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 راهنماي سالمت استان قم
وطنان  هم یبرا  یو سالمت یتندرست یو آرزو دیسال جد دنیفرارس کیقم ضمن تبر یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک

است در مدت زمان اقامت در کنار ملجأ مطهرر و منرور حضررت     دواری)س( را ارج نهاده و امتیب اهل مهیحضورتان در شهر کر ز،یعز

 .گردید برخورداراین شهر مقدس  یو معنو یروح های بهره از مکران،فاطمه معصومه )س( و مسجد مقدس ج

بره زائرران و    یروز آماده خردمت رسران   ساعات شبانه یاستان قم همچون گذشته در تمامو بهداستی  یدرمانارائه دهنده خدمات مراکز 

 به سوغات برید. القرای جهان اسالم امباشند تا خاطرات خوشی را از سفر به  مسافران عزیز می

 

 الملل تهیه و تنظیم: روابط عمومی و امور بین
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 خدمات نوروزی 

 مراکز درمانی شهر مقدس قم

 

 
 

 ا...دکتر بهشتی درمانی شهيد آيتپژوهشی مرکز آموزشی 

 ، قلب()تروما، حوادث ترافیکی، داخلی درمانی استان قمزرگترین مرکز ب

 (025) 36122000تلفن: 

 آدرس: میدان امام خمینی)ره( ر بلوار شهید بهشتی

 

 تخصصی و فوق تخصصیخدمات 

- ICU                - داخلی مردان و زنان 

- CCU               - جراحی مردان و زنان 

- POST  CCU     - اتاق عمل قلب 

 شیمی درمانی -  قلب              -

 ارتوپدی -  دیالیز      -

 اورژانس تحت نظر - مغز و اعصاب  -

 درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی -

 

 پاراکلينيكی خدمات

- MRI             - فلوروسکوپی 

 آندوسکوپی - رادیولوژی       -

- CT ر اکو   اسکن 

 آزمایشگاه -  سونوگرافی -

 داروخانه -ی         کلونوسکوپ -
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 فرقانی - هدايتی -مرکز آموزشی درمانی نكويی

 و داخلی و سوختگی سوانح، مرکز درمانی تروما، حوادث

 (025)31333تلفن:

 زای قمیرآدرس: خیابان طالقانی )آذر( ر بعد از فلکه می

 بستری خدمات تخصصی

 سوختگی -  جراحی عمومی -

 جراحی ICU -   ارتوپدی -

 سوختگی ICU - جراحی مغز و اعصاب   -

 جراحی ارتوپدی   اورژانس -

 زنان و زایمان -

 پاراکلينيكی خدمات

  فیزیوتراپی  - سونوگرافی  -  اسکن CT - رادیولوژی       -

 داروخانه -     آزمایشگاه -
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 نيا عرب -مرکز آموزشی درمانی کامكار

 گوش و حلق و بینی، روانپزشکی و اورژانس چشم،عفونی داخلی، قلب، مرکز درمانی 

 (025) 37185000تلفن: 

 دی )باجک(  19خیابان ابتدای آدرس: 

 بستری خدمات تخصصی

 گوش حلق و بینی -  چشم پزشکی - ارولوژی -   داخلی -

 ICU -   عفونی  -  قلب  -   دیالیز -

- CCU   - ها مسمومیت - روانپزشکی  -  جراحی 

 

 پاراکلينيكی خدمات

 کلونوسکوپی -آزمایشگاه      - آندوسکوپی  - سونوگرافی  -  رادیولوژی -       داروخانه -
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 مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه معصومه)س(

 اطفالبیمارستان تخصصی 

 (025) 36651802ر 5تلفن: 

 جنب مسجد امام حسن )ع(آدرس: خیابان امام خمینی)ره( ر بعد از میدان شهید زین الدین ر 

 

  یتخصصخدمات 

 (اطفال با حضور پزشك متخصص مقيم روزي به صورت شبانه)

    PICU  - NICU - آزمايشگاه - راديولوژي - کودکان بخش بستري -

 شیمی درمانی اطفال - فوق تخصصی جراحی اطفال -

 و فوق تخصصی اطفالدرمانگاه تخصصی  -
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  ايـزدیمرکز آموزشی درمانی  

 روزی ارائه دهنده خدمات درمانی زنان و زایمان به صورت شبانه

 (025) 37211301ر 5تلفن: 

 آدرس: خیابان طالقانی )آذر( ر بعد از پمپ بنزین

 خدمات تخصصی

 بخش تخصصی زنان و زایمان -  زایمان و سزارین بخش -

- LDR )زایمان در آب -   )اتاق خصوصی زایمان طبیعی    - NICU 

 پاراکلينيكی خدمات
   آزمایشگاه  –سونوگرافی  - ماموگرافی  - رادیولوژی -

 درمانگاه تخصصی زنان و نوزادان -
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 شهدامرکز آموزشی درمانی 

