ابتدای  _
فلسطین شرقی

مرکز آموزشی درمانی کوثر  ~

این بیمارس��تان مرکز تخصصی زنان و زایمان 
استان است و دارای بخش های زنان و زایمان، 
جراح��ی تخصصی زنان، ن��وزادان، NICU  و 

ICU جنرال می باشد.

نشـانی: قزویـن خیابـان طالقانـی،  _
خیابان کوثر، جنب اداره برق 

مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن  ~
 مرکز تک تخصصی اعصاب و روان

نشانی: خیابان راه آهن – کوچه پرستار  _

مرکز آموزشی درمانی والیت ~

این مرکز دارای بخش های داخلی، جراحی، قلب، 
ICU، CCU، ف��وق تخصصی جراحی عروق ریه، 
غدد،گوارش و اوژانس، شیمی درمانی، آندوسکوپی، 
کولونوسکوپی،ERCP  و سی تی اسکن می باشد.

نشانی: شهرک مینودر، منطقه الهیه _

مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن 

مراکز آموزشی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
آماده ارائه خدمت به شهروندان و میهمانان نوروزی
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����������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������
 بیمارستان تامین  اجتماعی رازی  ~

یکی از بیمارستان جنرال و وابسته به سازمان تامین اجتماعی و دارای بخشهای داخلی – جراحی عمومی – اطفال – زنان و زایمان – ارولوژی – ارتوپدی -جراحی چشم – 
قلب وعروق – ENT – جراحی زنان و – ICU-  - CCU همودیالیز و اورژانس می باشد.

����������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������
 بیمارستان خصوصی دهخدا ~

این بیمارستان یکی از بیمارستانهای جنرال در سطح استان است ودارای بخشهای داخلی – قلب وعروق CCU زنان و زایمان – جراحی عمومی – ارتوپدی- جراحی مغز و 
اعصاب – ارولوژی – ENT جراحی چشم و اورژانس می باشد.

����������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������
 بیمارستان خصوصی پاستور  ~

این بیمارس��تان یکی از بیمارس��تان جنرال در سطح استان است وداری بخش های داخلی – زنان و زایمان – جراحی عمومی – جراحی مغز واعصاب – ارولوژی – ارتوپدی 
ِ -ICU –و اروژانس– آنژیوگرافی و سنگ شکنی می باشد. ِ - CCU- ENT جراحی چشم – نوزادان –

����������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������
 بیمارستان خصوصی ولیعصر آبیک  ~

یکی از بیمارس��تانهای خصوصی اس��تان واقع درشهر آبیک می باش��د و دارای بخش های جراحی عمومی – داخلی – ICU- CCU -زنان و زایمان – اطفال – ارتوپدی و 
قلب و عروق و دیالیز می باشد.

����������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������
 بیمارستان خصوصی رحیمیان :  ~

 ICU – CCU – یکی از بیمارستانهای خصوصی استان واقع درشهرستان البرز می باشد و دارای بخش های جراحی عمومی – داخلی – زنان و زایمان – اطفال – نوزادان
- ارتوپدی – جراحی چشم و ارولوژی و فیزیوتراپی می باشد.

����������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������
بیمارستان امیرالمومنین بویین زهرا  ~

یکی از بیمارستانهای جنرال استان در شهرستان بویین زهرا است و دارای بخش های جراحی عمومی – داخلی – زنان و زایمان – اطفال ونوزادان– ICU- CCU و ارتوپدی 
و دیالیز می باشد .

����������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������
 بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان  ~

این بیمارستان جنرال یکی از بیمارستانهای وابسته به سازمان تامین اجتماعی در سطح استان است و دارای بخش های داخلی جراحی عمومی -ارتوپدی – اطفال ونوزادان 
-ارولوژی – جراحی چشم – ICU – CCU – همودیالیز و اورژانس و سی تی اسکن می باشد

����������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������
بیمارستان خصوصی مهرگان ~

این بیمارستان یکی از بیمارستان جنرال در سطح استان است ودارای بخش های داخلی – زنان و زایمان – جراحی عمومی – جراحی مغز واعصاب – ارولوژی – ارتوپدی 
ِ -ICU و اورژانس می باشد. ِ - CCU- ENT جراحی چشم – اطفال نوزادان –

مشخصات بیمارستان های استان قزوین
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لیست داروخانه های شبانه روزی استان  و برخی داروخانه های کشیک در ایام تعطیالت نوروزی 1397

لیست درمانگاه هاي شبانه روزی ) فعال( قزوین  درسال 1397

 

 وام داريخاوٍ
 )داريخاوٍ َای شباوٍ ريزی(

 تلفه آدرس

 786-33568733 فلکِ دّخذاقسٍیي، شْرک هیٌَدر،  دکتر اخًان
 786-33833322 ابتذای کَچِ حوام پاکقسٍیي، خیاباى فردٍسی،  دکتر جعفری مىش

 786-33884353 رٍبرٍی بیوارستاى بَعلیقسٍیي، خیاباى بَعلی،  قاوًن
 786-33478722 رٍبرٍی بیوارستاى رازیقسٍیي، خیاباى شْیذ بابایی،  زادٌ)مرکسی(دکتر وصیری 

