
امل�شت�شفيات احلكومية

10 / 442108-01م�شت�شفى الكرنتينا 
830000-01 م�شت�شفى رفيق احلريري اجلامعي

872150 / 872147-04م�شت�شفى �شهر البا�شق 
1 / 040 / 920755-05م�شت�شفى بعبدا  احلكومي
971722 / 971723-07 / 971725-07م�شت�شفى �شبلني احلكومي

445353 / 445252 / 440440-09م�شت�شفى البوار فتوح ك�شروان  احلكومي

385300-06م�شت�شفى طرابل�س  احلكومي
5 / 3 / 491911/2-06م�شت�شفى �شري ال�شنية احلكومي

671357-06م�شت�شفى ب�شري  احلكومي
51 / 520450-06 5/ 3 / 862 / 520555-06م�شت�شفى تنورين  احلكومي

561702/561701-06م�شت�شفى اإهدن احلكومي
693944-06م�شت�شفى الدكتور عبد اهلل الرا�شي حلبا احلكومي

343640 / 740293-07م�شت�شفى �شور  احلكومي
722130 / 751329 / 721606-07م�شت�شفى �شيدا  احلكومي
28 / 325526-07م�شت�شفى تبنني  احلكومي

7 / 830066-07م�شت�شفى مرجعيون  احلكومي
888 / 766777 / 766717-07م�شت�شفى الرئي�س نبيه بري اجلامعي احلكومي

452007-07م�شت�شفى بنت جبيل احلكومي
866104-07م�شت�شفى مي�س اجلبل احلكومي

30 / 550420-07م�ش�شتفى حا�شبيا احلكومي

1 / 370885-08م�شت�شفى بعلبك  احلكومي
3 / 2 / 225310-08م�شت�شفى الهرمل  احلكومي

591503-08م�شت�شفى را�شيا احلكومي 
825600-08م�شت�شفى الرئي�س اليا�س الهراوي احلكومي - زحلة

امل�شت�شفيات اخلا�شة

1 / 447980-01 / 3 / 2 / 1 / 581140 -01م�شت�شفى حداد راهبات الوردية
477 / 377 / 277 / 577177-01م�شت�شفى اللبناين اجلعيتاوي

328800 / 200800-01م�شت�شفى  رزق
1287م�شت�شفى القدي�س جاورجيو�س

850213 / 850216 / 823663 / 850236-01م�شت�شفى بريوت
788768 / 788770/795589-01م�شت�شفى العناية بالأم والطفل

636000-01 / 15 / 665511-01م�شت�شفى املقا�شد
456456 / 452700-01 م�شت�شفى الر�شول الأعظم

858333-01م�شت�شفى ال�شاحل
10 / 9 / 8 / 853407 / 851773 / 821671-01م�شت�شفى الزهراء

7 / 248750-01م�شت�شفى مار يو�شف
718000 / 716000-04م�شت�شفى اأبو جودة

712111-04م�شت�شفى مركز ال�شرق الأو�شط ال�شحي 
983770-04م�شت�شفى بحن�س
4 / 3 / 2 / 1 / 897300-01م�شت�شفى هارون
1 / 546200-01م�شت�شفى احلياة

481788 / 481333-01م�شت�شفى احلايك
1 / 511490 / 9 / 511488-01م�شت�شفى اللبناين - الكندي

453500 / 5 / 4 / 3 / 457112-05م�شت�شفى قلب ي�شوع
953444 / 451100-05م�شت�شفى �شان �شارل

544000-03 / 545000 / 544000-01م�شت�شفى بهمن
501150-01 / 501500-01م�شت�شفى امل�شرق

5 / 3 / 639040-09 / 644644-09 م�شت�شفى �شيدة لبنان
540017-09م�شت�شفى �شيدة مارتني

541700-09 / 944255-09م�شت�شفى �شيدة املعونات
234202 / 2 / 234201-09م�شت�شفى �شان جورج
933334-09م�شت�شفى �شان لوي�س

270970-05م�شت�شفى ب�شامون التخ�ش�شي

319961-03 / 504000 / 509001-05م�شت�شفى عني وزين
996014-07م�شت�شفى منذر احلاج

املراكز الطبية اخلا�شة

566222-01مركز �شان مارك الطبي - جعيتاوي
885222-01مركز �شان مارك الطبي - زلقا

241222-01مركز �شان مارك الطبي - برج حمود
341229-01املجموعة الطبية املتحدة

855595-01موؤ�ش�شة احلريري الطبية مركز طريق اجلديدة ال�شحي الإجتماعي
499767-01مركز كاريتا�س

690000 / 691103-06م�شت�شفى عكار - رحال
530 / 950150-06م�شت�شفى الربجي

3 / 2 / 411111-06 م�شت�شفى البري هيكل
205879 / 210186 / 210179 / 210181-06م�شت�شفى ال�شالمي اخلريي

410025-06م�شت�شفى املظلوم
207000-06م�شت�شفى املنال

660576 / 663575 / 663576 / 661204-06م�شت�شفى �شيدة زغرتا
431400-06م�شت�شفى النيني

690537 / 692055 / 692056-06م�شت�شفى مركز اليو�شف الطبي
6 / 5 / 4 / 2 / 411701 / 411700-06م�شت�شفى ال�شالم طرابل�س

594900-03-200526 / 200527-06م�شت�شفى احلنان اخلريي
5 / 4 / 3 / 2 / 1 / 351670-06م�شت�شفى �شيدة ال�شالم الراهبات النطونيات

443200 / 443201 / 443202-07م�شت�شفى عالء الدين
723400 / 723244 / 724088 / 725181-07م�شت�شفى دلعة

760455 / 762542-07م�شت�شفى غندور
722555 / 724900 / 723333 / 724555 / 721375-07م�شت�شفى اجلنوب - �شعيب

443344 / 442224-07م�شت�شفى خروبي العام
723888-07 / 721021-07م�شت�شفى حمود
343700-07م�شت�شفى حريام

3 / 2 / 450100-07م�شت�شفى بنت جبيل )الهيئة ال�شحية الإ�شالمية(
102 / 660101-08م�شت�شفى الدكتور حامد فرحات 

802172 / 5 / 4 / 3 / 807782-08م�شت�شفى تل �شيحا

3 / 2 / 810127-08 / 810121-08م�شت�شفى اللبناين الفرن�شي
2 / 1 / 811180-08 / 2 / 1 / 807000-08م�شت�شفى خوري العام

6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 / 901300-08م�شت�شفى رياق
635743-08م�شت�شفى البقاع الغربي �شحمر )الهيئة ال�شحية ال�شالمية(
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2 / 1 / 374100-01اجلمعية اللبنانية لرعاية املعوقني
817182-01مركز ال�شليب الأحمر امل�شيطبة

9 / 8 / 736086-01مركز الظريف الطبي
663898 / 660894-01موؤ�ش�شة خمزومي

454006 / 454005-01الكيان )مركز بريوت(

248575-01املركز الطبي للت�شوير ال�شعاعي الدورة

291003-01املركز اللبناين الكندي
472180-01املركز التحاليل الطبية

530960-05مركز حمانا ال�شحي 
964780-03 / 544146-01مركز جنى للت�شوير ال�شعاعي

802549-05موؤ�ش�شة احلريري الطبية مركز عرمون ال�شحي الإجتماعي
801971-05مركز خلدة للتحاليل الطبية والت�شوير ال�شعاعي

550606 / 05جلنة الأمهات يف لبنان

502992-05مركز  الت�شخي�شي الطبي

643552 / 636735-09خمترب فيفدال الطبي
830031-09خمتربات د.اإيلي طالب للتحاليل الطبية

330131-09املركز ال�شحي الإجتماعي
642785-09 �شنرت �شانت تريز ك�شروان

1 / 392020-06موؤ�ش�شة احلريري الطبية مركز طرابل�س ال�شحي الإجتماعي
610809-06مركز  حممد اجل�شر لالأ�شعة

545490-06م�شتو�شف �شكا اخلريي

753505-07موؤ�ش�شة احلريري الطبية مركز عني احللوة ال�شحي الإجتماعي
740070-07مركز ال�شليب الأحمر �شور

1 / 343860-07مركز اجلنوب للت�شخي�س الطبي )�شيما(
506444-07 / 506777-07الكيان )مركز م�شيلح (

1 / 343860-07مركز اجلنوب للت�شخي�س الطبي )�شيما(

3 / 513322-08موؤ�ش�شة احلريري الطبية مركز البقاع ال�شحي الإجتماعي 
2 / 377731-08موؤ�ش�شة احلريري مركز بعلبك ال�شحي الإجتماعي 

241231-08موؤ�ش�شة احلريري مركز عر�شال احلكومي ال�شحي الإجتماعي
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مدى انت�شار �شرطان الثدي

يعترب �شرطان الثدي من الأمرا�س الأكرث �شيوعًا بني الن�شاء، تتفاوت ن�شبة الإ�شابة بهذا الداء حيث 

تبلغ اأعلى م�شتوياتها يف الدول الأكرث تطورًا.

لكل  حالة   ٨٣ حوايل  حاليًا  الإ�شابة  ن�شبة  تبلغ  حيث  لبنان  يف  لالإ�شابات  م�شتمر  تزايد  يالحظ 

١٠٠٫٠٠٠ اإمراأة �شنويًا. يف لبنان ي�شكل �شرطان الثدي اأكرث من ثلث الإ�شابات من جممل اإ�شابات 

ال�شرطان لدى الن�شاء و٢١٪ من جمموع حالت ال�شرطان.

العوار�ض التي يجب الإنتباه لها ومراجعة الطبيب ب�شاأنها

ل يكون �شرطان الثدي موؤملًا يف بادىء الأمر ولكنه ي�شبب بعد فرتة تغيريات يجب مراجعة الطبيب 

ب�شاأنها فورًا. هذه التغيريات هي:

اإنتفاخ اأو ورم غري عادي داخل اأو قرب الثدي حتى املنطقة املمتدة حتت الإبط	•

تغيري يف حجم اأو �شكل الثدي	•

تغيري يف لون اأو ملم�س الثدي	•

اإحمرار، حكاك اأو طفح جلدي	•

اأمل يف احللمة اأو اإفرازات غري ماألوفة خا�شة اإذا كانت دمًا	•

اإنقالب يف احللمة، طفح عليها اأو حولها	•

من اجلدير ذكره اأن هذه التغيريات قد تكون ذات اأ�شباب ل عالقة لها بال�شرطان اأو قد تكون ناجمة 

عن اأورام حميدة غري موؤذية. املهم هو عدم الإهمال ومراجعة الطبيب فورًا ل�شمان ال�شالمة والوقاية.

