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ص وتزويدهم بكافة اللقاحات طباء القطاع الخاأالتعاون مع 

 المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة

 

 مقدمة: ✓

 مراض التي تتوفر لها لقاحات فعالة ومأمونة،لحماية لبنان من األفي سياق العمل المستمر  

 ضرورات المصلحة العامة المتمثلة بالوصول الى كافة االطفال باللقاحات االساسية، بناء على  و

  ومدير البرنامج الوطني للتحصين، مع قرار وزير الصحة العامة، وتماشيا    

 عام الصحة العامة،   على اقتراح مدير وبناء  

الذي يتعلق بالتعاون مع اطباء القطاع الخاص وتزويدهم بكافة اللقاحات المعتمدة من قبل  1411/1رقم تم اصدار قرار 

 وزارة الصحة العامة. 

 

 ة العمل :آلي ✓

 :ليي اللقاحات من وزارة الصحة العامة هي كما الحصول علىان عملية 

 

ومخول  والشمالأفي بيروت  االطفال الطباء الجمعية اللبنانيةفي  منتسبا يشترط ان يكون الطبيب عضوا -1

 .بصفته الفنية بتلقيح االطفال

 

عبر الرقم   برنامج الوطني الموسع للتحصين في وزارة الصحة العامةالادارة طلب الى بقدم طبيب االطفال يت -2

 epi@hotmail.com –phc: عبرالبريد اإللكترونياو  830371/72-01 ي: التال

 

 https://bit.ly/3ysCcd3 التالي:  ر الرابطبع  على وثيقة التعهديتم الحصول  -3
 

 : تي تشملال على وثيقة التعهديتم التوقيع  -4

 

 .مجانية لقاحات الرزنامة الوطنية للتلقيح :ولا أ -

 . اللبنانية على األراضي  المقيمين األطفال لجميعقاح ليعطى ال :اثانيا  -

ا لقاحات الرزنامة الوطنية للتلقيح "وضع عبارة  :اثالثا  -  .في العيادة" من وزارة الصحة العامة متوفرة مجانا

ا رابع - براد  مصطحبا  ستالم اللقاحات خالل االسبوع االول من كل شهر الحضور الى القضاء المختص إل :أ

 . خاص لنقل اللقاحات

 . في براد مخصص للقاحات دون شيء اخر تامين سلسلة تبريد سليمة في العيادة،  :اخامسا  -

 (:MERA) تسجيل االطفال الملقحين على النظام الخاص ببرنامج التلقيح  :اسادسا  -

Mobile Application/Web Application             
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 .ات/يحق لوزارة الصحة العامة التواصل مع المستفيدين :ا سابعا  -

كد من ألمراقبة سلسلة التبريد والتاستقبال فريق عمل طبابة القضاء والفريق المركزي بزيارات ميدانية  :اثامنا  -

 . تقديم اللقاحات مجانا

التدريبية  :تاسعاا  - الدورات  في  الصحة  /المشاركة  وزارة  بتنفيذها  تقوم  والتي  باللقاحات  الخاصة  العمل  ورش 

 .العامة

 

برنامج ادارة  إلى    و المختومة  الموقعة  من وثيقة التعهد(  scan copy)نسخة  بإرسال الطبيب االطفال  قوم  ي -5

 epi@hotmail.com -phc: الوطني الموسع للتحصين في وزارة الصحة العامة عبرالبريد اإللكتروني

 

للبرنامج  الفريق    يقوم   -6 الموسع  تنتب (  EPI)تحصين  الوطني  اجتماع  موعد  الىسي حديد  وتدريبي  طبيب   قي 

على الممكنن  ظالن  األطفال  المعلوماتي  تسجيل  )  MERA  ام   Application  Mobile  تطبيق 

Registration    EPI  )الشهرية حول استخدام اللقاحات المسلمة من وزارة الصحة العامة   التقارير  إلعداد  

 . احات المصروفة من طبابة القضاءقبهدف احتساب عدد االطفال الملقحين والجرعات المعطاة والل

 

 ( User Name)  لتحصين بإنشاء اسم مستخدم لطبيب األطفالالموسع ل برنامج اليقوم فريق  -7

 

 .الذي تتواجد فيه عيادته القضاء  طبابةمن  لقاحاتطبيب األطفال ال ستلمي  -8

 

  MERA ( Mobile EPI Registration Application MERA ال النقال اللكتروني التطبيق  ✓

المع   MERA  النقالااللكتروني  التطبيق  تم اطالق   فريق  قبل  االوليةفي  وماتية  لمن  الصحية  الرعاية    -  دائرة 

 . اليونيسف   نم دعمالصحة العامة بوزارة 

رسالها  يتم تعبئتها وا  نماذج  ورقية  من خمس  ن   و  مد المكتل النظام الورقي المعاستبدإ  إلىتطبيق  يهدف هذا ال

 الى طبابة القضاء المعنية وتسليم اللقاحات.

التحصيني   الوضع  على  التطبيق  هذا  االطفال يعمل  عدد  احتساب  الى  باالضافة  النماذج  تلك  بحسب  للطفل 

 الملقحين والجرعات المعطاة بطريقة دقيقة.

أو   اولية  صحية  رعاية  مركز  اقرب  الى  واحالتهم  االطفال  لقاحات  متابعة  على  التطبيق  هذا  يساعد  كذلك 

 مستوصف بحال التسرب من اي لقاح.

 

 المرفقات: ✓

وتزويدهم بكافة اللقاحات المعتمدة من قبل وزارة   الذي يتعلق بالتعاون مع اطباء القطاع الخاص 1411/1رقم قرار  -

 الصحة العامة . 

 لقطاع الخاصاطباء ا وثيقة التعهد -
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 1411/1تعميم رقم  ❖

 



 

Version 3 (September 2.2021) 
 

 

 :وثيقة تعهد اطباء القطاع الخاص  ❖

 