 786-33467732-8 رٍبرٍی استاًذاردقسٍیي، خیاباى شْیذ بابایی،  دکتر وًذری
 786-33473673 بلَار ًخبگاى، پًَکقسٍیي،  دکتر غالمپًر

 786-33888777 خیاباى ًادری جٌَبیقسٍیي،  دکتر سمساری
 786-33464358 ( غیاث آباد بلَار آزادگاى )قسٍیي،  محمًدزادٌ)صدرا(دکتر 

 786-33382536 رٍبرٍی بیوارستاى شْیذ رجاییقسٍیي، خیاباى پادگاى،  دکتر محبًبی فر
 786-38887833 )رُ( خویٌی خیاباى اهامالًَذ،  دکتر شکرگسار
 786-38342733 2هٌطقِ  ، بلَار هطْری،هحوذیِ دکتر مُرگان

 786-38346333 8هٌطقِ  ،بلَار هطْری، هحوذیِ دکتر مُديی ویا
 786-33885587 )رُ( اهام خویٌیخیاباى تاکستاى،  دکتر افشار

 786-38677657 خیاباى طالقاًیآبیک،  دکتر عىبری ريزبُاوی
 786-33834855 ساختواى پسشکاى هْر راُ غفاری،چْارتاکستاى،  غیاثًوددکتر 

 786-33388232 )رُ( خویٌی خیاباى اهاماقبالیِ،  لشکری 
 786-33888333 هعلن یاباىخبَئیي زّرا،  شجاعی

 786-38385433 بیذستاى دکتر آَىی
 786-38383828 طبقٍ َمکف درماوگاٌ جُان )رٌ(، بلًار امام خمیىی ،شُرک مُرگان دکتر خالقی وژاد
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 786-33843335 هحوَدآباد ًوًَِ دکتر دريیش درگاٌ
 786-33323853 )رُ( بلَار اهام خویٌیشال،  دکتر رحماوی

 786-33328287 خویٌی )رُ( اهام یاباىخ شال، یسدی پًردکتر 
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 786-38887833 )رُ( خویٌی خیاباى اهامالًَذ،  دکتر شکرگسار
 786-38342733 2هٌطقِ  ، بلَار هطْری،هحوذیِ دکتر مُرگان
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 فردي ًام درهاًگاُ خصَصي (-) دٍلتي ًَع ٍاتستگي آدرس ٍ تلفي

 1 درهاًگاُ قائن خصَصي 33333333 و 33333233 جٌة تاًل هلتقسٍيي، هيذاى آزادي، 

 2 درهاًگاُ اتي سيٌا خصَصي 33333233 رٍترٍي دارٍخاًِ فردٍسي ،فردٍسي جٌَتيقسٍيي، خياتاى 

 3 درهاًگاُ پامرٍاى )سپاُ( دٍلتي 33323393:  فنس 33337856 -33331634 ْذاض تَستاىجٌة   ،حيذري خياتاى قسٍيي،
 4 رُ(درهاًگاُ اهام خويٌي ) دٍلتي ) سپاُ( 33227323-3 تلَار ضْيذ هحالتي ،هيذاى اًقالب ،ضْرك مَثر قسٍيي،

 5 ع(سجاد )درهاًگاُ اهام  خصَصي 33324225 -33333475 رٍترٍي دتستاى حيذري ، جٌة هذرسِ داًص،حيذري قسٍيي، خياتاى
 6 درهاًگاُ هيالد خصَصي 33321875 رٍترٍي تستي ٍزرا ،ًثص چْارراُ ػذل ،خياتاى خيام ضوالي قسٍيي،

 7 درهاًگاُ هيٌَدر خصَصي 33782333  رٍترٍي هذرسِ اًذيطِ ،تاالي دارٍخاًِ دمتر اخَاى ،دّخذا هيذاى ، اتتذاي تلَار تَحيذ،هيٌَدر قسٍيي،
 8 درهاًگاُ فرٌّگياى دٍلتي )ٍاتستِ تِ آهَزش ٍ پرٍرش( 33235517-33227595 رٍترٍي آهَزش ٍپرٍرش ًاحيِ يل چْارراُ ًادري، خياتاى ػثيذ زاماًي،سٍيي، ق

 ساختواى هْذيجٌة تاًل سپِ،  ،جٌة دارٍخاًِ دمتر يؼقَتيقسٍيي، خياتاى ضْذا، 
 33227333: تلفكس 33573433 -33574222

 9 درهاًگاُ اهام ػلي )ع( تؼاًٍي تْيي درهاى(خصَصي )ضرمت 

 13 درهاًگاُ اهير الوَهٌيي )ع( خصَصي 33784255 رٍترٍي تيوارستاى  ،الْيِ ،تلَار ضْيذ صياد ضيرازي ،هيٌَدر قسٍيي،

 11 درهاًگاُ رازي خصَصي 33683354-5 رٍترٍي مَچِ استاًذارد ،ضْيذ تاتايي قسٍيي، خياتاى

 12 درهاًگاُ پارسياى خصَصي 33668216 2ًثص مَچِ استاًذارد پالك  ،تاتايي ضْيذ قسٍيي، خياتاى
 13 درهاًگاُ دًذاًپسضني ضفا خصَصي 33238862-4 تؼذ از چْارراُ ضْرداري ،خياتاى خيامقسٍيي، 