الفئات الأكرث تعّر�شاً من غريها للإ�شابة ب�شرطان الثدي

الن�شاء فوق �شن الأربعني ●

)اأمهاتهن،  ● عائلتهن  يف  الثدي  �شرطان  يوجد  اللواتي  والثالثني  اخلام�شة  �شن  قبل  الن�شاء 

اأخواتهن، خالتهن، جداتهن(

الن�شاء اللواتي مل ينجنب اأو اللواتي تزوجن واأجننب بعد �شن الثالثني ●

الن�شاء اللواتي عانني �شابقًا من �شرطان الثدي يف اأحد الثديني ●

الن�شاء ذوات الوزن الزائد، وخ�شو�شًا يف الق�شم الأعلى من اجل�شم ●

ثلث خطوات للك�شف املبكر ل�شرطان الثدي

اخلطوة الأوىل: الفح�ض الذاتي للثدي

على املراأة اأن تخ�شغ للفح�س الذاتي للثدي اإبتداًء من �شن الع�شرين وذلك مرة يف ال�شهر. يجري 

هذا الفح�س بعد انتهاء الدورة ال�شهرية بثالثة خلم�شة اأيام. اإن املراأة التي مرت ب�شن الأمل معر�شة 

اأي�شًا لالإ�شابة ب�شرطان الثدي لذلك ينبغي اأن تختار يوم حمدد من كل �شهر للقيام بالفح�س الذاتي.

اخلطوة الثالثة: ال�شورة ال�شعاعية اأو ما يعرف باملاموغرام

ما هو الفح�ض ال�شعاعي للثدي؟

يعترب الفح�س ال�شعاعي للثدي من اأهم الطرق التي ميكن من خاللها التعّرف على �شرطان الثدي 

قبل ال�شعور به ج�شديًا. اإن هذا الفح�س هو عبارة عن ت�شوير الثدي باأ�شعة اإك�س وهو قادر على 

اكت�شاف التغيريات ال�شغرية والدقيقة لالأن�شجة التي قد تتحول اأو قد حتولت اإىل ورم خبيث اإذا مل 

تعالج يف وقت مبكر.

كيف يتم ت�شوير الثدي؟

يتم ت�شوير الثدي بوا�شطة جهاز اأ�شعة خا�س بحيث يو�شع  الثدي بني طبقتني من البال�شتيك لأخذ 

اإك�س هي طريقة �شهلة وفّعالة ول ت�شتغرق �شوى ب�شع دقائق.  باأ�شعة  اإن ت�شوير الثدي  ال�شورة. 

اإن هذا الأ�شلوب يف  اإنزعاجًا ب�شيطًا ولكنها غري موؤملة على الإطالق.  قد ت�شكل يف بع�س الأحيان 

الت�شوير اآمن للغاية لأنه ل ي�شتخدم اإّل جرعات قليلة من الأ�شعة. وهو ميّكن الطبيب الأخ�ّشائي 

من حتديد وجود التغيريات غري الطبيعية يف اأكرث من ٩٠٪ من احلالت. ي�شّور كل ثدي مرتني كما 

هو متبع يف حمالت الإكت�شاف املبكر ل�شرطان الثدي عامليًا. اإن تعاونكم مع اأخ�شائي الت�شوير مهم 

جدًا، لذلك ميكنك الإف�شاح عن اأي اإنزعاج اأو اأمل خالل الت�شوير.

ملاذا يجب اإجراء الفح�ض ال�شعاعي وكم مرة؟

اإن الت�شوير ال�شعاعي للثدي )املاموغرام( هو ال�شمانة الوحيدة للك�شف املبكر. يجب اإجراء هذا 

الفح�س مرة كل �شنة للن�شاء فوق �شن الأربعني وحتى اخلام�شة وال�شبعني. تتزايد ن�شبة اإحتمال 

الإ�شابة ب�شرطان الثدي مع التقدم يف ال�شن. لذلك نن�شحك بعدم الرتدد باإجراء هذه ال�شورة خا�شة 

اإن  الأربعني(  )قبل  مبكر  �شن  يف  )املاموغرام(  �شورة  باإجراء  وين�شح  الأربعني.  بلغت  قد  كنت  اإذا 

وجدت اإ�شابات ب�شرطان الثدي عند املقربات من اأفراد العائلة )الوالدة، اخلالة، اجلدة، الأخوات(.

على �شحة ال�شلمة ال�شورة ال�شعاعية مرة كل �شنة 

اإبتداًء من �شن الأربعني.

تقدم احلملة حتى نهاية العام يف:

امل�شت�شفيات احلكومية ●

- ال�شورة ال�شعاعية للثدي جماناً

- ال�شورة ال�شوتية للثدي بكلفة ٣٠ األف ل.ل. )بناًء على طلب الطبيب(

امل�شت�شفيات اخلا�شة واملراكز الطبية املعتمدة ●

- ال�شورة ال�شعاعية للثدي بكلفة ٤٠ األف ل.ل.

- ال�شورة ال�شوتية للثدي بكلفة ٤٠ األف ل.ل. )بناًء على طلب الطبيب(

للإ�شتف�شار اأو ال�شكاوى

1 2 1 4
www.moph.gov.lb

الوقوف اأمام املراآة:

١- �إ�ضغطي يديك على وركيك

قفي م�شتقيمة مقابل املراآة واليدين حول الأوراك. تاأكدي من عدم وجود اأي  ●

تغيريات يف لون اأو �شكل الثديني اأو احللمتني

تاأكدي من عدم وجود اأي تورم اأو جتويف ●

اإن الفرق الب�شيط يف احلجم بني الثديني اأمر طبيعي يجب اأن ل تقلقي ●

٢- �ضعي يديك خلف ر�أ�ضك

 اأديري �شدرك ميينًا و�شماًل وتاأكدي من عدم ح�شول اأي تغيري ●

إ�شغطي برفق على حلمة كل ثدي وتاأكدي من عدم وجود اأي اإفرازات ●
٣- �إنحني و��ضغطي يديك على وركيك

كتفيك  ● ومدي  املراآة  اأمام  بخفة  وانحني  خ�شرك  على  بحزم  يديك  �شعي 

وكوعك لالأمام

لحظي اأي تغريات حواىل ثدييك ●

الإ�شتلقاء وحت�ش�س الثديني

إ�شتلقي على ظهرك. �شعي و�شادة حتت كتفك الأمين. اطوي كوعك الأمين  ●
و�شعي يدك اليمنى خلف راأ�شك

بوا�شطة اأ�شابع اليد الي�شرى حت�ش�شي الثدي الأمين برفق بحركات م�شتديرة  ●

وتاأكدي من عدم وجود اأي ورم اأو كتلة و�شوًل حتت الإبط. كرري العملية 

بالن�شبة للجهة الي�شرى با�شتعمال اليد اليمنى

ت�شهل هذه العملية خالل الإ�شتحمام بوا�شطة اإ�شتعمال ال�شابون ●

اخلطوة الثانية: الفح�ض ال�شريري للثدي

اإن الفح�س ال�شريري للثدي من قبل طبيبك يجب اأن يكون جزءًا من الفح�س الدوري الذي يجري مرة 

كل ثالث �شنوات للن�شاء بني الع�شرينيات والثالثينيات ومّرة كل �شنة للن�شاء يف �شن الأربعني وما فوق.

كيف يجب اأن ت�شتعّدي لإجراء الت�شوير ال�شعاعي؟

يجب التاأّكد اأوًل باأنك ل�شت حاماًل )الرجاء مراجعة الطبيب اإذا مل تكوين متاأكدة(. يجب الإمتناع 

عن و�شع اأية م�شاحيق وعطور ودهون اأو مزيل الرائحة على ال�شدر وحتت الإبط قبل الت�شوير. يجب 

اأن جترى ال�شورة بعد انتهاء الدورة ال�شهرية بثالثة اإىل خم�شة اأيام.

ماذا يحدث لو افرت�شنا وجود �شيء غري طبيعي يف �شورة الثدي؟

اإن معظم الأورام اأو الأكيا�س الغ�شائية هي اأورام حميدة يف ٨٠٪ من احلالت ولي�شت �شرطانية. اأما 

اإذا كان هناك �شّك يف وجود اأي �شيء غري ماألوف، يجب اآنذاك مراجعة الطبيب لإجراء الفحو�شات 

التكميلية اأو العالج الالزم.



مدى انت�شار �شرطان الثدي

يعترب �شرطان الثدي من الأمرا�س الأكرث �شيوعًا بني الن�شاء، تتفاوت ن�شبة الإ�شابة بهذا الداء حيث 

تبلغ اأعلى م�شتوياتها يف الدول الأكرث تطورًا.

لكل  حالة   ٨٣ حوايل  حاليًا  الإ�شابة  ن�شبة  تبلغ  حيث  لبنان  يف  لالإ�شابات  م�شتمر  تزايد  يالحظ 

١٠٠٫٠٠٠ اإمراأة �شنويًا. يف لبنان ي�شكل �شرطان الثدي اأكرث من ثلث الإ�شابات من جممل اإ�شابات 

ال�شرطان لدى الن�شاء و٢١٪ من جمموع حالت ال�شرطان.

العوار�ض التي يجب الإنتباه لها ومراجعة الطبيب ب�شاأنها

ل يكون �شرطان الثدي موؤملًا يف بادىء الأمر ولكنه ي�شبب بعد فرتة تغيريات يجب مراجعة الطبيب 

ب�شاأنها فورًا. هذه التغيريات هي:

اإنتفاخ اأو ورم غري عادي داخل اأو قرب الثدي حتى املنطقة املمتدة حتت الإبط	•

تغيري يف حجم اأو �شكل الثدي	•

تغيري يف لون اأو ملم�س الثدي	•

اإحمرار، حكاك اأو طفح جلدي	•

اأمل يف احللمة اأو اإفرازات غري ماألوفة خا�شة اإذا كانت دمًا	•

اإنقالب يف احللمة، طفح عليها اأو حولها	•

من اجلدير ذكره اأن هذه التغيريات قد تكون ذات اأ�شباب ل عالقة لها بال�شرطان اأو قد تكون ناجمة 

عن اأورام حميدة غري موؤذية. املهم هو عدم الإهمال ومراجعة الطبيب فورًا ل�شمان ال�شالمة والوقاية.

الفئات الأكرث تعّر�شاً من غريها للإ�شابة ب�شرطان الثدي

الن�شاء فوق �شن الأربعني ●

)اأمهاتهن،  ● عائلتهن  يف  الثدي  �شرطان  يوجد  اللواتي  والثالثني  اخلام�شة  �شن  قبل  الن�شاء 

اأخواتهن، خالتهن، جداتهن(

الن�شاء اللواتي مل ينجنب اأو اللواتي تزوجن واأجننب بعد �شن الثالثني ●

الن�شاء اللواتي عانني �شابقًا من �شرطان الثدي يف اأحد الثديني ●

الن�شاء ذوات الوزن الزائد، وخ�شو�شًا يف الق�شم الأعلى من اجل�شم ●

ثلث خطوات للك�شف املبكر ل�شرطان الثدي

اخلطوة الأوىل: الفح�ض الذاتي للثدي

على املراأة اأن تخ�شغ للفح�س الذاتي للثدي اإبتداًء من �شن الع�شرين وذلك مرة يف ال�شهر. يجري 

هذا الفح�س بعد انتهاء الدورة ال�شهرية بثالثة خلم�شة اأيام. اإن املراأة التي مرت ب�شن الأمل معر�شة 

اأي�شًا لالإ�شابة ب�شرطان الثدي لذلك ينبغي اأن تختار يوم حمدد من كل �شهر للقيام بالفح�س الذاتي.