 مرکز درمانی زنان و زایمان

 (025)31100000تلفن: 

 انتهای نیروگاه بعد از فلکه نبوت ، نرسیده به اتوبان امام علی)ع(آدرس: 

 

  خدمات تخصصی

 (روزی ارائه خدمات درمانی زنان و زایمان به صورت شبانه)

 (NICUبخش مراقبتهای ویژه نوزادان ) - بخش فوق تخصصی نوزادان -

 رادیولوژی -  روزی آزمایشگاه تخصصی شبانه -

 بخش زایمان و سزارین - ماموگرافی  - سونوگرافی - روزی داروخانه شبانه -

 زناندرمانگاه تخصصی  -
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 های فعال استان قم در نوروز درمانگاه

نوع  نام درمانگاه رديف
 تخصص

 تلفن های درمانگاه بخش نوع شخصيت آدرس

عمومی)وابسته به  ميدان پليس عمومی نور 1
دانشگاه آزاد اسالمی 

 قم(

 -پوست -زنان و مامایی  -داخلی 
اعصاب و  -عفونی -قلب -چشم 
-دندانپزشکی  -اطفال -روان

گفتار  – ارولوژي -تغذیه -آزمایشگاه 
 درمانی

37222244 

 -ميدان سعيدي عمومی سيدالشهداء 2
 -تير7خيابان 

روبروي بانك 
 تجارت

عمومی)وابسته به 
 شهرداري(

 -دندانپزشکی -جراحی -داخلی
 -مامایی -زنان -قلب و عروق -اطفال

 عفونی-ارولوژي 

3670854
5 

شبانه روزي نيروي  3
انتظامی)حضرت زینب 

 (س

خيابان امام جنب  عمومی
 17کالنتري 

عمومی وابسته به 
 نيروي انتظامی

-زنان-دندانپزشکی -جراحی -داخلی
 -اطفال -قلب-مامایی-آزمایشگاه 

-اعصاب وروان-ارولوژي -عفونی
داخلی مغز واعصاب -ارتوپدي-چشم 

شنوایی  -رادیولوژي وسونوگرافی -
 سنجی

32182164 

جنب  -ميدان حرم  عمومی معصومه)س(حضرت  4
آستان مبارکه 
 حضرت معصومه

خيریه)هيئت 
وقفی(  -امنایی

وابسته به توليت 
آستان مقدسه 

حضرت معصومه و 
نماینده مقام معظم 

 رهبري

زنان و -اطفال -داخلی -جراحی
-پوست .مو -دندانپزشکی -زایمان

 -آزمایشگاه-رادیولوژي و سونوگرافی
 اعصاب و روان -عفونی

3717527
7 

امام صادق )عليه  5
 السالم(

 -خيابان نيروگاه  عمومی
 -ميدان شهيد بيات
 -ابتداي بلوار شاهد 

 کوچه یك

خيریه)هيئت 
وقفی(  -امنایی

وابسته به دفتر آیت 
 اهلل سيستانی

-چشم -نورولوژي -جراحی -داخلی
 -قلب -اطفال -پوست-ارولوژي

 -روانپزشکی -ارتوپدي -دندانپزشکی
-فيزیوتراپی -مامایی زنان و -عفونی

طب فيزیکی و  - شنوایی سنجی
البراتوار  -رادیولوژي-توانبخشی

 دندانپزشکی

38844040 

متري عمار 55 عمومی خدمه اهل بيت)ع( 6
کوچه  -یاسر

 27شماره

خيریه)هيئت 
 وقفی( -امنایی

زنان و -دندانپزشکی -جراحی -داخلی
-آزمایشگاه -چشم-اطفال -مامایی

 -اپتومتري-توانبخشیطب فيزیکی و 
 فيزیوتراپی-عينك سازي

3775860
9 

7  
 بقيه اهلل االعظم

 - دور شهرخيابان  عمومی
جنب  -7کوچه 

 سينما تربيت

خيریه)هيئت 
 وقفی( -امنایی

زنان -قلب-چشم-جراحی-داخلی
-دندانپزشکی-مغزواعصاب-ومامایی
-پزشکی اجتماعی-عفونی-اطفال

ENT-فيزیوتراپی-آزمایشگاه-
-ارولوژي-اعصاب وروان-ارتوپدي

-نفرولوژي-آنکولژي-هماتولوژي
-داروخانه-ریه-غدد-گوارش بالغين

-پوست و مو-رادیولوژي و سونوگرافی
--طب فيزیکی و توانبخشی

 بيناسنجی-تغذیه-روماتولوژي

3774556
6 
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 –خيابان نيروگاه  عمومی امام سجاد عليه السالم 8
 – متري حافظ20

 1نبش کوچه 

خيریه)هيئت 
 وقفی( -امنایی

-زنان -اطفال -ارتوپدي -قلب 
ENT-  عفونی -دندانپزشکی- 

 آزمایشگاه

3882597
0 

 