 14 درهاًگاُ صذرا خصَصي 33674354-5 جٌة دارٍخاًِ صذرا ،لياتاى ساحخهتري سًَا،  23، غياث آتادقسٍيي، خياتاى 
 15 درهاًگاُ دًذاًپسضني اتاصالح الوْذي خصَصي 33241312-13 جٌة تاًل سيٌا ،ًادري جٌَتي ياتاىاتتذاي خ آيازدي، هيذاىقسٍيي، 

 16 درهاًگاُ ّال ل احور قسٍيي دٍلتي 33365861-4 خياتاى ّالل احور ،هيذاى آزاديقسٍيي، 
 طثقِ اٍل، 13، پالك ْر ًيناىساختواى ه ،اتتذاي تَػلي ضرقيقسٍيي، 

 ) دمتر ػلي ًَرٍزي(39121823821ٍ  33365332 -3
 17 درهاًگاُ دًذاًپسضني ًيناى خصَصي

 ّونف ثقِط، 3، پالك  ضلغ جٌَب ضرقي ،ضْيذ هذًي ،خياتاى ضْيذ تاتايي قسٍيي،
 )دمتر هذتر (39121812435ٍ  33332234ٍ  33322333

 18 درهاًگاُ هْرگاى خصَصي

 تيي راٌّوايي راًٌذگي ٍ ترتيت هؼلن ياتاى ًَاب ضوالي، مَچِ ضْيذ ٍاػظوي فرد،خي، قسٍي
33183269 

 درهاًگاُ ّذايت دٍلتي ٍاتستِ ًيرٍّاي اًتظاهي
 ًاجا( يضْذا)

19 

 اٍل ثقِط 453) ضْيذ رفيؼي( پالك 22قسٍيي : خ  خيام ضوالي  ًثص مَچِ 
 33328331-33)هحوذ ػلي تَقيري( ٍ 39122813443

 23 درهاًگاُ دًذاًپسضني مياى خصَصي

 رٍترٍي تپِ آزهايص ساختواى ليذٍها قسٍيي، پًَل، تلَار ًخثگاى،
6- 33654444 

 درهاًگاُ حنين خصَصي
 )پًَل ساتق(

21 
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برنامه تعطیالت نوروز 1397 درمانگاه دندانپزشکی شبانه روزی شفا

لیست مراکز تصویربرداری، سی تی اسکن، ام آر آی و سونوگرافی خصوصی فعال در ایام نوروز

دندانپزشک  3دندانپزشک 2دندانپزشک 1دندانپزشک ایام هفته اریخت
 شب

دستیار  پذیزش
 شب

 3دستیار 2دستیار 1دستیار

 ششپری عطائی همتیان جلیلوند بهتوئی صالحیدکتر  صالحیدکتر  کاظمیدکتر  قنبریدکتر  شنبهدو اسفند 28
 ششپری رجبی شریفی جلیلوند بهتوئی قنبریدکتر  لطفیدکتر  کاظمیدکتر  قنبریدکتر  شنبهسه  اسفند 29

 ششپری عطائی همتیان جلیلوند بهتوئی کاظمیدکتر  صالحیدکتر  کاظمیدکتر  محمدیدکتر  شنبهچهار فزوردین 1
 ششپری عطائی چگینی جلیلوند بهتوئی محمدیدکتر  صالحیدکتر  محمدیدکتر  قنبریدکتر  شنبهپنج  فزوردین 2
 ششپری عسگری همتیان جلیلوند بهتوئی کاظمیدکتر  صالحیدکتر  کاظمیدکتر  قنبریدکتر  جمعه فزوردین 3
 بابائی قبادی همتیان جلیلوند بهتوئی صالحیدکتر  صالحیدکتر  کاظمیدکتر  ها نوروزیدکتر  شنبه فزوردین 4
    ششپری مهربان نوروزیهادکتر     یکشنبه فزوردین 5
    همتیان مهربان صبوریدکتر     شنبهدو فزوردین 6
    شریفی مهربان صالحیدکتر     شنبهسه  فزوردین 7
    همتیان مهربان آقامحمدیدکتر     شنبهچهار فزوردین 8
    چگینی محمدی نوروزیهادکتر     شنبهپنج  فزوردین 9
 چگینی الهیاری نجفی جلیلوند محمدی پاشائیدکتر  صالحیدکتر  نوروزیهادکتر  پاشائیدکتر  جمعه فزوردین 11
 چگینی الهیاری نجفی جلیوند محمدی ضائیدکتر ر رحمنیدکتر  نوروزیهادکتر  رضائیدکتر  شنبه فزوردین 11
 چگینی الهیاری نجفی جلیلوند محمدی صالحیدکتر  صالحیدکتر  دیوانپوردکتر  زمانداردکتر  یکشنبه فزوردین 12
  عطائی نجفی جلیلوند محمدی صالحیدکتر  صالحیدکتر   نورمحمدیدکتر  شنبهدو فزوردین 13

 

 
 

 

ًبم هرکس 
 رادیَلَشی

MRI ًبم هسئَل
, CT 

سًََگرافی 
 ٍ رادیَلَشی

 آدرس ٍ تلفي رٍزهبی فعبلیت

دکتر  خیبم
 یسداًیاى

 چْارراُ شْرداري ،خیام، خیاباى قسٍیي فرٍردیي 9تا  5 * 
33667429 ٍ79363139144 

دکتر حاجی  آریي
 بابائی

ٍ    33674433 ٍاحذ یکن ،، ساختواى پسشکاى ديکَچِ حوام پاک، ابتذاي خیاباى فردٍسیقسٍیي،  فرٍردیي 9تا  5 * 
79393343739 