اخلطوة الثالثة: ال�شورة ال�شعاعية اأو ما يعرف باملاموغرام

ما هو الفح�ض ال�شعاعي للثدي؟

يعترب الفح�س ال�شعاعي للثدي من اأهم الطرق التي ميكن من خاللها التعّرف على �شرطان الثدي 

قبل ال�شعور به ج�شديًا. اإن هذا الفح�س هو عبارة عن ت�شوير الثدي باأ�شعة اإك�س وهو قادر على 

اكت�شاف التغيريات ال�شغرية والدقيقة لالأن�شجة التي قد تتحول اأو قد حتولت اإىل ورم خبيث اإذا مل 

تعالج يف وقت مبكر.

كيف يتم ت�شوير الثدي؟

يتم ت�شوير الثدي بوا�شطة جهاز اأ�شعة خا�س بحيث يو�شع  الثدي بني طبقتني من البال�شتيك لأخذ 

اإك�س هي طريقة �شهلة وفّعالة ول ت�شتغرق �شوى ب�شع دقائق.  باأ�شعة  اإن ت�شوير الثدي  ال�شورة. 

اإن هذا الأ�شلوب يف  اإنزعاجًا ب�شيطًا ولكنها غري موؤملة على الإطالق.  قد ت�شكل يف بع�س الأحيان 

الت�شوير اآمن للغاية لأنه ل ي�شتخدم اإّل جرعات قليلة من الأ�شعة. وهو ميّكن الطبيب الأخ�ّشائي 

من حتديد وجود التغيريات غري الطبيعية يف اأكرث من ٩٠٪ من احلالت. ي�شّور كل ثدي مرتني كما 

هو متبع يف حمالت الإكت�شاف املبكر ل�شرطان الثدي عامليًا. اإن تعاونكم مع اأخ�شائي الت�شوير مهم 

جدًا، لذلك ميكنك الإف�شاح عن اأي اإنزعاج اأو اأمل خالل الت�شوير.

ملاذا يجب اإجراء الفح�ض ال�شعاعي وكم مرة؟

اإن الت�شوير ال�شعاعي للثدي )املاموغرام( هو ال�شمانة الوحيدة للك�شف املبكر. يجب اإجراء هذا 

الفح�س مرة كل �شنة للن�شاء فوق �شن الأربعني وحتى اخلام�شة وال�شبعني. تتزايد ن�شبة اإحتمال 

الإ�شابة ب�شرطان الثدي مع التقدم يف ال�شن. لذلك نن�شحك بعدم الرتدد باإجراء هذه ال�شورة خا�شة 

اإن  الأربعني(  )قبل  مبكر  �شن  يف  )املاموغرام(  �شورة  باإجراء  وين�شح  الأربعني.  بلغت  قد  كنت  اإذا 

وجدت اإ�شابات ب�شرطان الثدي عند املقربات من اأفراد العائلة )الوالدة، اخلالة، اجلدة، الأخوات(.

على �شحة ال�شلمة ال�شورة ال�شعاعية مرة كل �شنة 

اإبتداًء من �شن الأربعني.

تقدم احلملة حتى نهاية العام يف:

امل�شت�شفيات احلكومية ●

- ال�شورة ال�شعاعية للثدي جماناً

- ال�شورة ال�شوتية للثدي بكلفة ٣٠ األف ل.ل. )بناًء على طلب الطبيب(

امل�شت�شفيات اخلا�شة واملراكز الطبية املعتمدة ●

- ال�شورة ال�شعاعية للثدي بكلفة ٤٠ األف ل.ل.

- ال�شورة ال�شوتية للثدي بكلفة ٤٠ األف ل.ل. )بناًء على طلب الطبيب(

للإ�شتف�شار اأو ال�شكاوى
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الوقوف اأمام املراآة:

١- �إ�ضغطي يديك على وركيك

قفي م�شتقيمة مقابل املراآة واليدين حول الأوراك. تاأكدي من عدم وجود اأي  ●

تغيريات يف لون اأو �شكل الثديني اأو احللمتني

تاأكدي من عدم وجود اأي تورم اأو جتويف ●

اإن الفرق الب�شيط يف احلجم بني الثديني اأمر طبيعي يجب اأن ل تقلقي ●

٢- �ضعي يديك خلف ر�أ�ضك

 اأديري �شدرك ميينًا و�شماًل وتاأكدي من عدم ح�شول اأي تغيري ●

إ�شغطي برفق على حلمة كل ثدي وتاأكدي من عدم وجود اأي اإفرازات ●
٣- �إنحني و��ضغطي يديك على وركيك

كتفيك  ● ومدي  املراآة  اأمام  بخفة  وانحني  خ�شرك  على  بحزم  يديك  �شعي 

وكوعك لالأمام

لحظي اأي تغريات حواىل ثدييك ●

الإ�شتلقاء وحت�ش�س الثديني

إ�شتلقي على ظهرك. �شعي و�شادة حتت كتفك الأمين. اطوي كوعك الأمين  ●
و�شعي يدك اليمنى خلف راأ�شك

بوا�شطة اأ�شابع اليد الي�شرى حت�ش�شي الثدي الأمين برفق بحركات م�شتديرة  ●

وتاأكدي من عدم وجود اأي ورم اأو كتلة و�شوًل حتت الإبط. كرري العملية 

بالن�شبة للجهة الي�شرى با�شتعمال اليد اليمنى

ت�شهل هذه العملية خالل الإ�شتحمام بوا�شطة اإ�شتعمال ال�شابون ●

اخلطوة الثانية: الفح�ض ال�شريري للثدي

اإن الفح�س ال�شريري للثدي من قبل طبيبك يجب اأن يكون جزءًا من الفح�س الدوري الذي يجري مرة 

كل ثالث �شنوات للن�شاء بني الع�شرينيات والثالثينيات ومّرة كل �شنة للن�شاء يف �شن الأربعني وما فوق.

كيف يجب اأن ت�شتعّدي لإجراء الت�شوير ال�شعاعي؟

يجب التاأّكد اأوًل باأنك ل�شت حاماًل )الرجاء مراجعة الطبيب اإذا مل تكوين متاأكدة(. يجب الإمتناع 

عن و�شع اأية م�شاحيق وعطور ودهون اأو مزيل الرائحة على ال�شدر وحتت الإبط قبل الت�شوير. يجب 

اأن جترى ال�شورة بعد انتهاء الدورة ال�شهرية بثالثة اإىل خم�شة اأيام.

ماذا يحدث لو افرت�شنا وجود �شيء غري طبيعي يف �شورة الثدي؟

اإن معظم الأورام اأو الأكيا�س الغ�شائية هي اأورام حميدة يف ٨٠٪ من احلالت ولي�شت �شرطانية. اأما 

اإذا كان هناك �شّك يف وجود اأي �شيء غري ماألوف، يجب اآنذاك مراجعة الطبيب لإجراء الفحو�شات 

التكميلية اأو العالج الالزم.



مدى انت�شار �شرطان الثدي

يعترب �شرطان الثدي من الأمرا�س الأكرث �شيوعًا بني الن�شاء، تتفاوت ن�شبة الإ�شابة بهذا الداء حيث 

تبلغ اأعلى م�شتوياتها يف الدول الأكرث تطورًا.

لكل  حالة   ٨٣ حوايل  حاليًا  الإ�شابة  ن�شبة  تبلغ  حيث  لبنان  يف  لالإ�شابات  م�شتمر  تزايد  يالحظ 

١٠٠٫٠٠٠ اإمراأة �شنويًا. يف لبنان ي�شكل �شرطان الثدي اأكرث من ثلث الإ�شابات من جممل اإ�شابات 

ال�شرطان لدى الن�شاء و٢١٪ من جمموع حالت ال�شرطان.

العوار�ض التي يجب الإنتباه لها ومراجعة الطبيب ب�شاأنها

ل يكون �شرطان الثدي موؤملًا يف بادىء الأمر ولكنه ي�شبب بعد فرتة تغيريات يجب مراجعة الطبيب 

ب�شاأنها فورًا. هذه التغيريات هي:

اإنتفاخ اأو ورم غري عادي داخل اأو قرب الثدي حتى املنطقة املمتدة حتت الإبط	•

تغيري يف حجم اأو �شكل الثدي	•

تغيري يف لون اأو ملم�س الثدي	•

اإحمرار، حكاك اأو طفح جلدي	•

اأمل يف احللمة اأو اإفرازات غري ماألوفة خا�شة اإذا كانت دمًا	•

اإنقالب يف احللمة، طفح عليها اأو حولها	•

من اجلدير ذكره اأن هذه التغيريات قد تكون ذات اأ�شباب ل عالقة لها بال�شرطان اأو قد تكون ناجمة 

عن اأورام حميدة غري موؤذية. املهم هو عدم الإهمال ومراجعة الطبيب فورًا ل�شمان ال�شالمة والوقاية.

الفئات الأكرث تعّر�شاً من غريها للإ�شابة ب�شرطان الثدي

الن�شاء فوق �شن الأربعني ●

)اأمهاتهن،  ● عائلتهن  يف  الثدي  �شرطان  يوجد  اللواتي  والثالثني  اخلام�شة  �شن  قبل  الن�شاء 

اأخواتهن، خالتهن، جداتهن(

الن�شاء اللواتي مل ينجنب اأو اللواتي تزوجن واأجننب بعد �شن الثالثني ●

الن�شاء اللواتي عانني �شابقًا من �شرطان الثدي يف اأحد الثديني ●

الن�شاء ذوات الوزن الزائد، وخ�شو�شًا يف الق�شم الأعلى من اجل�شم ●

ثلث خطوات للك�شف املبكر ل�شرطان الثدي

اخلطوة الأوىل: الفح�ض الذاتي للثدي

على املراأة اأن تخ�شغ للفح�س الذاتي للثدي اإبتداًء من �شن الع�شرين وذلك مرة يف ال�شهر. يجري 

هذا الفح�س بعد انتهاء الدورة ال�شهرية بثالثة خلم�شة اأيام. اإن املراأة التي مرت ب�شن الأمل معر�شة 

اأي�شًا لالإ�شابة ب�شرطان الثدي لذلك ينبغي اأن تختار يوم حمدد من كل �شهر للقيام بالفح�س الذاتي.

اخلطوة الثالثة: ال�شورة ال�شعاعية اأو ما يعرف باملاموغرام

ما هو الفح�ض ال�شعاعي للثدي؟

يعترب الفح�س ال�شعاعي للثدي من اأهم الطرق التي ميكن من خاللها التعّرف على �شرطان الثدي 

قبل ال�شعور به ج�شديًا. اإن هذا الفح�س هو عبارة عن ت�شوير الثدي باأ�شعة اإك�س وهو قادر على 

اكت�شاف التغيريات ال�شغرية والدقيقة لالأن�شجة التي قد تتحول اأو قد حتولت اإىل ورم خبيث اإذا مل 

تعالج يف وقت مبكر.

كيف يتم ت�شوير الثدي؟

يتم ت�شوير الثدي بوا�شطة جهاز اأ�شعة خا�س بحيث يو�شع  الثدي بني طبقتني من البال�شتيك لأخذ 

اإك�س هي طريقة �شهلة وفّعالة ول ت�شتغرق �شوى ب�شع دقائق.  باأ�شعة  اإن ت�شوير الثدي  ال�شورة. 

