
 

  2012صف سنوي األول للعام نالتقریر ال

  الرعایة الصحیة األولیة
  

  :2012لنصف األول من العام اإنجازات أھم  :أوًال

بالتعاون مع  بموافقة معالي الوزیردائرة الرعایة الصحیة األولیة  الدورات التدریبیة التي كانت قد أطلقتھا زانجإ .1

الذي وضعتھ  منظمة الصحة العالمیة حول دلیل بروتوكوالت سیاسات واجراءات العمل في الرعایة الصحیة األولیة

تلك الدورات خبراء وطنیین، بحیث شارك  دائرة الرعایة الصحیة األولیة بالتعاون مع الجمعیة اللبنانیة لطب العائلة

وتعزیز دور مقدمي الخدمات الذي الخدمات الصحیة  جودةبضمان  ققاموا بتطبیقات عملیة، خاصة فیما یتعل

اطباء  –اداریین (مقدم خدمة  371 التدریبیة حواليطالت الدورات . ینعكس ایجابًا على صحة المواطن

 :1رقم  مرفق(على مدى ثماني دورات استمرت كل دورة لمدة یومین  ًامركز 159من حوالي ) ات/وممرضین

 ).تقریر تفصیلي بالدورات التدریبیة

  

انجاز المرحلة الثانیة من مسح المراكز الصحیة في إطار برنامج اعتماد الرعایة الصحیة األولیة ومسح عشرة   .2

وذلك من قبل  تدریبھم ووضع تقییم لھم لمعرفة مدى استعدادھم الستكمال مرحلة اإلعتمادمراكز من اللذین تم 

Accreditation Canada. 

 
في إطار عمل الوزارة المستمر لتغطیة كافة لشبكة الوطنیة للرعایة الصحیة األولیة لصحیًا  مركزًا 15ضم  .3

 ). الئحة بالمراكز المذكورة: 2مرفق رقم . ( المناطق اللبنانیة بخدمات الرعایة الصحیة األولیة

 

، تحدیدًا فیما یتعلق بالملف األولیة العمل على تحدیث قاعدة المعلومات الخاصة بشبكة مراكز الرعایة الصحیة .4

بناًء على مؤشرات الجودة التي تّم وضعھا من قبل فریق عمل الرعایة الصحیة ) medical record(الطبي 

منى عثمان . بالتعاون مع متطوعین من مؤسسات القطاع الصحي األھلي وجمعیة طب العائلة في بیروت تحدیدًا، د

 .في بیروت الدكتور فادي جردلي من الجامعة األمیركیةنجال اللقیس كذلك . و د

 
 
 



ودمجھم  خاصة بمرضى السكري المستفیدین من خدمات مراكز الرعایة الصحیة األولیةالمعلومات القاعدة  تحدیث .5

  .ضمن مشروع البطاقة الصحیة الدوائیة

 

المناطق التي یغطیھا كل مركز تحدید تحدیث التوزع الجغرافي في المراكز الصحیة بحسب الخریطة  الصحیة و .6

ومعرفة  ،للنطاق الجغرافي للمركز الخدمات الصحیة تقدیمحصر كلم وذلك بھدف  5رعایة صحیة أولیة على بعد 

لزام إاضافة الى ، فیھاتأمین الخدمات للعمل على  ،من خدمات الرعایة الصحیة األولیة المناطق غیر المستفیدة

 .الذي یخدمھ لتحدید حاجاتھ والعمل على اساسھا بمسح النطاق الجغرفي الصحي المركز

 
عام عن تقدیمات وزارة الصحة العامة في إطار الرعایة الصحیة األولیة لجمیع الموجز ال تحدیثالعمل على  .7

ویة تفصیًال شامًال لخدمات الرعایة الصحیة األولیة وبرنامجي التحصین واألد والمتضمناألقضیة اللبنانیة 

 .األساسیة

 
لكل منسقة  ثالث زیاراتبمعدل من قبل فریق الرعایة الصحیة األولیة  ةكز الصحیامیدانیة الى المر اتبزیار القیام .8