بیوبرستبى 
 ههرگبى

 رٍبرٍي کلیٌیک ٍیصُ بَعلیقسٍیي، خیاباى فردٍسی،  در توام ایام رادیَلَشي فعال است *  
  29-333325327 

دکتر آل  اریٌب آل بَیه
 بَیِ

 75 الکپ ًیساریاى کَچِ، خیامیاباى خ، قسٍیي اسفٌذ 61تا  62 * 
33337471 ٍ 7-33332546   79363134347 

دکتر  ههدی
 صیقلذّی

 اسفٌذ 61تا  62 * 
 فرٍردیي 9تا  5

 زیرزهیيبقِ ط، 76 الکپ، اهیراهجذ کَچِ، فردٍسییاباى خ، قسٍیي
76133673659 

دکتر هعیي  هعیي الدیي
 الذیي

 5ٍاحذ  ،ساختواى ساهاى ،رٍبرٍي بیوارستاى دّخذا ،فردٍسی شوالی قسٍیي، خیاباى عصر صبح ٍفرٍردیي  9تا  5 * 
79366131695 ٍ33373333 

دکتر عباض  تسٌین
 ّذایتی اصل

 3الک پ ،چْارراُ هذًی ًبش هذًی شرقی ،شْیذ بابایی قسٍیي، خیاباى شیفت صبح در 4 ٍ 2، 5 * 
33366733 

 اسفٌذ 61 ٍ 64، 62 *   دقیق تصَیر
 فرٍردیي 4ٍ  2

 شْیذرجایی بیوارستاى رٍبرٍي، پادگاىیاباى خ ،قسٍیي
 

سی تی 
 اسکي)سهٌد(

 

 جٌب بیوارستاى بَعلیقسٍیي، ًبش چْارراُ ًادري،  است فعال رادیَلَشي ایام توام در  * 
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 از شیریني هاي ساده و در اندازه کوچک براي پذیرایي میمانان خود استفاده کنید تا  ~
میهمانان با افزایش  دریافت قند و چربي اضافي مواجه  نشوند.

 برای پیشگیری از اضافه وزن و چاقی در مصرف شیریني و شکالت زیاده روي نکنید. ~
  به منظور پیشگیري از اضافه وزن و چاقي، در دید و بازدیدها به جاي شیرینی هاي  ~

خامه اي و شکالتي که حاوي مقدار زیادي کالري هستند، از انواع خشک و ساده شیرینی 
ها در اندازه کوچک استفاده کنید. 

 به جاي مصرف ش��یریني و ش��کالت در دید و بازدید هاي نوروزي بهتر است از میوه  ~
اس��تفاده کنید. میوه ها عالوه بر ویتامین ها و امالح معدني که براي حفظ س��المت بدن 
الزم هس��تند، حاوي ترکیباتي به نام آنتي اکسیدان هس��تند که نقش آنها در پیشگیري 
از بیماري هاي غیرواگیر ازجمله دیابت، بیماري هاي قلبي عروقي و س��رطان ها شناخته 

شده است.
 اگ��ر در طول روز چند دید و بازدید در پیش دارید، هر بار از یکی از انواع ش��یرینی،  ~

ش��کالت، آجیل یا میوه استفاده کنید که با اضافه دریافت انرژی دچار اضافه وزن و چاقی 
نشوید.
 مصرف زیاد میوه هم موجب اضافه وزن و چاقی می شود. روزانه 2 تا 4 واحد از گروه  ~

میوه ها می توان استفاده کرد. هر واحد میوه معادل یک عدد میوه با اندازه متوسط است.
 براي صرف چاي، به جاي قند و شکالت از کشمش، توت خشک یا خرما در حد کم  ~

استفاده کنید.
 در مصرف آجیل زیاده روي نکنید. انواع مغزها و تخمه ها حاوي مقادیر زیادي چربي  ~

هستند. به طوري که  هر 100 گرم آنها حاوي 500 تا 600 کالري است.  
 از انواع آجیل هاي بدون نمک یا کم نمک اس��تفاده کنید. آجیل هاي شور با داشتن  ~

مقادیر زیاد نمک، زمینه را براي فشار خون باال فراهم مي کنند.
 در میهمان��ی هاي نوروزي در وعده ناهار و ش��ام براي عدم دریافت زیاد کالري که با  ~

مصرف غذاهاي چرب و س��رخ ش��ده  وارد بدن مي شود، سعي کنید نیمي از بشقاب خود 
را با ساالد و سبزي پر کنید.

 مصرف س��االد و س��بزي به دلیل داش��تن فیبر، جذب چربي ها و مواد قندي را نیز  ~
کاهش داده و بدین ترتیب از اضافه وزن جلوگیري مي کند.

 نوشیدن نوشابه )حتي انواع کم کالري( و آبمیوه هاي صنعتي را که حاوي قند زیادي  ~
هستند، به حداقل رسانده  و از آب ساده یا دوغ هاي کم نمک و بدون گاز استفاده کنید.