اإن هذا الأ�شلوب يف  اإنزعاجًا ب�شيطًا ولكنها غري موؤملة على الإطالق.  قد ت�شكل يف بع�س الأحيان 

الت�شوير اآمن للغاية لأنه ل ي�شتخدم اإّل جرعات قليلة من الأ�شعة. وهو ميّكن الطبيب الأخ�ّشائي 

من حتديد وجود التغيريات غري الطبيعية يف اأكرث من ٩٠٪ من احلالت. ي�شّور كل ثدي مرتني كما 

هو متبع يف حمالت الإكت�شاف املبكر ل�شرطان الثدي عامليًا. اإن تعاونكم مع اأخ�شائي الت�شوير مهم 

جدًا، لذلك ميكنك الإف�شاح عن اأي اإنزعاج اأو اأمل خالل الت�شوير.

ملاذا يجب اإجراء الفح�ض ال�شعاعي وكم مرة؟

اإن الت�شوير ال�شعاعي للثدي )املاموغرام( هو ال�شمانة الوحيدة للك�شف املبكر. يجب اإجراء هذا 

الفح�س مرة كل �شنة للن�شاء فوق �شن الأربعني وحتى اخلام�شة وال�شبعني. تتزايد ن�شبة اإحتمال 

الإ�شابة ب�شرطان الثدي مع التقدم يف ال�شن. لذلك نن�شحك بعدم الرتدد باإجراء هذه ال�شورة خا�شة 

اإن  الأربعني(  )قبل  مبكر  �شن  يف  )املاموغرام(  �شورة  باإجراء  وين�شح  الأربعني.  بلغت  قد  كنت  اإذا 

وجدت اإ�شابات ب�شرطان الثدي عند املقربات من اأفراد العائلة )الوالدة، اخلالة، اجلدة، الأخوات(.

على �شحة ال�شلمة ال�شورة ال�شعاعية مرة كل �شنة 

اإبتداًء من �شن الأربعني.

تقدم احلملة حتى نهاية العام يف:

امل�شت�شفيات احلكومية ●

- ال�شورة ال�شعاعية للثدي جماناً

- ال�شورة ال�شوتية للثدي بكلفة ٣٠ األف ل.ل. )بناًء على طلب الطبيب(

امل�شت�شفيات اخلا�شة واملراكز الطبية املعتمدة ●

- ال�شورة ال�شعاعية للثدي بكلفة ٤٠ األف ل.ل.

- ال�شورة ال�شوتية للثدي بكلفة ٤٠ األف ل.ل. )بناًء على طلب الطبيب(

للإ�شتف�شار اأو ال�شكاوى
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الوقوف اأمام املراآة:

١- �إ�ضغطي يديك على وركيك

قفي م�شتقيمة مقابل املراآة واليدين حول الأوراك. تاأكدي من عدم وجود اأي  ●

تغيريات يف لون اأو �شكل الثديني اأو احللمتني

تاأكدي من عدم وجود اأي تورم اأو جتويف ●

اإن الفرق الب�شيط يف احلجم بني الثديني اأمر طبيعي يجب اأن ل تقلقي ●

٢- �ضعي يديك خلف ر�أ�ضك

 اأديري �شدرك ميينًا و�شماًل وتاأكدي من عدم ح�شول اأي تغيري ●

إ�شغطي برفق على حلمة كل ثدي وتاأكدي من عدم وجود اأي اإفرازات ●
٣- �إنحني و��ضغطي يديك على وركيك

كتفيك  ● ومدي  املراآة  اأمام  بخفة  وانحني  خ�شرك  على  بحزم  يديك  �شعي 

وكوعك لالأمام

لحظي اأي تغريات حواىل ثدييك ●

الإ�شتلقاء وحت�ش�س الثديني

إ�شتلقي على ظهرك. �شعي و�شادة حتت كتفك الأمين. اطوي كوعك الأمين  ●
و�شعي يدك اليمنى خلف راأ�شك

بوا�شطة اأ�شابع اليد الي�شرى حت�ش�شي الثدي الأمين برفق بحركات م�شتديرة  ●

وتاأكدي من عدم وجود اأي ورم اأو كتلة و�شوًل حتت الإبط. كرري العملية 

بالن�شبة للجهة الي�شرى با�شتعمال اليد اليمنى

ت�شهل هذه العملية خالل الإ�شتحمام بوا�شطة اإ�شتعمال ال�شابون ●

اخلطوة الثانية: الفح�ض ال�شريري للثدي

اإن الفح�س ال�شريري للثدي من قبل طبيبك يجب اأن يكون جزءًا من الفح�س الدوري الذي يجري مرة 

كل ثالث �شنوات للن�شاء بني الع�شرينيات والثالثينيات ومّرة كل �شنة للن�شاء يف �شن الأربعني وما فوق.

كيف يجب اأن ت�شتعّدي لإجراء الت�شوير ال�شعاعي؟

يجب التاأّكد اأوًل باأنك ل�شت حاماًل )الرجاء مراجعة الطبيب اإذا مل تكوين متاأكدة(. يجب الإمتناع 

عن و�شع اأية م�شاحيق وعطور ودهون اأو مزيل الرائحة على ال�شدر وحتت الإبط قبل الت�شوير. يجب 

اأن جترى ال�شورة بعد انتهاء الدورة ال�شهرية بثالثة اإىل خم�شة اأيام.

ماذا يحدث لو افرت�شنا وجود �شيء غري طبيعي يف �شورة الثدي؟

اإن معظم الأورام اأو الأكيا�س الغ�شائية هي اأورام حميدة يف ٨٠٪ من احلالت ولي�شت �شرطانية. اأما 

اإذا كان هناك �شّك يف وجود اأي �شيء غري ماألوف، يجب اآنذاك مراجعة الطبيب لإجراء الفحو�شات 

التكميلية اأو العالج الالزم.



مدى انت�شار �شرطان الثدي

يعترب �شرطان الثدي من الأمرا�س الأكرث �شيوعًا بني الن�شاء، تتفاوت ن�شبة الإ�شابة بهذا الداء حيث 

تبلغ اأعلى م�شتوياتها يف الدول الأكرث تطورًا.

لكل  حالة   ٨٣ حوايل  حاليًا  الإ�شابة  ن�شبة  تبلغ  حيث  لبنان  يف  لالإ�شابات  م�شتمر  تزايد  يالحظ 

١٠٠٫٠٠٠ اإمراأة �شنويًا. يف لبنان ي�شكل �شرطان الثدي اأكرث من ثلث الإ�شابات من جممل اإ�شابات 

ال�شرطان لدى الن�شاء و٢١٪ من جمموع حالت ال�شرطان.

العوار�ض التي يجب الإنتباه لها ومراجعة الطبيب ب�شاأنها

ل يكون �شرطان الثدي موؤملًا يف بادىء الأمر ولكنه ي�شبب بعد فرتة تغيريات يجب مراجعة الطبيب 

ب�شاأنها فورًا. هذه التغيريات هي:

اإنتفاخ اأو ورم غري عادي داخل اأو قرب الثدي حتى املنطقة املمتدة حتت الإبط	•

تغيري يف حجم اأو �شكل الثدي	•

تغيري يف لون اأو ملم�س الثدي	•

اإحمرار، حكاك اأو طفح جلدي	•

اأمل يف احللمة اأو اإفرازات غري ماألوفة خا�شة اإذا كانت دمًا	•

اإنقالب يف احللمة، طفح عليها اأو حولها	•

من اجلدير ذكره اأن هذه التغيريات قد تكون ذات اأ�شباب ل عالقة لها بال�شرطان اأو قد تكون ناجمة 

عن اأورام حميدة غري موؤذية. املهم هو عدم الإهمال ومراجعة الطبيب فورًا ل�شمان ال�شالمة والوقاية.

الفئات الأكرث تعّر�شاً من غريها للإ�شابة ب�شرطان الثدي

الن�شاء فوق �شن الأربعني ●

)اأمهاتهن،  ● عائلتهن  يف  الثدي  �شرطان  يوجد  اللواتي  والثالثني  اخلام�شة  �شن  قبل  الن�شاء 

اأخواتهن، خالتهن، جداتهن(

الن�شاء اللواتي مل ينجنب اأو اللواتي تزوجن واأجننب بعد �شن الثالثني ●

الن�شاء اللواتي عانني �شابقًا من �شرطان الثدي يف اأحد الثديني ●

الن�شاء ذوات الوزن الزائد، وخ�شو�شًا يف الق�شم الأعلى من اجل�شم ●

ثلث خطوات للك�شف املبكر ل�شرطان الثدي

اخلطوة الأوىل: الفح�ض الذاتي للثدي

على املراأة اأن تخ�شغ للفح�س الذاتي للثدي اإبتداًء من �شن الع�شرين وذلك مرة يف ال�شهر. يجري 

هذا الفح�س بعد انتهاء الدورة ال�شهرية بثالثة خلم�شة اأيام. اإن املراأة التي مرت ب�شن الأمل معر�شة 

اأي�شًا لالإ�شابة ب�شرطان الثدي لذلك ينبغي اأن تختار يوم حمدد من كل �شهر للقيام بالفح�س الذاتي.

اخلطوة الثالثة: ال�شورة ال�شعاعية اأو ما يعرف باملاموغرام

ما هو الفح�ض ال�شعاعي للثدي؟

يعترب الفح�س ال�شعاعي للثدي من اأهم الطرق التي ميكن من خاللها التعّرف على �شرطان الثدي 

قبل ال�شعور به ج�شديًا. اإن هذا الفح�س هو عبارة عن ت�شوير الثدي باأ�شعة اإك�س وهو قادر على 

اكت�شاف التغيريات ال�شغرية والدقيقة لالأن�شجة التي قد تتحول اأو قد حتولت اإىل ورم خبيث اإذا مل 

تعالج يف وقت مبكر.

كيف يتم ت�شوير الثدي؟

يتم ت�شوير الثدي بوا�شطة جهاز اأ�شعة خا�س بحيث يو�شع  الثدي بني طبقتني من البال�شتيك لأخذ 

اإك�س هي طريقة �شهلة وفّعالة ول ت�شتغرق �شوى ب�شع دقائق.  باأ�شعة  اإن ت�شوير الثدي  ال�شورة. 

اإن هذا الأ�شلوب يف  اإنزعاجًا ب�شيطًا ولكنها غري موؤملة على الإطالق.  قد ت�شكل يف بع�س الأحيان 

الت�شوير اآمن للغاية لأنه ل ي�شتخدم اإّل جرعات قليلة من الأ�شعة. وهو ميّكن الطبيب الأخ�ّشائي 

من حتديد وجود التغيريات غري الطبيعية يف اأكرث من ٩٠٪ من احلالت. ي�شّور كل ثدي مرتني كما 

هو متبع يف حمالت الإكت�شاف املبكر ل�شرطان الثدي عامليًا. اإن تعاونكم مع اأخ�شائي الت�شوير مهم 

جدًا، لذلك ميكنك الإف�شاح عن اأي اإنزعاج اأو اأمل خالل الت�شوير.