تلك الزیارات إلى تعزیز أطر التواصل بین المركز الصحي وفریق العمل، في إطار ترشید  ھدفت ،في األسبوع

نظام التسجیل وحفظ الملفات وإعداد التقاریر واستمارة الزیارة الخاصة بالمنسقة والتي تحث بشكل مباشر إدارة 

یم الخدمات الصحیة المراكز الصحیة على عملیة التحسین المستمر للحصول على أفضل مستوى ممكن في تقد

 .والطبیة للمستفیدین

 

في التدریب الذي اعدتھ الجامعة األمیركیة ومنظمة الصحة العالمیة ألطباء األقضیة وذلك على مدى المشاركة  .9

 .ثالثة أسابیع بمعدل یومین في األسبوع

  

والذي عقد في  الحادنظام ترصد حاالت شلل األطفال والشلل الرخو ب الخاص  المشاركة في اإلجتماعالتحضیر و .10

 .بیت الطبیب واستھدف اطباء األقضیة، مساعدیھم، ومنسقین الترصد الوبائي في لبنان

 
في كل من اعداد وتنفیذ خطة عمل في اطار األسبوع العالمي للتحصین حیث نظم فریق العمل انشطة مجتمعیة  .11

 . بعلبك /حام ومعربون الخریبة وعكار،  /صور، ببنین  /صیدا، قانا  /سربتا مرجعیون،  / الخیام

 
 .مع منظمة الصحة العالمیة بالتعاون NCDإنجاز المرحلة األولى التحضیریة لبرنامج األمراض غیر المعدیة  .12

 
 )4مرفق رقم (إعداد مسح أولي حول وضع طبابات األقضیة بناًء لطلب معالي الوزیر  .13

  

 

  

  



  

 

  مراكز الرعایة الصحیة األولیةتوزع  :ثانیًا

 

  توزع مراكز الرعایة الصحیة األولیة بحسب المحافظة : 1جدول رقم 

 بیروت جبل لبنان الجنوب النبطیة الشمال البقاع المجموع
  محافظة                            

 مراكز صحیة

  2012النصف األول من العام  14 35 26 23 37 30 165

 

  

  لیة بحسب الجھة التي تنتمي إلیھاتوزع مراكز الرعایة الصحیة األو: 2جدول رقم 
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  2012 إلى 2001ام وعمن األبعض مؤشرات النصف األول مقارنة  :ثالثًا

  معاینات، مستفیدین واحاالت: 3جدول رقم 

  اإلحاالتإجمالي   إجمالي المستفیدین من المعاینات  إجمالي المعاینات  

 11375 93300 112255  2001النصف األول من العام 

 9878 101627 151284  2002النصف األول من العام 

 5451 151454 182463  2003النصف األول من العام 

 8710 182414 211130  2004النصف األول من العام 

 10983 330341 369424  2005النصف األول من العام 

 12114 352924 389284  2006النصف األول من العام 

 17154 389946 430268  2007النصف األول من العام 

 19140 407881 446155  2008النصف األول من العام 

 21902 383985 425884  2009النصف األول من العام 

 21848 512679 563709  2010النصف األول من العام 

 34358 547560 617291  2011النصف األول من العام 

 25117 545781 600880  2012النصف األول من العام 
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  مستفیدون :4جدول رقم 

  إجمالي ذكور  إجمالي اإلناث  إجمالي الحوامل  إجمالي أطفال  
  النصف األول من العام

2012  99410  13154  399207  288392  

 

  

  تفصیل المعاینات بحسب اإلختصاص :5جدول رقم 

  اإلختصاص           
  طب  طب عام  العام

  أطفال
  صحة
  إنجابیة

  صحة فم
  و أسنان

  قلب
  و شرایین

  غدد
  و سكري

إختصاصات 
  أخرى

النصف األول من 
  198684  14579  29771  90940  46874  103260  116772  2012العام 

 

 

  تفصیل خدمة المجتمع: 6جدول رقم 

  تثقیف صحي  زیارات منزلیة  
  )داخل المركز وخارجھ(

خدمات 
  المجموع  أخرى

النصف األول من 
  7260  5520  870  870  2012العام 

 