 براي سالمتي و نشاط بیشتر در ایام نوروز نیز مانند سایر روزهاي سال به جاي مصرف  ~
غذاهاي چرب و سرخ شده، از غذاهاي بخار پز، آب پز و تنوري استفاده کنید.

 مصرف مواد قندی و ش��یرین مثل ش��ربت ها، شکالت، آب نبات، پولکی، گز، سوهان  ~
و ... را محدود کنید.

 همه روزه در کنار تغذیه متعادل، تحرک بدني و ورزش داش��ته باش��ید )حداقل 30  ~
دقیقه پیاده روی تند در روز (

 براي برخورداري از آرامش و س��المتي در طول سفرهای نوروزی و ایام دید و بازدید،  ~
تعادل در مصرف مواد غذایي را فراموش نکنید.

 در مهمانی ها از مصرف کیک، کرم کارامل، ش��یرینی ها، ژله ها و بس��تنی که کالری  ~
زیادی دارند، خودداری کنید.

 روزانه 5 بار در روز )400 گرم( سبزی و میوه مصرف کنید.  ~
 برای پیش��گیری از اضافه وزن و چاقی در ایام نوروز به مقدار کالری دریافتی از آنچه  ~

در طول روز می خورید، دقت کنید. 
 ب��رای کاهش مقدار نمک مصرفی در ایام نوروز از غذاهای کم نمک، آجیل و تنقالت  ~

کم نمک مصرف شود. 
 تا حد امکان خوردن فس��ت فودها )سوس��یس، کالباس، پیتزا و انواع ساندویچ ها( و  ~

سیب زمینی سرخ کرده و پرنمک را محدود کنید. 
 مص��رف نوش��ابه های گازدار، آب میوه های صنعتی و ش��یرین، ش��ربت ها و س��ایر  ~

نوشیدنی هایی که به آنها شکر اضافه شده است را محدود کنید. 

توصیه های تغذیه ای در در دید و بازدید هاي نوروزي
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 برای اطمینان از سالم بودن مواد غذایی از مصرف غذای آماده به مصرف که رو باز نگهداری  ~
شده پرهیز کنید.

 غذاها را از دسترس حشرات، جوندگان و سایر ناقلین دور نگهدارید. ~
 از ظروف یکبار مصرف گیاهی یا آلومینیومی برای نگهداری غذای داغ استفاده کنید. ~
 به منظور مصرف نوشیدنی داغ )چای، آب جوش، قهوه و شیر( از لیوان یکبار مصرف مناسب  ~

ترجیحا« گیاهی یا کاغذی استفاده کنید.
 کیسه های پالستیکی سیاه بازیافتی جهت بسته بندی مواد غذایی، غیر بهداشتی است و  ~

برای این منظور استفاده نکنید.
 از خرید و مصرف پنیرهای محلی جدا خودداری کنید. ~
 قوطی های کنس��رو باید فاقد هر گونه بادکردگی، فرو رفتگی، ضرب دیدگی و زنگ زدگی  ~

باشند.
 غذای کنسروی مطئمن ترین غذا در طول سفر است. ~
 کنسروها را پس از اطمینان از تاریخ مصرف آن و دارا بودن مجوز وزارت بهداشت باید به مدت  ~

20 دقیقه قبل از مصرف بجوشانید.
 تخم مرغ را هرگز نشویید و در صورت شستن سریعا مصرف کنید. ~
 تخم مرغ های شکس��ته و ترک خورده بیش��تر در معرض آلودگی هس��تند بنابراین خطر  ~

بهداشتی دارند.
 در طول سفر از خرید هر نوع مواد خوراکی از فروشندگان دوره گرد خودداری کنید. ~
 از مصرف خوراک هایی مانند لواشک، آب میوه های سنتی مانند آب زرشک و آب آلو که به  ~

صورت غیربهداشتی تهیه و عرضه می شود، پرهیز کنید.
 در صورت تمایل به خوردن بستنی از بستنی دارای پروانه بهداشتی استفاده کنید. ~
 غذاها را به طور کامل بپزید. ~
 غذاهای پخته شده نباید بیش از 2 ساعت در دمای محیط نگهداری شود. ~
 غداها بیشتر از یک بار نباید گرم شود. ~
 از حمل مواد غذایی پخته در طول سفر که بیش از 2 ساعت زمان می برد، خودداری کنید. ~
 سعی کنید غذای پخته را گرم مصرف کنید ~
 بهتر است غذا را تازه و برای مصرف یک بار تهیه کنید ~
 در صورت عدم دسترسی به یخچال و یا یخدان از مصرف مجدد غذایی که بیش از 2 ساعت  ~

از طبخ آن می گذرد خودداری کنید.
 در هنگام سفر غذا باید آخرین وسیله ای باشد که می خواهید همراه ببرید و تا لحظه قبل از  ~

حرکت باید در یخچال نگهداری شود.
 غذاهای پخته شده را از غذاهای خام جدا کنید. ~
 از مصرف س��االد اولویه به اس��تثنای ساالد اولویه بسته بندی شده صنعتی به عنوان غذای  ~

مسافرتی خودداری کنید.
 در هنگام خرید مواد غذایی بسته بندی شده به تاریخ تولید، تاریخ مصرف )انقضا( و پروانه  ~