ملاذا يجب اإجراء الفح�ض ال�شعاعي وكم مرة؟

اإن الت�شوير ال�شعاعي للثدي )املاموغرام( هو ال�شمانة الوحيدة للك�شف املبكر. يجب اإجراء هذا 

الفح�س مرة كل �شنة للن�شاء فوق �شن الأربعني وحتى اخلام�شة وال�شبعني. تتزايد ن�شبة اإحتمال 

الإ�شابة ب�شرطان الثدي مع التقدم يف ال�شن. لذلك نن�شحك بعدم الرتدد باإجراء هذه ال�شورة خا�شة 

اإن  الأربعني(  )قبل  مبكر  �شن  يف  )املاموغرام(  �شورة  باإجراء  وين�شح  الأربعني.  بلغت  قد  كنت  اإذا 

وجدت اإ�شابات ب�شرطان الثدي عند املقربات من اأفراد العائلة )الوالدة، اخلالة، اجلدة، الأخوات(.

على �شحة ال�شلمة ال�شورة ال�شعاعية مرة كل �شنة 

اإبتداًء من �شن الأربعني.

تقدم احلملة حتى نهاية العام يف:

امل�شت�شفيات احلكومية ●

- ال�شورة ال�شعاعية للثدي جماناً

- ال�شورة ال�شوتية للثدي بكلفة ٣٠ األف ل.ل. )بناًء على طلب الطبيب(

امل�شت�شفيات اخلا�شة واملراكز الطبية املعتمدة ●

- ال�شورة ال�شعاعية للثدي بكلفة ٤٠ األف ل.ل.

- ال�شورة ال�شوتية للثدي بكلفة ٤٠ األف ل.ل. )بناًء على طلب الطبيب(

للإ�شتف�شار اأو ال�شكاوى
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الوقوف اأمام املراآة:

١- �إ�ضغطي يديك على وركيك

قفي م�شتقيمة مقابل املراآة واليدين حول الأوراك. تاأكدي من عدم وجود اأي  ●

تغيريات يف لون اأو �شكل الثديني اأو احللمتني

تاأكدي من عدم وجود اأي تورم اأو جتويف ●

اإن الفرق الب�شيط يف احلجم بني الثديني اأمر طبيعي يجب اأن ل تقلقي ●

٢- �ضعي يديك خلف ر�أ�ضك

 اأديري �شدرك ميينًا و�شماًل وتاأكدي من عدم ح�شول اأي تغيري ●

إ�شغطي برفق على حلمة كل ثدي وتاأكدي من عدم وجود اأي اإفرازات ●
٣- �إنحني و��ضغطي يديك على وركيك

كتفيك  ● ومدي  املراآة  اأمام  بخفة  وانحني  خ�شرك  على  بحزم  يديك  �شعي 

وكوعك لالأمام

لحظي اأي تغريات حواىل ثدييك ●

الإ�شتلقاء وحت�ش�س الثديني

إ�شتلقي على ظهرك. �شعي و�شادة حتت كتفك الأمين. اطوي كوعك الأمين  ●
و�شعي يدك اليمنى خلف راأ�شك

بوا�شطة اأ�شابع اليد الي�شرى حت�ش�شي الثدي الأمين برفق بحركات م�شتديرة  ●

وتاأكدي من عدم وجود اأي ورم اأو كتلة و�شوًل حتت الإبط. كرري العملية 

بالن�شبة للجهة الي�شرى با�شتعمال اليد اليمنى

ت�شهل هذه العملية خالل الإ�شتحمام بوا�شطة اإ�شتعمال ال�شابون ●

اخلطوة الثانية: الفح�ض ال�شريري للثدي

اإن الفح�س ال�شريري للثدي من قبل طبيبك يجب اأن يكون جزءًا من الفح�س الدوري الذي يجري مرة 

كل ثالث �شنوات للن�شاء بني الع�شرينيات والثالثينيات ومّرة كل �شنة للن�شاء يف �شن الأربعني وما فوق.

كيف يجب اأن ت�شتعّدي لإجراء الت�شوير ال�شعاعي؟

يجب التاأّكد اأوًل باأنك ل�شت حاماًل )الرجاء مراجعة الطبيب اإذا مل تكوين متاأكدة(. يجب الإمتناع 

عن و�شع اأية م�شاحيق وعطور ودهون اأو مزيل الرائحة على ال�شدر وحتت الإبط قبل الت�شوير. يجب 

اأن جترى ال�شورة بعد انتهاء الدورة ال�شهرية بثالثة اإىل خم�شة اأيام.

ماذا يحدث لو افرت�شنا وجود �شيء غري طبيعي يف �شورة الثدي؟

اإن معظم الأورام اأو الأكيا�س الغ�شائية هي اأورام حميدة يف ٨٠٪ من احلالت ولي�شت �شرطانية. اأما 

اإذا كان هناك �شّك يف وجود اأي �شيء غري ماألوف، يجب اآنذاك مراجعة الطبيب لإجراء الفحو�شات 

التكميلية اأو العالج الالزم.



امل�شت�شفيات احلكومية

10 / 442108-01م�شت�شفى الكرنتينا 
830000-01 م�شت�شفى رفيق احلريري اجلامعي

872150 / 872147-04م�شت�شفى �شهر البا�شق 
1 / 040 / 920755-05م�شت�شفى بعبدا  احلكومي
971722 / 971723-07 / 971725-07م�شت�شفى �شبلني احلكومي

445353 / 445252 / 440440-09م�شت�شفى البوار فتوح ك�شروان  احلكومي

385300-06م�شت�شفى طرابل�س  احلكومي
5 / 3 / 491911/2-06م�شت�شفى �شري ال�شنية احلكومي

671357-06م�شت�شفى ب�شري  احلكومي
51 / 520450-06 5/ 3 / 862 / 520555-06م�شت�شفى تنورين  احلكومي

561702/561701-06م�شت�شفى اإهدن احلكومي
693944-06م�شت�شفى الدكتور عبد اهلل الرا�شي حلبا احلكومي

343640 / 740293-07م�شت�شفى �شور  احلكومي
722130 / 751329 / 721606-07م�شت�شفى �شيدا  احلكومي
28 / 325526-07م�شت�شفى تبنني  احلكومي

7 / 830066-07م�شت�شفى مرجعيون  احلكومي
888 / 766777 / 766717-07م�شت�شفى الرئي�س نبيه بري اجلامعي احلكومي

452007-07م�شت�شفى بنت جبيل احلكومي
866104-07م�شت�شفى مي�س اجلبل احلكومي

30 / 550420-07م�ش�شتفى حا�شبيا احلكومي

1 / 370885-08م�شت�شفى بعلبك  احلكومي
3 / 2 / 225310-08م�شت�شفى الهرمل  احلكومي

591503-08م�شت�شفى را�شيا احلكومي 
825600-08م�شت�شفى الرئي�س اليا�س الهراوي احلكومي - زحلة

امل�شت�شفيات اخلا�شة

1 / 447980-01 / 3 / 2 / 1 / 581140 -01م�شت�شفى حداد راهبات الوردية
477 / 377 / 277 / 577177-01م�شت�شفى اللبناين اجلعيتاوي

328800 / 200800-01م�شت�شفى  رزق
1287م�شت�شفى القدي�س جاورجيو�س

850213 / 850216 / 823663 / 850236-01م�شت�شفى بريوت
788768 / 788770/795589-01م�شت�شفى العناية بالأم والطفل

636000-01 / 15 / 665511-01م�شت�شفى املقا�شد
456456 / 452700-01 م�شت�شفى الر�شول الأعظم

858333-01م�شت�شفى ال�شاحل
10 / 9 / 8 / 853407 / 851773 / 821671-01م�شت�شفى الزهراء

7 / 248750-01م�شت�شفى مار يو�شف
718000 / 716000-04م�شت�شفى اأبو جودة

712111-04م�شت�شفى مركز ال�شرق الأو�شط ال�شحي 
983770-04م�شت�شفى بحن�س
4 / 3 / 2 / 1 / 897300-01م�شت�شفى هارون
1 / 546200-01م�شت�شفى احلياة

481788 / 481333-01م�شت�شفى احلايك
1 / 511490 / 9 / 511488-01م�شت�شفى اللبناين - الكندي

453500 / 5 / 4 / 3 / 457112-05م�شت�شفى قلب ي�شوع
953444 / 451100-05م�شت�شفى �شان �شارل

544000-03 / 545000 / 544000-01م�شت�شفى بهمن
501150-01 / 501500-01م�شت�شفى امل�شرق

5 / 3 / 639040-09 / 644644-09 م�شت�شفى �شيدة لبنان
540017-09م�شت�شفى �شيدة مارتني

541700-09 / 944255-09م�شت�شفى �شيدة املعونات
234202 / 2 / 234201-09م�شت�شفى �شان جورج
933334-09م�شت�شفى �شان لوي�س

270970-05م�شت�شفى ب�شامون التخ�ش�شي

319961-03 / 504000 / 509001-05م�شت�شفى عني وزين
996014-07م�شت�شفى منذر احلاج

املراكز الطبية اخلا�شة

566222-01مركز �شان مارك الطبي - جعيتاوي
885222-01مركز �شان مارك الطبي - زلقا

241222-01مركز �شان مارك الطبي - برج حمود
341229-01املجموعة الطبية املتحدة

855595-01موؤ�ش�شة احلريري الطبية مركز طريق اجلديدة ال�شحي الإجتماعي
499767-01مركز كاريتا�س

690000 / 691103-06م�شت�شفى عكار - رحال
530 / 950150-06م�شت�شفى الربجي

3 / 2 / 411111-06 م�شت�شفى البري هيكل
205879 / 210186 / 210179 / 210181-06م�شت�شفى ال�شالمي اخلريي

410025-06م�شت�شفى املظلوم
207000-06م�شت�شفى املنال

660576 / 663575 / 663576 / 661204-06م�شت�شفى �شيدة زغرتا
431400-06م�شت�شفى النيني

690537 / 692055 / 692056-06م�شت�شفى مركز اليو�شف الطبي
6 / 5 / 4 / 2 / 411701 / 411700-06م�شت�شفى ال�شالم طرابل�س

594900-03-200526 / 200527-06م�شت�شفى احلنان اخلريي
5 / 4 / 3 / 2 / 1 / 351670-06م�شت�شفى �شيدة ال�شالم الراهبات النطونيات

443200 / 443201 / 443202-07م�شت�شفى عالء الدين
723400 / 723244 / 724088 / 725181-07م�شت�شفى دلعة

760455 / 762542-07م�شت�شفى غندور
722555 / 724900 / 723333 / 724555 / 721375-07م�شت�شفى اجلنوب - �شعيب

443344 / 442224-07م�شت�شفى خروبي العام
723888-07 / 721021-07م�شت�شفى حمود
343700-07م�شت�شفى حريام

3 / 2 / 450100-07م�شت�شفى بنت جبيل )الهيئة ال�شحية الإ�شالمية(
102 / 660101-08م�شت�شفى الدكتور حامد فرحات 

802172 / 5 / 4 / 3 / 807782-08م�شت�شفى تل �شيحا

3 / 2 / 810127-08 / 810121-08م�شت�شفى اللبناين الفرن�شي
2 / 1 / 811180-08 / 2 / 1 / 807000-08م�شت�شفى خوري العام

