شمار
ه

شماره تماس رییس

اسم شفاخانه

اسم رییس

1

ریاست طب معالجوی

دکتور محب هللا "حیر"

1810311070

2

شفاخانه های مرکز

دکتور محمد سلیم " رسولی"

1881017370

Ntp.rasooli@gmail.com

3

شفاخانه ماللی زیژنتون

دکتور عزیزه"یوسف"

1811718731

Azizayousuf3@gmail.com

2201377

4

شفاخانه رابعه بلخی

دکتورس صدیقه "عبدهللا"

1818017077

Drsediqa.sadat@yahoo.com

2104508

ناحیه ( )7فروشگاه

5

شفاخانه صدری

دکتور سیدحسن "مجتبی"

1811111717

Dr_sh_mujtaba@yahoo.com

2100438

ناحیه ( )0پل آرتل

6

شفاخانه عاجل ابن سینا

دکتور امیر پادشاه رحمت زی
"منگل"

1811817171

Dr.rahmatzai@gmail.com

2100359

ناحیه ( )0پل آرتل

7

شفاخانه انتانی

دکتور زلمی "نورزی"

1811007038

Drzulmay_noorzay@yahoo.com

2201372

ناحیه ( )7جوار آرشیف ملی

8

شفاخانه خیرخانه

دکتور عبدالرحمن " اکبری"

1811770700

Abdulakbari29@yahoo.com

2401352

ناحیه ( )00لیسه مریم

9

شفاخانه جمهوریت

دکتور هارون " عارف"

1811077087

jumhuriat@gmail.com

2201373

ناحیه ( )7سرک وزارت داخله

11

شفاخانه صحت طفل

دکتور نورالحق "یوسفزی"

1881111010

Noorulhaq_yousufzai@yahoo.c
om

2302283

ناحیه ( )01وزیراکبرخان

11

شفاخانه اتاترک

دکتور غالم حسن " کامل"

1811711311

h.ataturk@yahoo.com

0752001893

ناحیه ( )1جوار علی آباد سابقه

12

شفاخانه صحت روانی

دکتور احمد خطاب "کاکر"

1800017310

ahmadkhetabkakar@gmail.com

2500342

ناحیه ( )0سرک کارته سه

13

شفاخانه احیا مجدد

دکتور محمد هاشم" ابدالی"

1810107007

Rdhospital2012@gmail.com

2100436

ناحیه ( )0سینما پامیر

14

شفاخانه شفاخانه
ستوماتولوژی

دکتور بصیر " شهاب"

1811103130

Stom.hsp@gmail.com

2104326

ناحیه ( )7فروشگاه

15

شفاخانه نور

دکتور محمد یوسف "برکی"

1887010070

Cpc_noor@yohoo.com

2100446

ناحیه ( )0سینما پامیر

16

شفاخانه وزیراکبر خان

دکتور گل احمد "ایوبی"

1811311001

Dr_m.haroon@yahoo.com

2301360

ناحیه ( )01وزیراکبر خان

17

شفاخانه استقالل

دکتورمحمدصابر "نصیب"

1810108110

Dr.s.nasib2014@gmail.com

2500674

ناحیه ( )0سه راهی عالوالدین

دکتور عبدالمجید "واحدی"

1811117100

Dr.majidwahidy@gmail.com

0799301815

ناحیه ( )0دشت برچی

دکتور عتیق هللا "قاطع"

1811711808

Dr.atiqullqati2@yahoo.com

21

شفاخانه افغان چاپان

دکتور طاهر "فرملی"

1811001010

tahirfurmoly@yahoo.com

21

شفاخانه سناتور جنت گل خان

دکتور ناگار

1870181733

22

پولیکلینک مرکزی

دکتور عبدالحمید "حمید"

1818000103

23

کلینیک خدمات عاجل

دکتور فریبا "جانباز"

1881017308

18
19

شفاخانه  31بستر دشتی
برچی
شفاخانه  011بستر دشت
برچی

ایمیل آدرس

نمبر دیجیتل

موقعیت

Mohebullahzr08@gmil.com

2301356

ناحیه ( )01وزیراکبرخان

2301354

ناحیه ( )01وزیراکبرخان
ناحیه ( )4شهرآرا

Drhabib102@yahoo.com

ناحیه ( )0دشت برچی
0202521977

2100445

ناحیه ( )0سناتوریم دارالمان

ناحیه( )0سینما پامیر
ناحیه ( ) چمن میرواعظ