ساخت و نحوه نگهداری نوشته شده بر روی بسته آن توجه داشته باشید.
 از خرید و مصرف شیرینی جات و تنقالت حاوی رنگ های مصنوعی به شدت پرهیز کنید. ~
 برای پیشگیری از بیماری های روده ای حتما میوه و سبزیجات را با محلول گندزدا بعد از  ~

شستن گندزدایی کرده و در صورتی که ساالد را خودتان درست می کنید، حتما آن را قبال سالم 

سازی کنید.
 در هنگام سفر به همراه غذا حتما ماست، لیموترش یا آبلیمو استفاده کنید. ~
 از خرید و مصرف گوشت دام هایی که به صورت غیر مجاز کشتار می شوند )مانند گوشت  ~

های قطعه شده فاقد مشخصات، گوشت چرخ کرده آماده و الشه های فاقد ُمهر( خودداری کنید.
 غذاهای گوشتی را قبل از مصرف به طور کامل حرارت دهید. ~
 برای درست کردن کباب از ظروف تمیز استفاده کنید. ~
 از ظروف آغشته به گوشت خام برای قراردادن کباب پخته استفاده نکنید. ~
 از شیر و فرآورده های آن به صورت پاستوریزه استفاده کنید. ~
 میوه هایی مانند موز، سیب و پرتقال که به صورت پوست کنده استفاده می شود، را در سبد  ~

غذایی سفر قرار دهید.
 برنج را بعد از پختن به سرعت استفاده کنید. ~
 از خوردن غذا و آشامیدنی ها در رستوران ها و مراکز عرضه مواد غذایی که موازین بهداشتی  ~

را رعایت نمی کنند و یا کارکنان آنها کارت بهداشت معتبر ندارند، خودداری کنید.
 تا حد امکان غذا را خودتان آماده کرده و از مصرف مواد غذایی در رستوران و غذاخوری های  ~

نامطمئن و یا خرید مواد غذایی از دستفروشان خودداری کنید.
 در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی،  ~

س��امانه های آب رسانی، عدم رعایت بهداش��ت در مراکز درمانی و پارک ها، مراتب را به سامانه 
بهداشت 190 اطالع دهید.

توصیه های بهداشت محیطی در سفرهای نوروزی
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1-  موقع��ی که احس��اس خواب می کنید، خ��ودرو را در جایی امن پارک و درهای آن را از 
داخل قفل کنید و اندکی بخوابید. بیش��تر افراد فکر می کنند که می توانند بر خواب غلبه 

کنند، اما این یک توهم است. 
2- بیشتر تصادفات رانندگی به دو دلیل رخ می دهند: سرعت باال و سبقت غیرمجاز. 

3- حواس راننده را پرت نکنید. علت بس��یاری از تصادفات، نه خود راننده که سرنش��یانی 
هستند که حواس راننده را پرت می کنند، از جر و بحث گرفته تا نشان دادن مناظر اطراف 

به راننده.
4- کمر بند ایمنی را ببندید، حتی سرنشینان عقب خودرو. تاکنون هزاران تن که تصادفات 
شدید رانندگی کرده اند، فقط به این علت از مرگ نجات یافته اند که کمربند ایمنی بسته 
بودند. سرنش��ینان عقب خودرو هم در خطر برخورد با شیش��ه جلو هس��تند چرا که موقع 
تصادف، آنها مانند تیری در چله رها می ش��وند و اتفاقاً با س��رعت بیش��تری به شیشه می 

خورند و کشته می شوند.
5- قبل از س��فر، خودرو را از لحاظ فنی کنترل کنید. به ویژه سیس��تم ترمزها، سطح و باد 

الستیک ها، روغن ها و فیلترها و برف پاک کن ها.
6-کودک را حتماً در داخل صندلی کودک بگذارید و کمربند ایمنی آن را ببندید. کودکان 
چون وزن کمی دارند هنگام تصادفات شدید، مانند توپی پرت می شوند و آسیب می بینند. 
7-مادران باردار، باید کمر بند ایمنی را از زیر ش��کم و بخش فوقانی آن را از بین س��ینه ها 

رد کنند.
8- از س��الم بودن پشت سری روی صندلی مطمئن باشید. پشت سری می تواند در هنگام 

برخوردهای شدید از شکستگی مهره های گردن جلوگیری کند.
9- اگر به نقاط سردسیر سفر می کنید، حتماً زنجیر چرخ و ضدیخ داشته باشید. کمی هم 
آب و غذای اضافی و پتو در خودرو داشته باشید. بارها و بارها اتفاق افتاده که ناگهان هوای 

بهار منقلب شده است و از آفتابی به برفی شدید تغییر پیدا کرده است. 
10- فاصل��ه طول��ی خودروی خود با خودروی جلویی را حفظ کنید. به این بیندیش��ید که 
خودروی مقابل به هر دلیل، ناگهان متوقف شود؛ آیا با این فاصله و سرعت کنونی می توانید 

از برخورد با آن جلوگیری کنید؟!