  

  )وصفات وأدویة( أدویة أساسیة: 7جدول رقم 

  أدویة غیر مزمنة  وصفات غیر مزمنة  أدویة مزمنة  وصفات مزمنة   

  377116  174746  206977  73269  2012النصف األول من العام 

  2  3  نسبة الدواء بالوصفة الواحدة
 

 

 

 

 



 

  بعض اإلقتراحات لتعزیز عمل الرعایة الصحیة األولیة:    رابعًا
  

  :إقتراحات حول الكادر البشري العامل في الرعایة الصحیة األولیة: أوًال

 على الصعید المركزي: 

 )8466المطلوب بموجب المرسوم تمت تلبیة (الحاجة الى منسقین  -

 IT -  مبرمج متفرغالحاجة إلى  -

  القضاءعلى صعید: 

 .كمساعد لطبیب القضاءأخصائي صحة عامة الحاجة الى  -

 .طبیب مساعد لشؤون التحصین والترصد الوبائي في كل قضاءالحاجة الى  -

 .في مركز طبابة القضاءمرشد صحي اجتماعي الحاجة الى  -

، وضرورة تفعیل المراكز الصحیة )مرفق ربطًا(ضمن المسح األولي لطبابات األقضیة ھ إضافة إلى ما تم تفصیل

  .والتي تفتقر إلى أدنى مقومات العمل...) بیروت المركزي، طرابلس المركزي، زحلة المركزي، (الحكومیة 

  

  :إقتراحات في التعاون مع إدارات أخرى: ثانیًا

  وزارة الداخلیة والبلدیاتمع: 

للمراكز الصحیة التابعة للبلدیات بحسب  استصدار مرسوم یسمح بتوظیف الكادرات البشریة المطلوبةالعمل على 

  . المواصفات المحددة من قبل وزارة الصحة العامة

 مع وزارة التربیة والتعلیم العالي: 

  .العمل على تحدیث مواضیع الصحة المدرسیة ضمن المناھج التعلیمیة بما فیھا تحصین االطفال

 .مرار الزام المدارس الرسمیة والخاصة استكمال تحصین طالبھم كشرط اساس للتسجیل بدایة كل عام دراسياست

  وزارة الشؤون اإلجتماعیةمع: 

  .بحسب الخارطة الصحیةالعمل على ترشید انتشار مراكز الخدمات اإلنمائیة  -

  . في كافة مراكز الخدمات اإلنمائیةتوحید الئحة األدویة األساسیة المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة  -

 مع القطاع األھلي والبلدیات: 

وضع الئحة بالمراكز الصحیة المؤھلة والمحتمل انضمامھا إلى الشبكة الوطنیة للرعایة الصحیة األولیة  -

إلى  180أي  المحدد ارطة الصحیة والوصول بالتالي إلى الھدفلتغطیة الثغرات المحددة من خالل الخ

  .2013مركزًا نھایة العام  200
  

  :الشبكة الوطنیة للرعایة الصحیة األولیةآلیة العمل ضمن إقتراحات في : ثالثًا

 على المستوى التنظیمي: 

 .تعدیل قانون الترخیص للمستوصفات المجانیة وتحدید مرجعیتھا -

 تعرفة الخدماتاستصدار قانون خاص بالمراكز الصحیة وتحدید مرجعیتھا وآلیة تمویلھا وتحدید سقف  -

 .المقدمة في الرعایة الصحیة األولیة الصحیة



 :تعدیل دور طبابة القضاء لناحیة  -

 دورھا وصالحیاتھا  

 مالكھا  

 المقر المالئم لھا وتجھیزاتھا 

 على المستوى العملي: 

 .اعتماد الرعایة الصحیة االولیة بالتعاون مع المؤسسة العالمیة الكندیة لالعتماداستكمال برنامج  -

مع التركیز  كمركز للرعایة الصحیة األولیة التشدد في إلزام المراكز الصحیة بوضع اللوحة اإلعالنیة متابعة  -