6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 / 901300-08م�شت�شفى رياق
635743-08م�شت�شفى البقاع الغربي �شحمر )الهيئة ال�شحية ال�شالمية(
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2 / 1 / 374100-01اجلمعية اللبنانية لرعاية املعوقني
817182-01مركز ال�شليب الأحمر امل�شيطبة

9 / 8 / 736086-01مركز الظريف الطبي
663898 / 660894-01موؤ�ش�شة خمزومي

454006 / 454005-01الكيان )مركز بريوت(

248575-01املركز الطبي للت�شوير ال�شعاعي الدورة

291003-01املركز اللبناين الكندي
472180-01املركز التحاليل الطبية

530960-05مركز حمانا ال�شحي 
964780-03 / 544146-01مركز جنى للت�شوير ال�شعاعي

802549-05موؤ�ش�شة احلريري الطبية مركز عرمون ال�شحي الإجتماعي
801971-05مركز خلدة للتحاليل الطبية والت�شوير ال�شعاعي

550606 / 05جلنة الأمهات يف لبنان

502992-05مركز  الت�شخي�شي الطبي

643552 / 636735-09خمترب فيفدال الطبي
830031-09خمتربات د.اإيلي طالب للتحاليل الطبية

330131-09املركز ال�شحي الإجتماعي
642785-09 �شنرت �شانت تريز ك�شروان

1 / 392020-06موؤ�ش�شة احلريري الطبية مركز طرابل�س ال�شحي الإجتماعي
610809-06مركز  حممد اجل�شر لالأ�شعة

545490-06م�شتو�شف �شكا اخلريي

753505-07موؤ�ش�شة احلريري الطبية مركز عني احللوة ال�شحي الإجتماعي
740070-07مركز ال�شليب الأحمر �شور

1 / 343860-07مركز اجلنوب للت�شخي�س الطبي )�شيما(
506444-07 / 506777-07الكيان )مركز م�شيلح (

1 / 343860-07مركز اجلنوب للت�شخي�س الطبي )�شيما(

3 / 513322-08موؤ�ش�شة احلريري الطبية مركز البقاع ال�شحي الإجتماعي 
2 / 377731-08موؤ�ش�شة احلريري مركز بعلبك ال�شحي الإجتماعي 

241231-08موؤ�ش�شة احلريري مركز عر�شال احلكومي ال�شحي الإجتماعي

نت
مل
ا



امل�شت�شفيات احلكومية

10 / 442108-01م�شت�شفى الكرنتينا 
830000-01 م�شت�شفى رفيق احلريري اجلامعي

872150 / 872147-04م�شت�شفى �شهر البا�شق 
1 / 040 / 920755-05م�شت�شفى بعبدا  احلكومي
971722 / 971723-07 / 971725-07م�شت�شفى �شبلني احلكومي

445353 / 445252 / 440440-09م�شت�شفى البوار فتوح ك�شروان  احلكومي

385300-06م�شت�شفى طرابل�س  احلكومي
5 / 3 / 491911/2-06م�شت�شفى �شري ال�شنية احلكومي

671357-06م�شت�شفى ب�شري  احلكومي
51 / 520450-06 5/ 3 / 862 / 520555-06م�شت�شفى تنورين  احلكومي

561702/561701-06م�شت�شفى اإهدن احلكومي
693944-06م�شت�شفى الدكتور عبد اهلل الرا�شي حلبا احلكومي

343640 / 740293-07م�شت�شفى �شور  احلكومي
722130 / 751329 / 721606-07م�شت�شفى �شيدا  احلكومي
28 / 325526-07م�شت�شفى تبنني  احلكومي

7 / 830066-07م�شت�شفى مرجعيون  احلكومي
888 / 766777 / 766717-07م�شت�شفى الرئي�س نبيه بري اجلامعي احلكومي

452007-07م�شت�شفى بنت جبيل احلكومي
866104-07م�شت�شفى مي�س اجلبل احلكومي

30 / 550420-07م�ش�شتفى حا�شبيا احلكومي

1 / 370885-08م�شت�شفى بعلبك  احلكومي
3 / 2 / 225310-08م�شت�شفى الهرمل  احلكومي

591503-08م�شت�شفى را�شيا احلكومي 
825600-08م�شت�شفى الرئي�س اليا�س الهراوي احلكومي - زحلة

امل�شت�شفيات اخلا�شة

1 / 447980-01 / 3 / 2 / 1 / 581140 -01م�شت�شفى حداد راهبات الوردية
477 / 377 / 277 / 577177-01م�شت�شفى اللبناين اجلعيتاوي

328800 / 200800-01م�شت�شفى  رزق
1287م�شت�شفى القدي�س جاورجيو�س

850213 / 850216 / 823663 / 850236-01م�شت�شفى بريوت
788768 / 788770/795589-01م�شت�شفى العناية بالأم والطفل

636000-01 / 15 / 665511-01م�شت�شفى املقا�شد
456456 / 452700-01 م�شت�شفى الر�شول الأعظم

858333-01م�شت�شفى ال�شاحل
10 / 9 / 8 / 853407 / 851773 / 821671-01م�شت�شفى الزهراء

7 / 248750-01م�شت�شفى مار يو�شف
718000 / 716000-04م�شت�شفى اأبو جودة

712111-04م�شت�شفى مركز ال�شرق الأو�شط ال�شحي 
983770-04م�شت�شفى بحن�س
4 / 3 / 2 / 1 / 897300-01م�شت�شفى هارون
1 / 546200-01م�شت�شفى احلياة

481788 / 481333-01م�شت�شفى احلايك
1 / 511490 / 9 / 511488-01م�شت�شفى اللبناين - الكندي

453500 / 5 / 4 / 3 / 457112-05م�شت�شفى قلب ي�شوع
953444 / 451100-05م�شت�شفى �شان �شارل

544000-03 / 545000 / 544000-01م�شت�شفى بهمن
501150-01 / 501500-01م�شت�شفى امل�شرق

5 / 3 / 639040-09 / 644644-09 م�شت�شفى �شيدة لبنان
540017-09م�شت�شفى �شيدة مارتني

541700-09 / 944255-09م�شت�شفى �شيدة املعونات
234202 / 2 / 234201-09م�شت�شفى �شان جورج
933334-09م�شت�شفى �شان لوي�س

270970-05م�شت�شفى ب�شامون التخ�ش�شي

319961-03 / 504000 / 509001-05م�شت�شفى عني وزين
996014-07م�شت�شفى منذر احلاج

املراكز الطبية اخلا�شة

566222-01مركز �شان مارك الطبي - جعيتاوي
885222-01مركز �شان مارك الطبي - زلقا

241222-01مركز �شان مارك الطبي - برج حمود
341229-01املجموعة الطبية املتحدة

855595-01موؤ�ش�شة احلريري الطبية مركز طريق اجلديدة ال�شحي الإجتماعي
499767-01مركز كاريتا�س

690000 / 691103-06م�شت�شفى عكار - رحال
530 / 950150-06م�شت�شفى الربجي

3 / 2 / 411111-06 م�شت�شفى البري هيكل
205879 / 210186 / 210179 / 210181-06م�شت�شفى ال�شالمي اخلريي

410025-06م�شت�شفى املظلوم
207000-06م�شت�شفى املنال

660576 / 663575 / 663576 / 661204-06م�شت�شفى �شيدة زغرتا
431400-06م�شت�شفى النيني

690537 / 692055 / 692056-06م�شت�شفى مركز اليو�شف الطبي
6 / 5 / 4 / 2 / 411701 / 411700-06م�شت�شفى ال�شالم طرابل�س

594900-03-200526 / 200527-06م�شت�شفى احلنان اخلريي
5 / 4 / 3 / 2 / 1 / 351670-06م�شت�شفى �شيدة ال�شالم الراهبات النطونيات

443200 / 443201 / 443202-07م�شت�شفى عالء الدين
723400 / 723244 / 724088 / 725181-07م�شت�شفى دلعة

760455 / 762542-07م�شت�شفى غندور
722555 / 724900 / 723333 / 724555 / 721375-07م�شت�شفى اجلنوب - �شعيب

443344 / 442224-07م�شت�شفى خروبي العام
723888-07 / 721021-07م�شت�شفى حمود
343700-07م�شت�شفى حريام

3 / 2 / 450100-07م�شت�شفى بنت جبيل )الهيئة ال�شحية الإ�شالمية(
102 / 660101-08م�شت�شفى الدكتور حامد فرحات 

802172 / 5 / 4 / 3 / 807782-08م�شت�شفى تل �شيحا

3 / 2 / 810127-08 / 810121-08م�شت�شفى اللبناين الفرن�شي
2 / 1 / 811180-08 / 2 / 1 / 807000-08م�شت�شفى خوري العام

6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 / 901300-08م�شت�شفى رياق
635743-08م�شت�شفى البقاع الغربي �شحمر )الهيئة ال�شحية ال�شالمية(
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2 / 1 / 374100-01اجلمعية اللبنانية لرعاية املعوقني
817182-01مركز ال�شليب الأحمر امل�شيطبة

9 / 8 / 736086-01مركز الظريف الطبي
663898 / 660894-01موؤ�ش�شة خمزومي

454006 / 454005-01الكيان )مركز بريوت(

248575-01املركز الطبي للت�شوير ال�شعاعي الدورة

291003-01املركز اللبناين الكندي
472180-01املركز التحاليل الطبية

530960-05مركز حمانا ال�شحي 
964780-03 / 544146-01مركز جنى للت�شوير ال�شعاعي

802549-05موؤ�ش�شة احلريري الطبية مركز عرمون ال�شحي الإجتماعي
801971-05مركز خلدة للتحاليل الطبية والت�شوير ال�شعاعي

550606 / 05جلنة الأمهات يف لبنان

502992-05مركز  الت�شخي�شي الطبي

643552 / 636735-09خمترب فيفدال الطبي
830031-09خمتربات د.اإيلي طالب للتحاليل الطبية

330131-09املركز ال�شحي الإجتماعي
642785-09 �شنرت �شانت تريز ك�شروان

1 / 392020-06موؤ�ش�شة احلريري الطبية مركز طرابل�س ال�شحي الإجتماعي
610809-06مركز  حممد اجل�شر لالأ�شعة

545490-06م�شتو�شف �شكا اخلريي

753505-07موؤ�ش�شة احلريري الطبية مركز عني احللوة ال�شحي الإجتماعي
740070-07مركز ال�شليب الأحمر �شور

1 / 343860-07مركز اجلنوب للت�شخي�س الطبي )�شيما(
506444-07 / 506777-07الكيان )مركز م�شيلح (

1 / 343860-07مركز اجلنوب للت�شخي�س الطبي )�شيما(

3 / 513322-08موؤ�ش�شة احلريري الطبية مركز البقاع ال�شحي الإجتماعي 
2 / 377731-08موؤ�ش�شة احلريري مركز بعلبك ال�شحي الإجتماعي 