می توانیم جان یکدیگر را 
نجات دهیم

15 نکته طالیی برای ایمنی در سـفر

11-بالغ بر 60 درصد تصادفات در 30 کیلومتری شهرها اتفاق می افتد. 
12- ش��ب ها وقتی خودرویی از روبرو می آید یا پش��ت س��ر خودرویی هس��تید، از نور باال 

استفاده نکنید.
13- در ابتدای بارندگی، آب اندک باران یا گرد و خاک کف جاده ترکیب می ش��ود و الیه 
ای لغزن��ده روی کف جاده ایجاد می کند. بنابر این در ش��روع بارندگی، جاده ها در لغزنده 

ترین حالت خود قرار دارند.
14- موقع بارندگی، در جاهایی از جاده آب جمع می ش��ود. وقتی خودرو با س��رعت باال به 
این نقاط می رسد، ممکن است برای لحظاتی کنترل چرخ های خودرو از عهده فرمان خارج 

شود. در این مواقع آهسته تر رانندگی کنید.
15- هنگام عبور از جاده های کوهس��تانی، بوق نزنید. صدای بوق در کوهستان پژواک می 
یابد و ممکن است سنگ های سست را تکان دهد و به جاده بریزد یا ریزش بهمن را فعال 

کند.
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معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن سال نو و 
ایام نوروز، براي تمامی هموطنان گرامي آرزوي سالمت می کند و توجه شما را به نکات ذیل 
جهت پیشگیري از بروز برخي مشکالت معمول دارویي در ایام تعطیالت عید جلب مي نماید.

1( در طول س��فر داروهای خود را همراه داشته باشید چه بسا تا زمان پیدا کردن داروخانه در 
مقصد، برای تهیه دارو دچار مشکل شوید.

2( چنانچه ضمن حرکت اتومبیل، قطار، کش��تي یا هواپیما، دچار سرگیجه و حالت تهوع مي 
ش��وید، به خاطر داشته باش��ید با مصرف 1 یا 2 قرص 50 میلي گرمي دیمن هیدرینات، نیم 
س��اعت قبل از ش��روع س��فر و تکرار یک قرص هر 4 تا 6 ساعت یکبار در طي سفر، مي توان 
عوارض ناش��ي از حرکت، تهوع و س��رگیجه را برطرف کرد. باید توجه داشت که در طول 24 
ساعت نباید بیشتر از 8 عدد قرص مصرف شود. در صورت بارداری یا شیردهی، با داروساز یا 

پزشک مشورت کنید.
3(  چنانچه به امارات متحده عربي )دبي، شارجه، ابوظبي( یا عربستان سفر مي کنید، از همراه 
بردن داروهاي آرامبخش مانند داروهاي دیازپام، اگزازپام، لورازپام و...، داروهاي مسکن کدئین 

دار )مانند استامینوفن کدئین، اکسپکتورانت کدئین( و ترکیبات روانگردان اجتناب کنید. 
4( چنانچه به برخي از کشورهاي افریقایي یا آسیایي سفر مي کنید مطمئن شوید که آیا تزریق 

واکسن خاصي )مانند مننژیت یا تب زرد( پیش از سفر مورد نیاز است یا خیر. 
5(  جهت پیشگیري از گزش حشرات در محیط هاي گرم و مرطوب و استوایی، پشه بند، حشره 

کش هاي خانگي یا پماد و اسپری دافع حشرات همراه داشته باشید.
6(  همراه داش��تن جعبه کمک هاي اولیه خصوصاً در مورد خانواده هایي که فرزند خردس��ال 

دارند، در طي سفر ضروري مي باشد.
7(  نحوه نگهداري داروها را از دکتر داروساز، هنگام تحویل گرفتن دارو از داروخانه بپرسید و 
هیچگاه داروهاي خود را در اتومبیلي که زیر نور آفتاب پارک ش��ده است و یا در شیشه عقب 
اتومبیل )حتی در زمستان( قرار ندهید. داروهاي یخچالي را در همراه با یخ و یا در داخل ظروف 

خنک کننده حمل نمایید.
8(  در خصوص بیماران دیابتي که انس��ولین تزریق مي کنند توجه به موارد زیر در هنگام س��فر 
)براساس توصیه هاي مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکي تهران(، ضروري است:

الف- فراهم نمودن انسولین و داروهاي مصرفي و سرنگ براي تمام مدت سفر.
ب- همراه داشتن دستگاه یا نوار کنترل قند خون، قند حبه اي، نبات، بیسکویت و آبمیوه براي 
درمان کاهش احتمالي قند خون و همراه داش��تن میان وعده مناس��ب مانند میوه و ساندویچ 

کوچک.
ج- در خصوص بیماران مبتال به فشار خون باال بهتر است دستگاه فشارسنج و داروهای مصرفی 
همراه بیمار باش��د و از مصرف مواد غذایی حاوی نم��ک مانند آجیل و تنقالت و مواد غذایی 

چرب خودداری شود.
   هیچگاه در داخل اتومبیل با موتور روشن در مدت هرچند کوتاه نخوابید. این کار سبب بروز 
مسمومیت کشنده با منوکسید کربن خواهد شد. همچنین از روشن کردن گاز پیک نیکي در 

داخل چادر یا اتومبیل یا در محیط بسته دیگري به منظور تأمین گرما جدا خودداري کنید. 
 چنانچه در یک محیط بس��ته و داراي بخاري نفتي یا گازي حالت تهوع، س��رگیجه و خواب 
آلودگي داش��تید، سریعاً بقیه را در جریان بگذارید و اگر مشکوک به مسمومیت با منوکسید 
کربن هستید محیط را ترک کنید. هر شخصي که با گاز منوکسید کربن در تماس بوده و داراي 
عالیم فوق می باش��د باید فوراً توسط پزش��ک معاینه شود. نوزادان و افراد مسن، زنان حامله، 
افرادي که داراي ناراحتي هاي قلبي عروقي هستند چنانچه با این گاز در تماس باشند حتي در 