 .على ضرورة وجود إسم وزارة الصحة العامة إضافة إلى الجھات المعنیة

أقضیة على  3في ربط مراكز الرعایة الصحیة االولیة بالمستشفیات الحكومیة على صعید القضاء والتجربة  -

  .الثالثةكافة األقضیة بعد اختبارھا في األقضیة  فياألقل، وبالتالي وضع آلیة تطبیقیة تنفذ 

  

  :إقتراحات في األدویة األساسیة والمستلزمات الطبیة: رابعًا

 المزمنة وغیر المزمنة( حة األدویة األساسیة إستكمال تحدیث الئ( 

 األمراض المزمنة وإعطاء أولویة اإلفادة  توصفات المستفیدة من مشروع أدویةإعادة النظر في عدد المراكز والمس

 .لمراكز الرعایة الصحیة األولیة

 مراجعة وتحدیث كافة المطبوعات الخاصة بالمشروع لناحیة التبعیة ودور الوزارة. 

 على استمراریة تزوید المراكز الصحیة باألنسولین من خالل المستودع المركزي للدواء، وبحسب الحاجات  العمل

 .التي یحددھا برنامج األدویة األساسیة بناًء لمعلومات دقیقة من المراكز الصحیة

 العمل على إصدار بطاقة خاصة بمرضى السكري ضمن البطاقة الدوائیة. 

 لشبكة الوطنیة للرعایة الصحیة األولیة لمراكز استلزمات الطبیة ضمان استمراریة تأمین الم. 

  
  :إقتراحات خاصة بتخزین األدویة واللقاحات: خامسًا

  في المستودع المركزي للدواء، كذلك لنظام ونظام رصد الحرارة إبرام عقد صیانة سنوي لسلسلة تبرید اللقاحات

 .فظ األدویةبالمستودع لما لذلك من أثر على كیفیة ح التكییف

 إبرام عقد صیانة سنوي لمولدات الكھرباء في المستودع المركزي للدواء. 

  

  :إقتراحات في التواصل واإلعالم: سادسًا

  حول حقوق المواطن في الصحة وكیفیة الحصول علیھا  مواد اعالمیة إنتاج. 

 ي الصحةتنظیم مؤتمر صحفي إلطالق الحملة اإلعالنیة اإلعالمیة الخاصة بحق المواطن ف. 

 المشاركة في حلقات تلفزیونیة تثقیفیة إرشادیة إلعالم المواطن عن كیفیة الحصول على حقھ الصحي. 

  

   



IAnnex  

 
 

  تقریر موجز 
  توجیھي حولاللقاء عن ال

  بروتوكوالت وسیاسات وإجراءات العمل في الرعایة الصحیة األولیة
2012PHC Package-   
 2012حزیران  - أیار

  
  
I - ھدف اللقاءمقدمة و:  

عقدت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة سلسلة دورات تدریبیة حول رزمة بروتوكوالت 

التي تم وضعھا بالتعاون مع الجمعیة اللبنانیة لطب العائلة ومنظمة  وسیاسات وإجراءات العمل في الرعایة الصحیة األولیة

  .الصحة العالمیة

لتدریبیة إلى عرض رزمة الخدمات التي تم وضعھا، وتدریب كافة مقدمي الخدمات في ھدفت تلك اللقاءات ا

  .الرعایة الصحیة األولیة على تطبیقھا في المراكز الصحیة، وذلك لتعزیز خدمات الرعایة الصحیة األولیة وضمان جودتھا

II - المشاركون:  

مركز رعایة صحیة  159من ) ات/ وممرضین -أطباء  –إداریین (مقدم خدمة   371شارك في ھذه اللقاءات 

 ).الئحة المشاركین: 1مرفق رقم . ( أولیة، حیث امتدت على ثماني دورات طالت كل منھا حوالي العشرین مركزًا

III – المدربون:  

شارك في التدریب على الرزمة المذكورة كل من الدكتورة نجال اللقیس، أخصائي طب عائلة في الجامعة 