-خ امامزاده ابراهيم عمومی حضرت ابوالفضل)ع( 9
متري  20بعد از 

 -شهيد مطهري
 جنب مسجد

خيریه)هيئت 
 وقفی( -امنایی

-ماماییزنان و -جراحی -داخلی
-ارولوژي-اطفال-دندانپزشکی

قلب -چشم-فيزیوتراپی-داروخانه
 -ارتوپدي-ENT-عفونی-وعروق

-جراحی مغز واعصاب-داخلی اعصاب
رادیولوژي و  -آزمایشگاه-اعصاب وروان

 سونوگرافی

38840153 

 -خيابان حجتيه عمومی قرآن وعترت 10
روبروي مدرسه آیت 

 اله بهجت

خيریه)هيئت 
 وقفی( -امنایی

-چشم-داخلی-پزشك عمومی
-دندانپزشکی-فيزیوتراپی-آزمایشگاه

رادیولوژي -جراحی عمومی
طب فيزیکی -عفونی-وسونوگرافی

-ارتوپدي-اعصاب وروان-وتوانبخشی
شنوایی -ENT-زنان ومامایی-

قلب -گفتاردرمانی-ارتوپدي -سنجی
 وعروق

37741525 

 اميرالمومنين)ع( 11
 

 -خيابان چهارمردان عمومی
حسينيه جنب 

 نجفيها

خيریه)هيئت 
 وقفی( -امنایی

 -اطفال -دندانپزشکی -زنان
 -داخلی  -عفونی -چشم -آزمایشگاه

-بيناسنجی -روانپزشکی -پوست 
 گفتاردرمانی

3774413
7 

مسجد مقدس  عمومی حضرت مهدي)عج( 12
روبروي  -جمکران

 2درب شماره 
 مسجد

وابسته به -خيریه
مسجد مقدس 

 جمکران

-دندانپزشکی-جراحی-داخلی
-کودکان-ارولوژي-ارتوپدي-عفونی

جراحی -مغز واعصاب-قلب و عروق
پوست و -چشم-ENT-مغز واعصاب

 -اعصاب وروان-زنان ومامایی -مو 
 آزمایشگاه -داروخانه-رادیولوژي

37256040 

يد متري شه20 عمومی مهراد 13
روبروي -یبهشت

متري 10
 اميرالمومنين

-زنان و مامایی -جراحی-داخلی حقيقی-خصوصی
 -ارتوپدي -روانپزشکی-دندانپزشکی

ترک اعتياد -عفونی-اطفال -پوست 
بيينا یی -گفتار -تغذیه -سرپایی

 یوساخت وفروش عينك طب

36700011 

 دي 19خيابان  عمومی دي 14
تاالر  روبروي

 1311پالک-طاووس

کليه و مجاري  -زنان-جراحی-داخلی حقيقی-خصوصی
-رادیولوژي و سونوگرافی-ادراري
ENT-مغز واعصاب-قلب و عروق-

-ارتوپدي-اطفال-اعصاب وروان
-عفونی-فيزیوتراپی-دندانپزشکی
ساخت وفروش عينك -چشم پزشکی 

 طبی

37710771 

فلکه  عمومی مصلی قم 15
-دورشهر)جانبازان(
 جنب مصلی قدس

پزشك -عفونی -جراحی -داخلی حقيقی-خصوصی
-ENT-مامایی-فيزیوتراپی-عمومی

-روانپزشکی -دندانپزشکی-ارتوپدي
 -زنان -اطفال -کليه ومجاري ادراري 

 بينایی سنجی

3783952
5 

-متري صدوق45 عمومی ابوریحان 16
نبش کوچه 

 53شماره

 -قلب و عروق-اطفال-دندانپزشکی حقيقی-خصوصی
-اعصاب وروان -زنان ومامایی

-آزمایشگاه-چشم -پوست-ارتوپدي
ENT 

32920665 

 36664010 -جراحی -عمومی -داخلی  -اطفال-خصوصیزین  شهيد ميدان عمومی مهر 17
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ابتداي  -الدین 
 7کوچه

)شرکت حقوقی
تعاونی شفاره آورد 

 سالمت(

 زنان و مامایی -دندانپزشکی

دندانپزش سينا درمان 18
 کی عمومی

نبش  -بلوار نيایش
 3کوچه 

 حقيقی -خصوصی
 )شرکت تعاونی خدمات

 بهداشتی درمانی سينا درمان(

 37742460 دندانپزشکی

دندانپزش مينا درمان 19
 کی عمومی

بلوار محمد امين 
 5کوچه 

تعاونی  شرکت
خدمات بهداشت 

درمانی مينا درمان 
 قم

 3145 دندانپزشکی

دندانپزش حکيم 20
 کی عمومی

 -خيابان صفایيه 
-جنب پاساژ زمرد
ساختمان دکتر 

 فيض

3774343 دندانپزشکی حقيقی-خصوصی
6 

دندانپزش مهرگان 21
 کی عمومی

 