241231-08موؤ�ش�شة احلريري مركز عر�شال احلكومي ال�شحي الإجتماعي

نت
مل
ا



امل�شت�شفيات احلكومية

10 / 442108-01م�شت�شفى الكرنتينا 
830000-01 م�شت�شفى رفيق احلريري اجلامعي

872150 / 872147-04م�شت�شفى �شهر البا�شق 
1 / 040 / 920755-05م�شت�شفى بعبدا  احلكومي
971722 / 971723-07 / 971725-07م�شت�شفى �شبلني احلكومي

445353 / 445252 / 440440-09م�شت�شفى البوار فتوح ك�شروان  احلكومي

385300-06م�شت�شفى طرابل�س  احلكومي
5 / 3 / 491911/2-06م�شت�شفى �شري ال�شنية احلكومي

671357-06م�شت�شفى ب�شري  احلكومي
51 / 520450-06 5/ 3 / 862 / 520555-06م�شت�شفى تنورين  احلكومي

561702/561701-06م�شت�شفى اإهدن احلكومي
693944-06م�شت�شفى الدكتور عبد اهلل الرا�شي حلبا احلكومي

343640 / 740293-07م�شت�شفى �شور  احلكومي
722130 / 751329 / 721606-07م�شت�شفى �شيدا  احلكومي
28 / 325526-07م�شت�شفى تبنني  احلكومي

7 / 830066-07م�شت�شفى مرجعيون  احلكومي
888 / 766777 / 766717-07م�شت�شفى الرئي�س نبيه بري اجلامعي احلكومي

452007-07م�شت�شفى بنت جبيل احلكومي
866104-07م�شت�شفى مي�س اجلبل احلكومي

30 / 550420-07م�ش�شتفى حا�شبيا احلكومي

1 / 370885-08م�شت�شفى بعلبك  احلكومي
3 / 2 / 225310-08م�شت�شفى الهرمل  احلكومي

591503-08م�شت�شفى را�شيا احلكومي 
825600-08م�شت�شفى الرئي�س اليا�س الهراوي احلكومي - زحلة

امل�شت�شفيات اخلا�شة

1 / 447980-01 / 3 / 2 / 1 / 581140 -01م�شت�شفى حداد راهبات الوردية
477 / 377 / 277 / 577177-01م�شت�شفى اللبناين اجلعيتاوي

328800 / 200800-01م�شت�شفى  رزق
1287م�شت�شفى القدي�س جاورجيو�س

850213 / 850216 / 823663 / 850236-01م�شت�شفى بريوت
788768 / 788770/795589-01م�شت�شفى العناية بالأم والطفل

636000-01 / 15 / 665511-01م�شت�شفى املقا�شد
456456 / 452700-01 م�شت�شفى الر�شول الأعظم

858333-01م�شت�شفى ال�شاحل
10 / 9 / 8 / 853407 / 851773 / 821671-01م�شت�شفى الزهراء

7 / 248750-01م�شت�شفى مار يو�شف
718000 / 716000-04م�شت�شفى اأبو جودة

712111-04م�شت�شفى مركز ال�شرق الأو�شط ال�شحي 
983770-04م�شت�شفى بحن�س
4 / 3 / 2 / 1 / 897300-01م�شت�شفى هارون
1 / 546200-01م�شت�شفى احلياة

481788 / 481333-01م�شت�شفى احلايك
1 / 511490 / 9 / 511488-01م�شت�شفى اللبناين - الكندي

453500 / 5 / 4 / 3 / 457112-05م�شت�شفى قلب ي�شوع
953444 / 451100-05م�شت�شفى �شان �شارل

544000-03 / 545000 / 544000-01م�شت�شفى بهمن
501150-01 / 501500-01م�شت�شفى امل�شرق

5 / 3 / 639040-09 / 644644-09 م�شت�شفى �شيدة لبنان
540017-09م�شت�شفى �شيدة مارتني

541700-09 / 944255-09م�شت�شفى �شيدة املعونات
234202 / 2 / 234201-09م�شت�شفى �شان جورج
933334-09م�شت�شفى �شان لوي�س

270970-05م�شت�شفى ب�شامون التخ�ش�شي

319961-03 / 504000 / 509001-05م�شت�شفى عني وزين
996014-07م�شت�شفى منذر احلاج

املراكز الطبية اخلا�شة

566222-01مركز �شان مارك الطبي - جعيتاوي
885222-01مركز �شان مارك الطبي - زلقا

241222-01مركز �شان مارك الطبي - برج حمود
341229-01املجموعة الطبية املتحدة

855595-01موؤ�ش�شة احلريري الطبية مركز طريق اجلديدة ال�شحي الإجتماعي
499767-01مركز كاريتا�س

690000 / 691103-06م�شت�شفى عكار - رحال
530 / 950150-06م�شت�شفى الربجي

3 / 2 / 411111-06 م�شت�شفى البري هيكل
205879 / 210186 / 210179 / 210181-06م�شت�شفى ال�شالمي اخلريي

410025-06م�شت�شفى املظلوم
207000-06م�شت�شفى املنال

660576 / 663575 / 663576 / 661204-06م�شت�شفى �شيدة زغرتا
431400-06م�شت�شفى النيني

690537 / 692055 / 692056-06م�شت�شفى مركز اليو�شف الطبي
6 / 5 / 4 / 2 / 411701 / 411700-06م�شت�شفى ال�شالم طرابل�س

594900-03-200526 / 200527-06م�شت�شفى احلنان اخلريي
5 / 4 / 3 / 2 / 1 / 351670-06م�شت�شفى �شيدة ال�شالم الراهبات النطونيات

443200 / 443201 / 443202-07م�شت�شفى عالء الدين
723400 / 723244 / 724088 / 725181-07م�شت�شفى دلعة

760455 / 762542-07م�شت�شفى غندور
722555 / 724900 / 723333 / 724555 / 721375-07م�شت�شفى اجلنوب - �شعيب

443344 / 442224-07م�شت�شفى خروبي العام
723888-07 / 721021-07م�شت�شفى حمود
343700-07م�شت�شفى حريام

3 / 2 / 450100-07م�شت�شفى بنت جبيل )الهيئة ال�شحية الإ�شالمية(
102 / 660101-08م�شت�شفى الدكتور حامد فرحات 

802172 / 5 / 4 / 3 / 807782-08م�شت�شفى تل �شيحا

3 / 2 / 810127-08 / 810121-08م�شت�شفى اللبناين الفرن�شي
2 / 1 / 811180-08 / 2 / 1 / 807000-08م�شت�شفى خوري العام

6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 / 901300-08م�شت�شفى رياق
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امل�شت�شفيات احلكومية

10 / 442108-01م�شت�شفى الكرنتينا 
830000-01 م�شت�شفى رفيق احلريري اجلامعي

872150 / 872147-04م�شت�شفى �شهر البا�شق 
1 / 040 / 920755-05م�شت�شفى بعبدا  احلكومي
971722 / 971723-07 / 971725-07م�شت�شفى �شبلني احلكومي

445353 / 445252 / 440440-09م�شت�شفى البوار فتوح ك�شروان  احلكومي

385300-06م�شت�شفى طرابل�س  احلكومي
5 / 3 / 491911/2-06م�شت�شفى �شري ال�شنية احلكومي

671357-06م�شت�شفى ب�شري  احلكومي
51 / 520450-06 5/ 3 / 862 / 520555-06م�شت�شفى تنورين  احلكومي

561702/561701-06م�شت�شفى اإهدن احلكومي
693944-06م�شت�شفى الدكتور عبد اهلل الرا�شي حلبا احلكومي

343640 / 740293-07م�شت�شفى �شور  احلكومي
722130 / 751329 / 721606-07م�شت�شفى �شيدا  احلكومي
28 / 325526-07م�شت�شفى تبنني  احلكومي

7 / 830066-07م�شت�شفى مرجعيون  احلكومي
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866104-07م�شت�شفى مي�س اجلبل احلكومي

30 / 550420-07م�ش�شتفى حا�شبيا احلكومي

1 / 370885-08م�شت�شفى بعلبك  احلكومي
3 / 2 / 225310-08م�شت�شفى الهرمل  احلكومي

591503-08م�شت�شفى را�شيا احلكومي 
825600-08م�شت�شفى الرئي�س اليا�س الهراوي احلكومي - زحلة

امل�شت�شفيات اخلا�شة

1 / 447980-01 / 3 / 2 / 1 / 581140 -01م�شت�شفى حداد راهبات الوردية
477 / 377 / 277 / 577177-01م�شت�شفى اللبناين اجلعيتاوي

328800 / 200800-01م�شت�شفى  رزق
1287م�شت�شفى القدي�س جاورجيو�س

850213 / 850216 / 823663 / 850236-01م�شت�شفى بريوت
788768 / 788770/795589-01م�شت�شفى العناية بالأم والطفل

636000-01 / 15 / 665511-01م�شت�شفى املقا�شد
456456 / 452700-01 م�شت�شفى الر�شول الأعظم

858333-01م�شت�شفى ال�شاحل
10 / 9 / 8 / 853407 / 851773 / 821671-01م�شت�شفى الزهراء

7 / 248750-01م�شت�شفى مار يو�شف
718000 / 716000-04م�شت�شفى اأبو جودة

712111-04م�شت�شفى مركز ال�شرق الأو�شط ال�شحي 
983770-04م�شت�شفى بحن�س
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481788 / 481333-01م�شت�شفى احلايك
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453500 / 5 / 4 / 3 / 457112-05م�شت�شفى قلب ي�شوع
953444 / 451100-05م�شت�شفى �شان �شارل

544000-03 / 545000 / 544000-01م�شت�شفى بهمن
501150-01 / 501500-01م�شت�شفى امل�شرق

5 / 3 / 639040-09 / 644644-09 م�شت�شفى �شيدة لبنان
540017-09م�شت�شفى �شيدة مارتني

541700-09 / 944255-09م�شت�شفى �شيدة املعونات
234202 / 2 / 234201-09م�شت�شفى �شان جورج
933334-09م�شت�شفى �شان لوي�س

270970-05م�شت�شفى ب�شامون التخ�ش�شي

319961-03 / 504000 / 509001-05م�شت�شفى عني وزين
996014-07م�شت�شفى منذر احلاج

املراكز الطبية اخلا�شة

566222-01مركز �شان مارك الطبي - جعيتاوي
885222-01مركز �شان مارك الطبي - زلقا

241222-01مركز �شان مارك الطبي - برج حمود
341229-01املجموعة الطبية املتحدة

855595-01موؤ�ش�شة احلريري الطبية مركز طريق اجلديدة ال�شحي الإجتماعي
499767-01مركز كاريتا�س

690000 / 691103-06م�شت�شفى عكار - رحال
530 / 950150-06م�شت�شفى الربجي

3 / 2 / 411111-06 م�شت�شفى البري هيكل
205879 / 210186 / 210179 / 210181-06م�شت�شفى ال�شالمي اخلريي

410025-06م�شت�شفى املظلوم
207000-06م�شت�شفى املنال

660576 / 663575 / 663576 / 661204-06م�شت�شفى �شيدة زغرتا
431400-06م�شت�شفى النيني

690537 / 692055 / 692056-06م�شت�شفى مركز اليو�شف الطبي
6 / 5 / 4 / 2 / 411701 / 411700-06م�شت�شفى ال�شالم طرابل�س

594900-03-200526 / 200527-06م�شت�شفى احلنان اخلريي
5 / 4 / 3 / 2 / 1 / 351670-06م�شت�شفى �شيدة ال�شالم الراهبات النطونيات

443200 / 443201 / 443202-07م�شت�شفى عالء الدين
723400 / 723244 / 724088 / 725181-07م�شت�شفى دلعة

760455 / 762542-07م�شت�شفى غندور
722555 / 724900 / 723333 / 724555 / 721375-07م�شت�شفى اجلنوب - �شعيب

443344 / 442224-07م�شت�شفى خروبي العام
723888-07 / 721021-07م�شت�شفى حمود
343700-07م�شت�شفى حريام

3 / 2 / 450100-07م�شت�شفى بنت جبيل )الهيئة ال�شحية الإ�شالمية(
102 / 660101-08م�شت�شفى الدكتور حامد فرحات 
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مدى انت�شار �شرطان الثدي

يعترب �شرطان الثدي من الأمرا�س الأكرث �شيوعًا بني الن�شاء، تتفاوت ن�شبة الإ�شابة بهذا الداء حيث 

تبلغ اأعلى م�شتوياتها يف الدول الأكرث تطورًا.