األمیركیة، التي ساھمت بشكل أساس في وضع الرزمة وتنقیحھا على مراحل عدة مع مقدمي الخدمات من خالل إجتماعات 

فادي جردلي، أستاذ في كلیة العلوم الصحیة في الجامعة  كذلك شارك الدكتور. نظمتھا دائرة الرعایة الصحیة األولیة في حینھ

األمیركیة، والذي تناول بشكل أساس دور رزمة خدمات الرعایة الصحیة األولیة بجودة الخدمات الصحیة المقدمة في 

  .الصحیة ودورھا في برنامج إعتماد الرعایة الصحیة األولیة المراكز 

منظمة الصحة العالمیة في الجلسات اإلفتتاحیة للدورات، إضافة إلى  ھذا وشاركت الدكتورة ألیسار راضي ممثلًة

  .فریق عمل دائرة الرعایة الصحیة األولیة

كذلك تناولت الدورات التدریبیة موضوع الملف الطبي اإللكتروني كجزء من تحدید مؤشرات الجودة، وفي إطار 

ة الرعایة الصحیة األولیة مع األستاذ علي روماني، الذي تناول عملیة تحدیث نظام المعلومات الصحیة الذي تتابع تحدیثھ دائر

  . الجزء المذكور في التدریب



  

IV - 2مرفق رقم : المواد التدریبیة  

  

V - تقییم الدورات:  

بناًء على التقییم الذي أجراه فریق دائرة الرعایة الصحیة األولیة للدورات التدریبیة تبین أن العدد األكبر من المشاركین تمنى 

التدریب اكسبھم خبرات ومھارات لتطویر العمل وتحسین األداء إجراء دورات تدریبیة مماثلة بشكل دوري، وأشاروا إلى أن 

  :ھذا وندرج أدناه أبرز ما جاء في التقییم ،عیة للمستفیدینوجودة نمما تخولھم تقدیم خدمات ذات 
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   2012العام  معھا في تم التعاقدمراكز الرعایة الصحیة األولیة التي الئحة ب

 

 

  مستوصف فنیدق الحكومي   1
  مركز بلدیة اللبوة  2
 حلبا -مركز النجدة الشعبیة   3
 مستوصف تلمعیان الحكومي   4
 بخعون - الخدمات اإلنماثیة   5
 حدث بعلبك -مستوصف الجمعیة اللبنانیة   6
 مستوصف بلدیة سرعین الفوقا  7
 قصرنبا -مستوصف الجمعیة اللبنانیة   8
 مركز مؤسسة الدكتور راجح طاھر الخیریة  9

 مستوصف ببنین الحكومي   10
 مستوصف العبودیة  الحكومي  11
 عیتا الشعب - الخدمات اإلنمائیة   12
 مركز اإلرشاد الطبي  13
 مستشفى قانا الحكومي -الرعایة الصحیة االولیة   14
  مستوصف بلدیة  نھر ابراھیم  15
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 تقریر خاص بمرضى السكري

  

  .األنسولین المطلوب بحسب الكمیةنوع تقدیر : 1جدول رقم 

  الدواء

الكمیة 
 الیومیة
Par 

unités  

الكمیة 
 الشھریة

Par 
flacons  

 الكمیة الشھریة
Par flacons 

(ROUND UP)  

  الكمیة السنویة
Par flacons 

(ROUND UP)  

Actrapid 4882 146.46 226 2682 

Jusline 70/30 100268 3100.26 4000 48000 

Jusline N  68563 2074.39 2806 33672 
  

 

 .ضمن البطاقة الدوائیةالسكري  وعدد المرضى الذین یملكون أرقام   عدد مرضى: 2جدول رقم

 البطاقة الدوائیةعدد المرضى الذین یملكون أرقام   عدد مرضى السكري
3584  491  

  

 :مالحظة

I.  لغایة النصف بلغ عدد مرضى السكري اللذین إستفادوا من األنسولین من خالل مراكز الرعایة الصحیة األولیة

 .  ، علمًا أن ھذا العدد متغیر نظرًا إلنضمام مرضى جدد بشكل دائمًامریض 3584حوالي  2012العام األول من 