-ميدان سعيدي
-خيابان هفت تير

 6پالک -15کوچه

3670555 دندانپزشکی حقيقی -خصوصی
7 

دندانپزش رازي 22
 کی عمومی

-ميدان سعيدي
ابتداي بلوار نيروي 

 هوایی

 36613070 دندانپزشکی حقيقی -خصوصی

دندانپزش نگين 23
کی بانوان و 

 اطفال

 –امين  محمد بلوار
 5پالک  – 21کوچه 

091275868 دندانپزشکی حقيقی-خصوصی
05 

دندانپزش سالمت -فاطميه 24
 کی عمومی

 2خيابان باجك 
 41کوچه 

تحت نظر  -عمومی
دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

 37717331 دندانپزشکی

 

 مراکز بهداشتی درمانی روستايی فعال در ايام نوروز
 (025تلفن ) کد قم  مكان خدمات نام مرکز رديف

 34223230 شهر کهك پزشك، بهيار مرد مرکز خدمات جامع سالمت  کهك 1

 33224600 شهر قنوات پزشك، بهيار مرد مرکز خدمات جامع سالمت  قنوات 2

 33323211 روستاي قمرود پزشك، بهيار مرد مرکز خدمات جامع سالمت  قمرود 3

 36222530 شهر جعفریه پزشك، بهيار مرد مرکز خدمات جامع سالمت جعفریه 4

 35343332 روستاي قاهان پزشك، بهيار مرد مرکز خدمات جامع سالمت قاهان 5

 35223455 روستاي دستجرد پزشك، بهيار مرد مرکز خدمات جامع سالمت دستجرد 6

 33663211 شهر سلفچگان پزشك، بهيار مرد مرکز خدمات جامع سالمت سلفچگان 7

 34333355 روستاي قلعه چم پزشك، بهيار مرد خدمات جامع سالمت قلعه چممرکز  8

 34273230 روستاي فردو پزشك، بهيار مرد مرکز خدمات جامع سالمت فردو 9

 34243737 روستاي بيدهند )بصورت سياري(پزشك، بهيار مرد مرکز خدمات جامع سالمت بيدهند 10

 34283008 روستاي کرمجگان )بصورت سياري(بهيار مرد پزشك، مرکز خدمات جامع سالمت کرمجگان 11
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الزم به ذکر است در نوبت صبح عالوه بر بهیار مررد  بهیرار زن نیرر در مراکرر  درور دارنر  و در مر مت  گوامران مرامری و م را ر             

  نوروزی موا م  بود.  
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 خدمات بهداشتی در نوروز

 گروه آموزش و ارتقاء سالمت 
نگا   تا با ارتقاء سطح آما ی سالمت مردم عر ر    ای آموزشی در  وزه مودمراقبتی تالش می مروه آموزش و ارتقاء سالمت با تولی  و ارئه رسانه

تغییر  ای مختلف ج گی  رو ی  روانی و اجتگاعی آما ی د   تا  در جهت بهبود  اصالح و  ا راد را ن بت به موقعیت مود از نظر سالمتی در  وزه

 ای   ای آموزشی در ا ام نوروز و  گکاری بی  بخشی با سا ر دستگاه ر تار ای مخااره آمیر  واکمش به موقع و مماسب داشته باشم . لذا با توز ع رسانه

 نگا  .  انگیر توأم با سالمتی را به زائران و م ا ران نوروزی    ه نگا   تا روز ای موش و مااره اجرا ی  نها ت تالش مود را می

و نقشه قم( در ستاد ای اسکان نوروزی  اکیپ  ای  الل ا گر و نیروی انتظامی در سطح  97 ای آموزشی مودمراقبتی در سفر ) اوی تقو م  رسانه

 شهر موجود می باش . 
 

 گروه سالمت محيط و کار 
در تگام ا ام تعطیل و غیر  97 رورد   ماه  15لغا ت   96اسفم  ماه  15 ای بازرسی و ژه مروه سالمت محیط و کار معاونت به اشتی قم از تار خ  تیم

و  بی   تعطیل با   ف تأمی  سالمت  گوامان مرامی  عالیت موا م  داشت. به  گی  ممظور اماک  تهیه  توز ع و  روش مواد غذا ی  اماک  عگومی

  ا و مهگانپذ ر ا در شهر و روستا تحت نظارت دقیق و م تگر کارشماسان قرار موا   مر ت.   ا  رستوران را ی   تل

 توان  ب یار کگک کمم ه باش   پس : در ا   راستا  گرا ی و  گکاری  گوامان  عر ر در جهت بهبود کیفیت م مات و نظارت سر عتر می

 اشيد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی،شما هم يک ناظر بهداشتی ب

 مطرح نمایند تا در اسرع وقت رسيدگی شود. 190مورد را با سامانه کشوری  
 

 ها جهت انجام واکسيناسيون نوزادان های سالمت مستقر در بيمارستان پايگاه
 ای ذ ل در اول ا ام تعطیالت   عال و مشغول ارائه م مات به   ای م تقر در بیگارستان با توجه به ضرورت ترر ق به موقع واک   نوزادان  پا گاه

  گشهر ان و م ا ران مرامی موا م  بود. 

