أيلول 2017
الجنوب

الرعاية الصحية األولية

صحتك

يمكنك زيارة طبيب في مراكز الرعاية الصحية األولية لما يخص الخدمات الصحية ،التلقيح ،الفحوصات
المخبرية ،األمراض المزمنة و الحادة ،متابعة خالل فترة الحمل ،تنظيم األسرة و غيرها من خدمات
الصحة اإلنجابية .كما ويمكن الحصول على خدمات الصحة النفسية .ستدفع مبلغا يتراوح بين  3000و
 5000ل.ل .الستشارة الطبيب .ستحصل على األدوية مجانا.
تغطي المفوضية  %85من تكاليف الفحوصات المخبرية والتشخيصية وأربع استشارات طبية للحوامل.
كما تغطي المفوضية  %85من تكاليف الفحوصات المخبرية والتشخيصية لألطفال تحت سن الخامسة
والمسنين فوق سن الستين.
عليك أخذ موعد في المراكز التالية:
العنوان

مراكز الرعاية الصحية األولية

رقم الهاتف

مركز عامل للرعاية الصحية األولية ,صور

شارع أبو ديب ،صور

07-343108

مركز عامل للرعاية الصحية األولية ،بزورية

بزورية ،صور

07-375135

مركز عامل الصحي ،الخيام

الخيام ،مرجعيون

07-840052

مركز عامل للرعاية الصحية األولية ،حالتا

حالتا التحتا ,حاصبيا

71-127758

مركز عامل للرعاية الصحية األولية ،فرديس

فرديس ,حاصبيا

07-561276

وزارة الشؤون االجتماعية ،بنت جبيل

بنت جبيل

07-450571

عيادة بلدية النصار

النصار

07-501447

مركز الدكتور نزيه البزري الصحي ,
جمعية المواساة

صيدا

07-727512

مستوصف كاريتاس صيدا

صيدا القديمة

07-732268

الكيان ,المصيلح

المصيلح

07-506777

الكيان ,النبطية

النبطية

07-769910

برج قالوية

07-385454

صديقين ,صور

07-431495

المعشوق ,صور

07-345901

عين الحلوة ,صيدا

07-750638

الهيئة الصحية االسالمية ,برج قالوية
الهيئة الصحية االسالمية ,صديقين
الهيئة الصحية االسالمية ,المعشوق
منظمة أطباء بال حدود – مركز الخدمات الصحية
 ,مستشفى النداء االنساني

جمعية سربتا

الصرفند

07-443123

كاريتاس لبنان

صور

07-741221

مركز الرعاية الصحية األولية ,النبطية

النبطية

07-769092

االستشفاء
في الحاالت الطبية الطارئة المه ِّددة للحياة ،عليك التوجه مباشرة إلى إحدى المستشفيات المدرجة و قم باالتصال ب
نكستكير  NEXtCAREمن المستشفى ،وإال ا لن نتمكن من مساعدتك في دفع  %75من الفواتير الطبية.
للحصول على معلومات حول الدعم المادي من المفوضية لحالتك الطبية ,،يرجى التكلم مع مندوب " نكستكير في
المستشفى .يتم دعم الوالدات في المستشفيات.

الخط الساخن :ل" نكستكير  ٢٤ساعة 01 504020:٧/٧
لخدمات اإلسعاف من الصليب األحمر اللبناني اتصل على 1٤0

المستشفى
مستشفى صيدا الحكومي

العنوان
عين الحلوة ،صيدا

مستشفى الراعي
مستشفى قصب

مفرق مغدوشة
الهاللية ،صيدا

مستشفى عسيران

اوتوستراد معروف
سعد
صور -برج شمالي-
الحوش
صور -جل البحر

المستشفى اللبناني اإليطالي
مستشفى حيرام
مستشفى النبطية الحكومي

الطريق العام  -كفر
جوز
الطريق العام ،تبنين

مستشفى الهيئة الصحية
االسالمية/الشهيد صالح غندور
مستشفى جزين الحكومي

بنت جبيل الطريق
العام
حي البيادر ,جزين

مستشفى تبنين الحكومي

الرئيسي،

مستشفى حاصبيا الحكومي

الشارع
حاصبيا

مستشفى مرجعيون الحكومي

جديدة مرجعيون

مستشفى حمود (للحاالت القلبية
فقط)

صيدا

رقم الهاتف
07-721606
07-722130
07-222023/4/5
07-723700
07-723900
07-731540
07-726078/9
07-344423
07-343700
07-343710
07-343715
07-766888
07-326399
07-450100
07-780406
07-780706
0-7550159
07-831033
07-723111
07-721021

للمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموقع االلكتروني https://www.refugees-lebanon.org/