 

II.  یجري العمل على تجمیع ملفات خاصة بمرضى السكري تخولھم الحصول على بطاقات ممغنطة لربطھم بمراكز
 ).دویة األمراض المزمنةضمن مشروع أ(الرعایة الصحیة األولیة إذا ما توافرت اإلمكانیة المطلوبة لذلك 

 

 

  

  

  

 



  

 .في كل مركز وكمیة الدواء و نوعھ المستفیدینمع عدد  إسم المركز: 3جدول رقم 

  

 Par flacons   الدواء إسم المركز
Actrapid Jusline 70/30 Jusline N 

 محافظة بیروت 
 204 276 156 الطریق الجدیدة -الصحي االجتماعي 

 12 36 12 النبعرأس  -الصحي االجتماعي 

 72 312 الباشورة -الصحي المقاصدي 

 72 288 الحرج -الصحي المقاصدي 

 264 228 12 العنایة بالطفل واالم

 36 84 جمعیة انماء بیروت

 108 384 سان أنطوان الصحي

 12 84 12 مؤسسة رفیق الحریري -راس النبع  -مدیریة الصحة 

 180 صندوق الزكاة/ مستوصف أألوقاف 

 348 408 24 الظریف/ مستوصف الجمعیة الخیریة اإلسالمیة

 محافظة جبل لبنان
 بعبدا

 168 192 12 الشیاح/ الصلیب األحمر اللبناني 

 144 324 12 عین الرمانھ/ المركز الطبي اإلجتماعي لفرسان مالطا 

 72 180 برج البراجنھ/ النجدة الشعبیة اللبنانیة 

 264 336 132 صبرا  - بنت الھدى 

 216 132 حارة حریك الصحي الحكومي

 516 612 حمانا الصحي

 108 576 راس المتن الطبي

 108 276 بئر العبد/ مركز دار الحوراء 

 168 180 36 مركز عطاء بال حدود

 المتن
 72 72 المركز الطبي اإلجتماعي أ بولغورجیان 

 12 النجدة الشعبیة اللبنانیة بكفیا

 36 بیت مري -سان انطوان 

 552 528 12 مؤسسة قره كوزیان لرعایة االطفال

 180 228 12 مستوصف مار انطونیوس الجدیدة

 كسروان
  حراجل الصحي الحكومي

  
216 

 جبیل
 264 396 الخدمات الصحیة الشاملة اصدقاء بیبلوس

 216 مستوصف بجھ الحكومي

 840 780 12 مستوصف طبابة قضاء جبیل

 84 180 6 مستوصف قرطبا الحكومي

 الشوف
 372 984 الباروك الصحي الحكومي



 1464 1608 84 بیت الدین الصحي الحكومي

 24 كفرحیم للرعایة الصحیة االولیة

 1332 2220 168 مركز شحیم للرعایھ الصحیة االولیة

 36 مستوصف الدبیة الحكومي

 عالیھ
 444 588 72 الشویفات الصحي الحكومي

 60 بحبوش والجمعیة الخیریة

 120 180 84 عرمون بشامون الصحي االجتماعي

 792 1164 عالیھ/ قسم الصحة 

 120 132 العمروسیھ/ مستوصف اإلمام زین العابدین 

 48 مستوصف بلدیة مجدلیا

 محافظة الشمال
 طرابلس

 336 1248 ابن سینا الصحي

 576 396 المیناء -االسالمي االیمان الطبي 

 84 312 الزھراء الطبي الخیري

 432 1344 السالمة الطبي الخیري

 720 1020 24 الكرامة الخیري

 120 372 48 طرابلس الصحي االجتماعي

 1188 744 24 طرابلس الصحي المركزي

 924 1188 60 مستوصف القبة اإلسالمي

 المنیة الضنیة
 1212 الحكوميالمنیھ الصحي 

 132 432 بیت الفقس الصحي الحكومي

 180 180 24 دیر عمار الصحي البلدي

 زغرتا

 312 768 12 فرسان مالطا/الخالدیھ/ الطبي اإلجتماعي