صورت نداشتن عالمت حتماً باید توسط پزشک معاینه شوند.
 غذاهاي مسموم کننده ممکن است بو یا مزه ناخوشایندي نداشته باشند. با وجودي که بیشتر 
مسمومیت هاي غذایي معموالً در مدت 24 ساعت برطرف مي شوند، اما بعضي از آنها مانند 
مسمومیت با غذای کنسروی مي توانند کشنده باشند. مسمومیت و مرگ ناشی از بوتولیسم، 
در اثر غذا و کنس��رو آلوده بروز می کند و بس��یار کشنده است. بیمار مبتال سریعاً باید به یک 

مرکز درمانی مجهز، جهت تزریق داروی ضد سم منتقل شود.
 عالیم و نشانه هاي برخي از مسمومیت هاي غذایي با تأخیر ظاهر مي شود. یعني ممکن است 
12 تا 24 س��اعت بعد از مصرف غذاي آلوده، عالئم در فرد مس��موم بروز نماید. عالیم و نشانه 
هاي این مسمومیت ها شامل سردرد، تب، خستگي، تهوع، استفراغ، اسهال آبکي شدید، کم 

شدن آب بدن، ضعف و درد شکم مي باشند. 
دستور طالئي پیشگیري از مسمومیت غذایي " پختن غذا و خوردن آن در همان روز " است.

 از خرید قوطي هاي کنس��رو داراي برآمدگي، فرورفتگي یا نش��تي خودداري کنید و مطمئن 
شوید که درپوش آن ها شکسته نشده باشد. اگر فرآورده اي ظاهر و یا بوي ناخوشایندي داشت، 
به هیچ عنوان آن را نچش��ید و کنسروها را قبل از مصرف 20 دقیقه در آب درحال جوشیدن 

حرارت دهید و سپس مصرف نمایید.
 در صورتیکه کودک شما ماده اي غیر خوراکي را بلعید، با مرکز اورژانس 115و یا مرکز اطالع 

رساني داروها و سموم 1490  تماس بگیرید. 
اگر با  موارد مسمومیت در خانه یا سفر برخورد کردیم، چه باید بکنیم؟ _

1- در مسمومیت هاي دارویي و شیمیایي باید بدانیم فرد مسموم چه نوع ماده ای، چه مقدار، 
چه موقع و از چه راهي مصرف کرده است. 

2- اگر بیمار هوش��یار بود با مرکز اطالع رس��اني داروها و سموم به شماره 1490 و یا اورژانس 
115، تماس گرفته و در خصوص اقدامات بعدي  سوال مي کنید.

3- اگر فرد مس��موم هوش��یار نبود و یا مواد اس��یدي، قلیایي و یا نفتي را بلعیده بود، از ایجاد 
اس��تفراغ در فرد مسموم خودداري کنید و به س��رعت مسموم را به نزدیکترین مرکز درماني 

منتقل کنید.
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین _

توصیه هاي دارویي و پیشگیری از مسمومیت ها در سفرهای نوروزی
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نشانی: قزوین، خیابان نواب شمالی، مجتمع ادارات، ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین
تلفن: 5- 33375152                                                            تلفن و نمابر روابط عمومی: 028-33379995

ش�اداب قزوی�ن 
نزدیکترین مقصد

آدرس سایت دانشگاه: www.qums.ac.ir                     پست الکترونیکی روابط عمومی: info@qums.ac.ir                                                 سامانه پیام کوتاه: 30005010

تلفن مدیریت کشیک دانشگاه علوم پزشکی             33375518_ 33375519

پیام گیر اداره بازرسی دانشگاه             33379317 

راه های ارتباطی EOC )مدیریت کنترل عملیات بحران دانشگاه(
تلفن     50-۳۳65۱648-028    نمابر: ۳۳65۱640 - 028    

همراه اول   0۹۱2۳8۱۹۱4۳         0۹۳۳5۹6۹۱۳۳ ایرانسل               
0۹2۱۱28۱05۳رایتل           تلفن ماهواره ای : 00882۱62۳002۹66  

qazvineoc@qums.ac.ir :پست الکترونیکی

س��امانه وزارت بهداش��ت ب��ه ش��ماره 190 در تمام��ی س��اعات ش��بانه روز ، در روزه��ای تعطیل و غیرتعطی��ل آماده دریافت هر گونه ش��کایت در حوزه س��المت  می باش��د. 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین _
مدیر مسئول: محمد حسن ارداقیان _
سردبیر: سمیه کدخدازاده          عکاس:  سید مهدی حسینی _

با همکاری: _
  الهام حاجی رفیعی، رامش مهرآیین  _

  شهال کشاورز، زهرا یاحقی، جواد منهجی
و سید مهدی حسینی)فوریت ها(

صفحه آرایی: کانون زرشید _

ط��رح  جه��ت   توانن��د  م��ی  محت��رم  ش��هروندان 
ش��کایات در نح��وه ارائ��ه خدم��ات دارویی با ش��ماره 
نماین��د  حاص��ل  تم��اس   33673213 تلف��ن 