 (025) کد قم تلفن  نشانی نام مرکز رديف

 36122838 متري شهيد چمران24-شهيدبهشتی بلوار -خيابان امام بيمارستان شهيد بهشتی 1

 36161111 خيابان مولوي–ميدان مطهري  بيمارستان گلپایگانی 2

 32884310 خيابان جمهوري بيمارستان حضرت ولی عصر)عج( 3

 38700840 کمربندي قم اراک بيمارستان امام رضا)ع( 4

 37211301 بعد از پمپ بنزین -خيابان آذر بيمارستان ایزدي 5

 21388000 خيابان بوعلی بيمارستان علی ابن ابيطالب ع 6

 371181 جنب بيمارستان نکویی  -خيابان آذر بيمارستان فرقانی 7

 

 مرکز درمان پيشگيري از هاري 
امرری  ترر ق به موقع واک ر  ضر   راری     از آنجا که وتلقی نگود  مر  میموارد  یوان مر  می چه ا لی و چه و شی را با    ار تگامی

  .انجام داد در اسرع وقترا  درمان پیشگیریبا  ت اق امات  می  یاتی است

 (025) 36630540(:مرکر به اشت شهرستان قم -6روبروی کوچه  -متری شهی  بهشتی 20) درمان پیشگیری از  اریمرکر 

 (025) 36610400ها:  واحد پيشگيري و مبارزه با بيماري 
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 فعال در استان قمروزی های شبانهداروخانه

 آدرس تلفن نام داروخانه رديف

 مقابل درمانگاه مهراد -متری شهی  بهشتی 20 36600140 دکتر اکرمی 1

 جمب بیگارستان کامکار  -دی 19میابان  37705888 دی 19 2

 ال    نبش  لکه شهی  ز   -میابان امام مگیمی  36664011 دکتر  رد ان* 3

 نبش  لکه زنبیل آباد  -بلوار ص وقی 32921233 *(ع)امام رضا 4

سامتگان  -می ان سعی ی  -میابان امام مگیمی  36627385 اک یر 5

 نخل

داملی دارالشفاء  درت  6

 (عج)مه ی

 روبروی م ج  مق س جگکران 37253299

 جمب پگپ بمر   -میابان االقانی  37205016 دکتر مر  ی 7

 جمب درمانگاه دی -دی  19میابان  37711166 دکتر شیخ  8

 بلوار نیا ش -می ان جانبازان  37741900 دکتر کاو انی 9

 44بلوار  ادمار امام نبش کوچه  38183220 دکتر جلیلی 10

 (عج)جمب بیگارستان ولیعصر -بلوار جگهوری  32886641 دکتر  تحی 11

 جمب درمانگاه ابور حان -متری ص وق  45 32904555 دکتر   یمی 12

جمب بیگارستان  درت  -میابان امام مگیمی  36651641 الوعی* دکتر 13

 )س(معصومه

جمب درمانگاه  -چهارراه شه ا  -میابان ارم  37743803 دکتر آماه 14

 قرآن و عترت 

داملی بیگارستان علی ب   15

 (ع)ابیطالب

جمب بیگارستان علی ب   -بلوار بوعلی سیما  32138823

 (ع)ابیطالب

 (عج)درمانگاه بقیه اهلل -دورشهر  37102277 (عج)اهللدرمانگاه بقیهداملی  16

جمب  -بلوار دانشگاه  -شهرک پرد  ان  32811995 دکتر مح ث 17

 ورزشگاه شهی  بهشتی

اهلل سرپا ی بیگارستان آ ت 18

 ملپا گانی

 بیگارستان ملپا گانی -سه راه مولوی  36661154

داملی درمانگاه  درت  19

 (ع)ابوالفدل

درمانگاه  درت  -میابان امامراده ابرا یم  38840153

 )ع(ابوالفدل

 میابان شهی  اقلیگی -بلوار آزادی  -پرد  ان  32628329 دکتر کبیری 20

 3نبش کوی  -بلوار شهی  کلهری  -میابان آذر  37201990 دکتر وامق 21

 شهی  امیمی بیاتز ر پل  -میابان نیروماه  38753985 دکتر زمردکیا 22

 12نبش کوی  -میابان مصلی ق س  32127 *دکتر صبو ی 23

سرپا ی بیگارستان شهی   24

 بهشتی

 -بیگارستان شهی  بهشتی  -بلوار شهی  بهشتی 36122882

 باالی رمپ

)س( بلوار  درت معصومه -می ان کشاورز  38752000 دکتر مق م ممش 25

 « قلعه کامکار»