لكل  حالة   ٨٣ حوايل  حاليًا  الإ�شابة  ن�شبة  تبلغ  حيث  لبنان  يف  لالإ�شابات  م�شتمر  تزايد  يالحظ 

١٠٠٫٠٠٠ اإمراأة �شنويًا. يف لبنان ي�شكل �شرطان الثدي اأكرث من ثلث الإ�شابات من جممل اإ�شابات 

ال�شرطان لدى الن�شاء و٢١٪ من جمموع حالت ال�شرطان.

العوار�ض التي يجب الإنتباه لها ومراجعة الطبيب ب�شاأنها

ل يكون �شرطان الثدي موؤملًا يف بادىء الأمر ولكنه ي�شبب بعد فرتة تغيريات يجب مراجعة الطبيب 

ب�شاأنها فورًا. هذه التغيريات هي:

اإنتفاخ اأو ورم غري عادي داخل اأو قرب الثدي حتى املنطقة املمتدة حتت الإبط	•

تغيري يف حجم اأو �شكل الثدي	•

تغيري يف لون اأو ملم�س الثدي	•

اإحمرار، حكاك اأو طفح جلدي	•

اأمل يف احللمة اأو اإفرازات غري ماألوفة خا�شة اإذا كانت دمًا	•

اإنقالب يف احللمة، طفح عليها اأو حولها	•

من اجلدير ذكره اأن هذه التغيريات قد تكون ذات اأ�شباب ل عالقة لها بال�شرطان اأو قد تكون ناجمة 

عن اأورام حميدة غري موؤذية. املهم هو عدم الإهمال ومراجعة الطبيب فورًا ل�شمان ال�شالمة والوقاية.

الفئات الأكرث تعّر�شاً من غريها للإ�شابة ب�شرطان الثدي

الن�شاء فوق �شن الأربعني ●

)اأمهاتهن،  ● عائلتهن  يف  الثدي  �شرطان  يوجد  اللواتي  والثالثني  اخلام�شة  �شن  قبل  الن�شاء 

اأخواتهن، خالتهن، جداتهن(

الن�شاء اللواتي مل ينجنب اأو اللواتي تزوجن واأجننب بعد �شن الثالثني ●

الن�شاء اللواتي عانني �شابقًا من �شرطان الثدي يف اأحد الثديني ●

الن�شاء ذوات الوزن الزائد، وخ�شو�شًا يف الق�شم الأعلى من اجل�شم ●

ثلث خطوات للك�شف املبكر ل�شرطان الثدي

اخلطوة الأوىل: الفح�ض الذاتي للثدي

على املراأة اأن تخ�شغ للفح�س الذاتي للثدي اإبتداًء من �شن الع�شرين وذلك مرة يف ال�شهر. يجري 

هذا الفح�س بعد انتهاء الدورة ال�شهرية بثالثة خلم�شة اأيام. اإن املراأة التي مرت ب�شن الأمل معر�شة 

اأي�شًا لالإ�شابة ب�شرطان الثدي لذلك ينبغي اأن تختار يوم حمدد من كل �شهر للقيام بالفح�س الذاتي.

اخلطوة الثالثة: ال�شورة ال�شعاعية اأو ما يعرف باملاموغرام

ما هو الفح�ض ال�شعاعي للثدي؟

يعترب الفح�س ال�شعاعي للثدي من اأهم الطرق التي ميكن من خاللها التعّرف على �شرطان الثدي 

قبل ال�شعور به ج�شديًا. اإن هذا الفح�س هو عبارة عن ت�شوير الثدي باأ�شعة اإك�س وهو قادر على 

اكت�شاف التغيريات ال�شغرية والدقيقة لالأن�شجة التي قد تتحول اأو قد حتولت اإىل ورم خبيث اإذا مل 

تعالج يف وقت مبكر.

كيف يتم ت�شوير الثدي؟

يتم ت�شوير الثدي بوا�شطة جهاز اأ�شعة خا�س بحيث يو�شع  الثدي بني طبقتني من البال�شتيك لأخذ 

اإك�س هي طريقة �شهلة وفّعالة ول ت�شتغرق �شوى ب�شع دقائق.  باأ�شعة  اإن ت�شوير الثدي  ال�شورة. 

اإن هذا الأ�شلوب يف  اإنزعاجًا ب�شيطًا ولكنها غري موؤملة على الإطالق.  قد ت�شكل يف بع�س الأحيان 

الت�شوير اآمن للغاية لأنه ل ي�شتخدم اإّل جرعات قليلة من الأ�شعة. وهو ميّكن الطبيب الأخ�ّشائي 

من حتديد وجود التغيريات غري الطبيعية يف اأكرث من ٩٠٪ من احلالت. ي�شّور كل ثدي مرتني كما 

هو متبع يف حمالت الإكت�شاف املبكر ل�شرطان الثدي عامليًا. اإن تعاونكم مع اأخ�شائي الت�شوير مهم 

جدًا، لذلك ميكنك الإف�شاح عن اأي اإنزعاج اأو اأمل خالل الت�شوير.

ملاذا يجب اإجراء الفح�ض ال�شعاعي وكم مرة؟

اإن الت�شوير ال�شعاعي للثدي )املاموغرام( هو ال�شمانة الوحيدة للك�شف املبكر. يجب اإجراء هذا 

الفح�س مرة كل �شنة للن�شاء فوق �شن الأربعني وحتى اخلام�شة وال�شبعني. تتزايد ن�شبة اإحتمال 

الإ�شابة ب�شرطان الثدي مع التقدم يف ال�شن. لذلك نن�شحك بعدم الرتدد باإجراء هذه ال�شورة خا�شة 

اإن  الأربعني(  )قبل  مبكر  �شن  يف  )املاموغرام(  �شورة  باإجراء  وين�شح  الأربعني.  بلغت  قد  كنت  اإذا 

وجدت اإ�شابات ب�شرطان الثدي عند املقربات من اأفراد العائلة )الوالدة، اخلالة، اجلدة، الأخوات(.

على �شحة ال�شلمة ال�شورة ال�شعاعية مرة كل �شنة 

اإبتداًء من �شن الأربعني.

تقدم احلملة حتى نهاية العام يف:

امل�شت�شفيات احلكومية ●

- ال�شورة ال�شعاعية للثدي جماناً

- ال�شورة ال�شوتية للثدي بكلفة ٣٠ األف ل.ل. )بناًء على طلب الطبيب(

امل�شت�شفيات اخلا�شة واملراكز الطبية املعتمدة ●

- ال�شورة ال�شعاعية للثدي بكلفة ٤٠ األف ل.ل.

- ال�شورة ال�شوتية للثدي بكلفة ٤٠ األف ل.ل. )بناًء على طلب الطبيب(

للإ�شتف�شار اأو ال�شكاوى
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الوقوف اأمام املراآة:

١- �إ�ضغطي يديك على وركيك

قفي م�شتقيمة مقابل املراآة واليدين حول الأوراك. تاأكدي من عدم وجود اأي  ●

تغيريات يف لون اأو �شكل الثديني اأو احللمتني

تاأكدي من عدم وجود اأي تورم اأو جتويف ●

اإن الفرق الب�شيط يف احلجم بني الثديني اأمر طبيعي يجب اأن ل تقلقي ●

٢- �ضعي يديك خلف ر�أ�ضك

 اأديري �شدرك ميينًا و�شماًل وتاأكدي من عدم ح�شول اأي تغيري ●

إ�شغطي برفق على حلمة كل ثدي وتاأكدي من عدم وجود اأي اإفرازات ●
٣- �إنحني و��ضغطي يديك على وركيك

كتفيك  ● ومدي  املراآة  اأمام  بخفة  وانحني  خ�شرك  على  بحزم  يديك  �شعي 

وكوعك لالأمام

لحظي اأي تغريات حواىل ثدييك ●

الإ�شتلقاء وحت�ش�س الثديني

إ�شتلقي على ظهرك. �شعي و�شادة حتت كتفك الأمين. اطوي كوعك الأمين  ●
و�شعي يدك اليمنى خلف راأ�شك

بوا�شطة اأ�شابع اليد الي�شرى حت�ش�شي الثدي الأمين برفق بحركات م�شتديرة  ●

وتاأكدي من عدم وجود اأي ورم اأو كتلة و�شوًل حتت الإبط. كرري العملية 

بالن�شبة للجهة الي�شرى با�شتعمال اليد اليمنى

ت�شهل هذه العملية خالل الإ�شتحمام بوا�شطة اإ�شتعمال ال�شابون ●

اخلطوة الثانية: الفح�ض ال�شريري للثدي

اإن الفح�س ال�شريري للثدي من قبل طبيبك يجب اأن يكون جزءًا من الفح�س الدوري الذي يجري مرة 

كل ثالث �شنوات للن�شاء بني الع�شرينيات والثالثينيات ومّرة كل �شنة للن�شاء يف �شن الأربعني وما فوق.

كيف يجب اأن ت�شتعّدي لإجراء الت�شوير ال�شعاعي؟

يجب التاأّكد اأوًل باأنك ل�شت حاماًل )الرجاء مراجعة الطبيب اإذا مل تكوين متاأكدة(. يجب الإمتناع 

عن و�شع اأية م�شاحيق وعطور ودهون اأو مزيل الرائحة على ال�شدر وحتت الإبط قبل الت�شوير. يجب 

اأن جترى ال�شورة بعد انتهاء الدورة ال�شهرية بثالثة اإىل خم�شة اأيام.

ماذا يحدث لو افرت�شنا وجود �شيء غري طبيعي يف �شورة الثدي؟

اإن معظم الأورام اأو الأكيا�س الغ�شائية هي اأورام حميدة يف ٨٠٪ من احلالت ولي�شت �شرطانية. اأما 

اإذا كان هناك �شّك يف وجود اأي �شيء غري ماألوف، يجب اآنذاك مراجعة الطبيب لإجراء الفحو�شات 

التكميلية اأو العالج الالزم.