 132 12 جیھان فرنجیة للخدمات االنمائیة

 عكار

 360 60 فرسان مالطا/ القبیات/ الطبي اإلجتماعي

 936 الكنج الخیري ببنین

 132 84 24 عكار العتیقة الصحي االجتماعي

 36 48 مركز القدیس بولس للخدمات الشاملة

 72 324 مركز وادي خالد الصحي المقاصدي

 228 456 60 مستوصف بلدیة برقایل

 240 96 84 مستوصف بلدیة مشمش

 216 180 48 مستوصف تلمعیان

 48 96 مشحا الصحي الخیري

 البترون
 60 204 تنورین الحكوميمستوصف 

 552 1080 12 مستوصف طبابة قضاء البترون

 الكورة
 108 36 كوسبا الصحي الحكومي

 300 180 مستوصف طبابة قضاء الكورة



 محافظة البقاع
 زحلة

 228 324 جالال/ اإلمام الحسین 

 96 204 الفاروق الطبي سعدنایل

 732 744 12 بر الیاس الصحي الحكومي

 96 144 تربل الصحي المركزي

 288 588 12 جمعیة الشعلة عین كفرزبد

 600 2112 252 زحلة الصحي المركزي

 288 96 قب الیاس - مركز الجمعیة الخیریة االسالمیة 

 راشیا

 60 204 األبرار الطبي

 48 168 الصلیب االحمر اللبناني راشیا

 84 24 24 راشیا -رعایة الطفل ضھر االحمر 

 الھرمل
 24 36 البتول الصحي

 12 الصلیب االحمر اللبناني الھرمل

 240 504 24 الھرمل الصحي الحكومي

 بعلبك
 96 القاع الصحي

 216 396 48 النبي شیت الصحي

 420 384 24 شمسطار الصحي

 12 252 12 عرسال الصحي الحكومي

 180 372 24 مركز الشھید فرج بلوق

 24 156 بعلبك البلديمستوصف راس 

 البقاع الغربي
 72 276 سحمر/ الجمعیة اللبنانیة للرعایة الصحیة 

 محافظة الجنوب
 صیدا

 36 228 الخدمات االنمائیة حارة صیدا

 72 60 12 الشھید معروف سعد

 24 168 الصلیب االحمر الزراریھ

 12 228 24 جمعیة البر واإلحسان -الغازیة الصحي 

 120 420 180 الحلوة الصحي االجتماعيعین 

 1560 4092 168 الصرفند/ مجمع نبیھ بري لرعایة المعوقین 

 492 1392 60 مركز الدكتور نزیھ البزري الصحي

 1380 936 120 مستشفى صیدا الحكومي

 48 84 مستوصف طنبوریت الصحي البلدي

 صور

 804 636 صور الحكومي -الرعایة الصحیة األولیة 

 96 144 الشھابیة الصحي

 120 384 الشھید حیدر خلیل

 96 324 مستوصف الحمیري الحكومي

 276 276 12 مستوصف قانا الحكومي

 جزین



 360 84 قسم الصحھ جزین

 محافظة النبطیة
 النبطیة

 1068 1692 84 النبطیھ/ الرعایة الصحیة األولیة 

 84 240 النمیریھ الصحي البلدي

 156 96 الجسر الصحي الحكوميقعقعیة 

 60 264 یحمر -مركز جمعیة اإلنماء 

 36 24 12 مركز كفررمان الصحي

 مرجعیون

 132 120 دیر سریان الصحي

 516 744 كفركال/ مستوصف الزھراء الصحي 

 حاصبیا

 960 264 48 قسم الصحة حاصبیا الحكومي

 24 60 36 مستوصف كفرحمام حاصبیا

 بنت جبیل
 48 االمام صدر شقرا

 156 60 12 بنت جبیل/ الخدمات اإلنمائیة 

 156 156 العباس الصحي یاطر

 60 204 12 القدیس جاورجیوس یارون

 33672 48000 2682  المجموع

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