 نبش بوستان نبوت

جمب  -نبش میابان  کگت -میابان نیروماه  38206975 دکتر ملکی 26

 بیگارستان شه ای نیروماه
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 کننده داروهای خاصتوزيع  های* داروخانه

 کشيك فعال در استان قم هاي روزانهداروخانه

    

حضرت  1

 (س)معصومه
 )س(داخل درمانگاه آستانه حضرت معصومه -خیابان آستانه  37175285

 شهر جعفریه 025-36222301 مداوا 2

 شهر قنوات 025-33224598 دکتر رضازاده 3

 شهر کهک 025-3422477 دکتر روحانی  4

 شهرک مهدیه  32960084 دکتر رعیت 5

 ابتدای هفت تیر -میدان سعیدی  36505441 هالل احمر*  6

 نبش میدان الهادی -بلوار امام موسی صدر  36616112 الهادی* 7

 کننده داروهای خاصهای توزیع* داروخانه

 

 1397-98اسامی آزمایشگاه های فعال تشخیص طبی خصوصی در نوروز سال 

 

 ساعت فعالیت تلفن آدرس آزمایشگاه ردیف

1 
پاتوبیولوژی آزمایشگاه تشخیص طبی و 

 بوعلی
 9-13 37749051 34خ صفائیه کوچه 

 آزمایشگاه تشخیص طبی پاستور 2
خ امام خمینی میدان سعیدی ابتدای 

 خ فرهنگ
36632787 

13-9 

 آزمایشگاه تشخیص طبی دی 3
خ آذر)طالقانی( روبروی بیمارستان 

 15ایزدی جنب ک 
37716654 

13-9 

 9-13 36648438 528پ  43خ خاکفرج نبش ک  رازی آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی 4

 9-13 38828872 6خ توحید ابتدای خ جواد االئمه پ  آزمایشگاه تشخیص طبی سینا 5

 آزمایشگاه تشخیص طبی قائم 6
متری شهید بهشتی بعد از خ  20خ 

 امیرالمومنین
36622922 

13-9 

7 
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی دکتر 

 اشتری
 36505384 1تیر ک  7میدان سعیدی ابتدای خ 

13-9 

 آزمایشگاه تشخیص طبی ولیعصر 8
متری صدوق جنب میدان شهید  45خ 

 صدوقی
32920012 

13-9 

 

 

 استان قم115 اورژانس نوروزی سالمت های ايستگاه
 استان های مواصالتی ارائه دهنده خدمات درمانی سرپايی در جاده

 تهران -ابت ای اتوبان قم : تهران –قم  عوارضی 

  کاشان -قم  اتوبان 30 کیلومتر: ستاره مارالمجتگع 

 

 115موارد تماس با اورژانس 

 تیمسموم ،یبرق گرفتگ ،یشکستگ ،یریدرگ ،یانداز ریسقوط، ت ،یآتش سوز ،یکه مصدوم دارد )تصادفات، حوادث شغل ی. حوادث1

 و ...( ی، غرق شدگCOبا گاز

 (یتنفس یقلب یها سکته د،یشد یها یزیخونر ،یاریاختالالت هوش ،یمغز ،یتنفس ،یقلب یها یماری)ب ی. موارد اورژانس2
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 مد نظر داشت ديبا 115که در تماس با اورژانس  ینكات

 ی. حفظ خونسرد1

 مورد استفاده یو داروها یقبل یها یماریسابقه ب زیو ن یکنون تیکامل از وضع ی. آگاه2

 ذکر شده یها ییپشت خط و عمل به راهنما 115ارتباطات اورژانس  کارشناسکامل با  ی. همکار3

ها  )در جاده 115کارشناس ارتباطات اورژانس به  آدرس کامل ارائهمحل حادثه و  ایمنزل  یشهردار حیصح کامل و از آدرس ی. آگاه4

 (حیصح لومتریو ک نالی -

 ارتباط برقرار نموده است 115. عدم اشغال خط تماس که با 5

 سر کوچه( ایاز محل حادثه و  رونی)ب دینما تیآنها را روئ یکه آمبوالنس بتواند به راحت ییها انتظار در مکان .6

 هودهیمکرر و ب یها با تماس 115. عدم اشغال مجدد خط 7
 

 : اوليه کمكهای جعبه محتويات

 استامینوفن، و سرماخوردگی های قرص پنبه، ،(سانتیمتری 15 عدد 2) کشی باند ،(عدد 5) استريل گاز ،(سانتیمتری 10 عدد 5) نخی باند زخم، چسب

 .قوه چراغ و کوچک قیچی بتادين، سنج، تب

 

