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د ماشومانو داخله

د مجربو او متخصصو ډاک�رانو لخوا له نویو زې�ېدلو ماشومانو نه تر اتلس کلن� پورې د ماشومانو د �ولو داخله ناروغیو، د تغذیې، ودې 

او �و، د نويو زې�ېدلو ماشومانو رو�ین چک آپ، د وینې کموالی، د قد �ی�والی، د شپې لخوا په بسرت کې  بولې، اختالجي حمالت، 

دماغي تأخیر او وروسته والی او د نورو بېالبېلو انتا� نارغیو تشخیص او درملنه کې�ي.

د عمومي داخلې �ان�ه

د عمومي داخلې �ولې ناروغ� په خورا �ه ډول او مناسبه تو�ه چې د خلکو اقتصادي وضعيت هم پکې په پام کې نیول شوی وي، 

تداوي کې�ي. همدارن�ه هر ناروغ ته د درملو مناسب استع�ل او وخت ور�ودل کې�ي. 

(۱۳-۱۵) ثور، مطابق ۱-۳شوال املکرم، عید سعید فطر (رخصتي)د اپرېل ۲۵مه د مالریا ن�یواله ورځ د وري ۱۳مه؛ د روژي مبارکي میاشتې لوم�ۍ ورځ (رخصتي)

د می ۱۷ مه؛ د وینې د فشار ن�یواله ورځ 

د اپرېل  ۷مه د روغتیا ن�یواله ورځ

د اپرېل له ۲۴-۳۰؛ واکسین کولو ن�یواله اون�
د می  ٢مه؛ د نف ستن�ي ن�یواله ورځ 



نسایي- والدي او مجهزه والدت خونه

په نسايي �ان�ه کې هغه �ولې نسايي ناروغ� چې په ��و او نجونو پورې اړه لري، په �ه تو�ه تشخیص او په عرصي (م�رن) ډول

 تداوي کې�ي.

د کورن� الر�ود

د زې�ون ترمن� د وا�ن ورکولو  په اړوند  د دیوان بی�ي کلینیک لخوا مشورې ورکول کې�ي.

د می ۳۱؛ د تنباکو د منع ن�یواله ورځ د غرب�ويل ۴ ۲مه؛ د مور ورځ

د جوالی  ۲۹؛ د او آر اس ن�یواله ورځد جوالی  ۲۸؛ د تنباکو د منع ن�یواله ورځد جوالی  ۱۱؛ د نفوس ن�یواله ورځ



د غا�ونو �ان�ه

دا �ان�ه د دوه جال یونې�ونو کې؛ د یوې ��ينه ډاکرتې او یوه نارينه ډاکرت لخوا د غا�ونو د م�رنې اکرسې او نورو طبي وسایلو او 

ماشینونو په لرلو رسه د سیمې د خلکو  په چوپ� کې ده. د غا�ونو درملنه، ډکول، پو�ول، ویستل او د وړې جراح� عملیې تررسه کې�ي.

اورتوپیدي

که ستاسې  ه�وکي، جوړ�تونه او بندونه ستونزه ولري لکه د مال درد، د پ�و درد، د السونو درد، روماتیزم، کرسونه او داسې نورې 

ستونزې ولرئ، د دیوان بی�ي کلینیک د اورتوپیدي متخصص به له ستاسو رسه د غیر جراحي مېتود په کارولو  د بدن د عضالتو 

سیستم ستونزې په حل کولو کې مرسته وک�ي. 

د سپتمرب له ۱-۷؛  د تغذیې ميل اون� د سپتمرب ۸؛ د لوم�ن� مرستې ن�یواله ورځد آ�ست له ۱-۷؛ د مور د شېدو ن�یواله ورځ۱۸ اسد مطابق ۱۰ محرم الحرام، روز عاشورا (رخصتی)

د سپتمرب ۲۹ ؛ د زړه ن�یواله ورځ



عصبي او روا� مشوره 

هغه کسان چې عقيل او عصبي ستونزې لکه د زړه تن�والی، په خوب کې ستونزې، سستي او کسالت، له ژونده  خوند نه اخيستل، ډېر 

ژر په غوسه کېدل او ژر جن� کول، �وشه �یر او �انته والی، له �ولنې او خلکو نه وېره لرل، شک او بد ��� لرل، غیبي اوازونه 

اورېدل، کورنی تاوتریخوالی، جنيس او داسې نور ستونزې ولري د یو متخصص ډاکرت لخوا تداوي کې�ي.  

الرتاسوند

د الرتاسوند (تلویزیو� معاینات) �ان�ه د متخصصې ډاکرتې لخوا �ول نسایي او والدي ناروغان معاینه او تشخیص کې�ي .

د نومرب له ۱۳-۱۹؛ د ان� يبیو�یک د پوهاوي ن�یواله اون�

د نومرب ۱۴؛ د شکرې ناروغ� ن�یواله ورځ

د اکتوبر لوم�ۍ د بوډا کسانو او د وینې ورکولو ن�یواله ورځ

د اکتوبر ۱۰د روا� روغتیا ن�یواله ورځ

د اکتوبر ۱۵؛ د  الس مین�لو ن�یواله ورځ

د اکتوبر ۲۶؛ د چاغوايل ن�یواله ورځ



البراتوار

دغه �ان�ه په پرمختللو ماشینونو سمبال ده لکه CBC ، مایکرولب، آیکروما ٢، میکروسکوپ، سن�رفیوژ، وا�رباټ، رولر مېکرس او 

شکر مېکرس، چې پردی ماشین آالتو باندې هر ډول معاینات لکه هی�تولوژي، سیرولوژي، بیوشمي، پرازیتولوژي، باکرتیالوژي او 

ویرولوژي معاینات تررسه کې�ي.

درملتون

تاسو کوالی شئ چې د با اعتباره ن�یوالو کمپنیو �ه کیفیت لرونکي درمل دلته تر السه ک�ئ.

د ډسمرب ۱۲؛ د روغتیا د پو�� ن�یواله ورځد ډسمرب ۳؛ د معلولینو ن�یواله ورځ



د فربوري ۱۵ د ماشومانو د رسطان ن�یواله ورځ د فربوري ۴؛ د رسطان ن�یواله ورځ

د مارچ ۸ د پ�تور�و ن�یواله ورځ / د ��و ن�یواله ورځ 

د مارچ  ۲ چهار شنبه، د س�رټ �کولو بندیز ورځ

د مارچ له ۲۵-۳۱ د  خولې روغتیا ن�یواله اون�

یادونه: د دیوانبی�ي کلینیک مختصصین ډاکرتان، نرسان، قابلې او د درملتون �ان�ه د سهار له ۸ بجو نه د ما�ام تر ۷ بجو پورې او 

د روژې په میاشت کې د سهار له ۸ بجو نه د مازدی�ر تر ۵ بجو پورې د گرانو هېوادوالو په چوپ� کې دي.
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