 دارويی های توصيه
 است.  یالزام مارانیب یکافی برا ۀبه انداز ازیمورد ن یو داروها مهی. همراه داشتن دفترچه ب1

 .باشند داشته همراه را مصرفی داروهای حتما ديابتی بیماران و فشارخون به مبتال و قلبی بیماران .2

 .بپرهیزيد رانندگی از دارند، اثر رانندگی حین شما عمل سرعت و هوشیاری بر که داروهايی مصرف صورت در. 3

 .نمائید سوال داروساز دکتر از را داروها نگهداری نحوه داروخانه، از دارو گرفتن تحويل هنگام. 4

 .ندهید قرار اتومبیل عقب شیشه در يا و است شده پارک آفتاب نور زير که اتومبیلی در را خود داروهای هیچگاه. 5

 .نمايید حمل يخدان مانند ظروفی در را يخچالی داروهای. 6

 .باشد کنجکاو کودکان دسترس از دور بايد محل اين. دهید قرار آفتاب مستقیم نور و رطوبت گرما، از دور و مناسب محلی در حتماً را داروها. 7

های مربوطه  داروی داروخانه، داروساز يا و پزشک مشورت با هستید(نقلیه وسیله حرکت حین تهوع و سرگیجه) حرکت بیماری دچار که صورتی در .8

 و مطابق دستورالعمل مصرف نمايید. تهیه را

 غذايی مسموميت از پيشگيری
 .نمائید توجه محصوالت خوراکی و آشامیدنی استاندارد عالمت و ساخت پروانه بهداشت، وزارت مجوز وجود انقضاء، تولید، تاريخ به. 1

 ختودداری  نشتتی  يا و فرورفتگی برآمدگی، دارای کنسرو های قوطی خريد از. شود جوشانده دقیقه 20 مدت به بايد مصرف از قبل کنسروها تمامی. 2

 .کنید

 .ننمائید مصرف پز نیم صورت به را غذا وقت هیچ. 3

 .شود جلوگیری مالت تب بیماری به ابتال از تا نموده خوداری...( و پنیر بستنی، شیر،) تازه لبنی محصوالت مصرف از. 4

 .ندهید قرار يخچال از خارج در ساعت 2 از بیش را شدنی فاسد غذاهای.  5

 .نمائید پرهیز گردها دوره توسط شده تهیه غذاهای مصرف از. 6

 .کنید پرهیز خام مرغ تخم و گوشت مصرف و حمل از غذايی ايمنی رعايت جهت. 7

 . کنید استفاده مناسب يخدان از شدنی، فاسد غذای حمل برای. 8

 رعايتت  عتدم  دلیل به  و سفر طی در میکروبی اسهال از نوعی بشويید. صابون و آب با را هايتان دست غذا خوردن يا و کردن آماده از قبل همیشه. 9
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 .است انتقال قابل بهداشت

 .ببريد خود همراه به غذايی مسمومیت از جلوگیری برای را آب و غذايی مواد مقداری. 10

 . کنید خودداری ها سس مانند خام مرغ تخم حاوی مواد همچنین و بوده معمولی دمای در ساعت 2 از بیش که پخته غذای نوع هر مصرف از. 11

 .بجوشانید را آن حتماً مطمئن، غیر های آب از استفاده صورت در. 12

 .کنید استفاده معدنی آب استاندارد های بطری از. 13

 .بپرهیزيد نیستید مطمئن آب سالمت از که جاهايی در بخصوص آب به يخ کردن اضافه از. 14

 .کنید خودداری مسیر طول در بهداشتی پروانۀ فاقد اماکن در غذا مصرف از. 15

 . کنید خودداری بهداشتی نظارت عدم دلیل به پیراشکی و سمبوسه فالفل، محلی، های لواشک مثل راهی بین های وعده میان خوردن از. 16

 و سوستیس  ستس،  الويته،  ستاالد  مترغ،  تخم گوشتی، غذاهای مانند هستند آلودگی معرض در بیشتر و دارند کوتاه مصرف دوره که غذايی مواد. 17

 .تر مصرف شوند سريع شیرينی تر و کالباس

 .نمائید شستشو( نمک پرکلرين،) کننده عفونی ضد مواد و بهداشتی آب با را آن حتماً سبزيجات، از استفاده صورت در. 18

 .باشد ظاهری آلودگی از عاری و ترک بدون پوستۀ دارای بايستی مصرفی مرغ تخم. 19

 ستانتیگراد  درجتۀ  1 - 4 دمتای  در مصترف  زمتان  تتا  کشتتار  از پس و باشد نگذشته آن کشتار تاريخ از روز 3 از بیش که است گوشتی تازه مرغ. 20

 . باشد شده نگهداری

 .باشد نداشته وجود منجمد آب يا و خونابه مرغ بندی بسته داخل و نمائید خريد منجمد کامالً صورت به بايستی را منجمد مرغ. 21

 .باشد می گوشت فساد نشانۀ گوشت در رنگ تغییر هرگونه. باشد زدگی کپک و رنگی های لکه هرگونه از عاری بايد مرغ گوشت. 22

 و بازيتافتی  هتای  کیسته  و ظروف از و نمائید استفاده بهداشتی مجوز دارای و بهداشتی پالستیکی های کیسه و ظروف از غذايی مواد حمل جهت. 23

 .نکنید استفاده مستعمل

 .نمائید استفاده نفره تک غذايی های افزودنی و قرمز سس يا و مايونز سس از ها ساندويچی و ها رستوران در. 24

 .باشد می گوشت فساد بر دال خاکستری يا ای قهوه سبز، به قرمز رنگ تغییر هرگونه و باشد روشن قرمز طبیعی رنگ به بايد قرمز گوشت رنگ. 25

 خنک و خشک دربسته، محیط در را غذا ها مسافرت در کنید سعی شود، می ها میکروب تکثیر و رشد تسريع سبب باال رطوبت اينکه به توجه با.  26

 .نمائید نگهداری

 

 در سفر عيشا یها یماريب 

 یاسهال مسافرت

و مصرف غذا و بعد از اجابت  هیقبل از ته ع،یها با آب و صابون ما سالم و مطمئن، شستن دست یاز آب و غذا استفاده

 است.     یماریب نیاز ا یریشگیراه پ نیو مهمتر نیتر مزاج، ساده

 .دییمراجعه نما یدرمان یمرکز بهداشت نیتر کیبه نزد یاسهال یماریصورت بروز هرگونه ب در
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 یزدگ گرما

ضعف در  جه،یتهوع و استفراغ، سردرد و سرگ ،یدگیرنگ پر د،یشد قیبه تعر توان یم یزدگ عالئم گرما نیمهمتر از

 و توهم اشاره نمود.  انیبه هذ دیو در موارد شد فیو ضع عینبض سر ع،یعضالت، تنفس کوتاه و سر

 : دییتوجه نما ریسفر به نقاط گرم و خشک به نکات ز هنگام

 . دیینور آفتاب و زمان حضور خود را در ساعات گرم محدود نما ریدر ز تی* فعال

 . دیاستفاده کن یآفتاب نکیچتر و ع ای* حتما از کاله 

 .دیالزم استفاده کن زانیبه م عاتی* در طول روز از آب و  ما

 و آنفلوانزا یسرماخوردگ

آب  ،یرخ دهد معموال با تب، سردرد، درد عضالن ییآب و هوا راتییکه ممکن است در اثر تغ یروسیو یماریب نیا

ترشحات دستررگاه تنفس )قطرات بزاق در هنگام  قیاز طر یماریب نی. اکند یگلودرد و سرفه تظاهر م ،ینیب زشیر

استفاده از  ای. استفاده از دستمال در هنگام عطسه و سرفه و شود یسرفه، عطسه و ...( از فرد آلوده به فرد سالم منتقل م

 د.موثر باش یماریاز انتقال ب یریشگیدر پ تواند یبسته، م یمناسب فضاها هیتهو نیپوشش مناسب مانند ماسک و همچن

 از سفر( یحرکت )تهوع و استفراغ ناش يماريب

است موجب تهوع،  تر عیکه در کودکان شا یماریب نی. اشوند یحرکت م یماریافراد در طول سفر، دچار ب یبرخ

 .شود یاستفراغ و سردرد م

 : دیتوجه کن لیبه نکات ذ د،یشو یدچار م یماریب نیو به ا دیبه حرکت حساس هست اگر

قرار  دهیخواب مهیرا به حال ن یداده و در صورت امکان صندل هیخودرو تک یکامالً به صندل ری* در طول مس

 . دیده

 تکان را دارد. نیکه کمتر دیریقرار بگ هینقل لهیاز وس ی* بهتر است در قسمت

 . دیاز درون خوردو کمتر به اطراف نگاه کن دیکن ی* سع

 .دیکن یدور رگایکننده مانند دود س کی* از استشمام مواد تحر

 .دینگه دار یمعده خود را نسبتاً خال زیو در طول راه ن دیبخور یکمتر یدنی* شب قبل از مسافرت، غذا و نوش

پزشک  زیداروها را فقط با تجو نی)ا .موثر واقع نشده باشد ها هیتوص ریکه سا دیاز دارو استفاده کن ی* فقط زمان

 (.دیمصرف کن
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 های ضروری تلفن
 

 :به سواالت علمی، مشاوره دارويی و مسموميتسامانه پاسخگويی 

190-1490 

 

 :رسانی غذا روزی رسيدگی به شكايات و اطالع تلفن شبانه

36706444 (025) 

 

 :)ساعات اداری(پاسخگويی و رسيدگی به شكايات دارويی  تلفن

36162635 (025) 


