أيلول 2017

الشمال

صحتك
الرعاية الصحية األولية
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 و
ذوي االحتياجات الخاصة.
عليك أخذ موعد في المراكز التالية:
مراكز الرعاية الصحية األولية
مركز الرئيس رينيه معوض
مركز الكرامة الخيري
االيمان الطبي -بطرماز
مديرية الصحة -مرياطة(-مؤسسة رفيق
الحريري سابقا")
مركز المقاصد للرعاية الصحية األولية

العنوان
زغرتا ،الطريق العام
طرابلس ،التل
بطرماز ،الطريق العام

رقم الهاتف
06-660911
06-430089
06-494149

مرياطة ،الطريق العام

06-255544

وادي خالد ،الهيشة

06-870197

مركز مشحة للرعاية الصحية األولية

مشحة ،طريق الجومة

06-690676

المركز الطبي الخيري ،جمعية لجان المتابعة
الخيرية

حلبا

79-189118

مركز اإليمان للرعاية الصحية األولية

ببنين الطريق العام

مستوصف بلدية كفرتون
مستوصف بلدية تلمعيان

كفرتون – أكروم  ,مبنى البلدية
تلمعيان – مبنى المدرسة القديمة
فنيدق – حارة بيت خلف

06-471303
06-471709
06-850711
06-810499

مركز الرعاية الصحية األولية في فنيدق
جمعية إنماء الشمال – مستوصف حلبا
الحكومي
مستوصف تكريت الخيري
مركز كوسبا الصحي
المركز الصحي اإلجتماعي لفرسان مالطا،
القبيات
مستوصف بلدية عبده )أطباء بال حدود(
(مجانا)
مستوصف االعمار
مركز اإلرشاد الطبي
مركز وزارة الشؤون اإلجتماعية ،العماير،
وادي خالد
مركز وزارة الشؤون اإلجتماعية ،البيرة
مركز النهضة للرعاية الصحية األولية،
البداوي
مستوصف أطباء بال حدود في مستشفى دار
الزهراء ،أبو سمرا (مجانا)
مستوصف الدعوة (أطباء بال حدود)
(مجانا)
مركز وزارة الشؤون االجتماعية ،المنية
مراكز الرعاية الصحية األولية
مركز وزارة الشؤون االجتماعية ،المينا
مركز اإليمان للرعاية الصحية األولية سير
الضنية

06-896311

حلبا الساحة – سنتر مسعود

06-695589

تكريت الساحة – بجانب المسجد الكبير
كوسبا ,الكورة – الطريق الجديد ,سنتر سان نيكوال

06-361319
06-511900

القبيات ،قرب المدرسة العزارية

06-350214

عبده  -ببنين مفرق (رقم العاملة االجتماعية )78-808363

76-888410

برقايل  -ائتالف
برقايل – شارع المدارس مركز سلطان العلماء

76-868813
06-370047

وادي خالد

06-870180

البيرة

03-803892

البداوي

06-387755

مستشفى دار الزهراء ،أبو سمرا (رقم العاملة االجتماعية
)78-808151

78-808141

التبانة (رقم العاملة االجتماعية )78-808151

78-808141

المنية ،الطريق العام ،بالقرب من محطة ملص
العنوان
المينا ،طرابلس

06-460242
رقم الهاتف
06-226677

سير الضنية

06-490149

مستوصف النجدة الشعبية ،كفرصرون

كفرصرون ،أميون  ،الكورة

مركز كاريتاس لبنان ،ضهر العين

ضهر العين ،الكورة ،وقف كنيسة مار يوسف

مستوصف مكارم األخالق

التل بجانب مصلحة مياه لبنان القديمة
المينا ،المساكن الشعبية تحت مسجد علي بن ابي طالب-
طرابلس
المنية

06-463481

الخالدية ,زغرتا

06-662040

مرياطة
ساحة النجمة  ،طرابلس
الضم و الفرز  ،طرابلس  ،مبنى الربيع ،بجانب مطعم
مايسترو ،الطابق األول
التبانة ,جانب دوار ابو علي

06-255125
06-435020
06-411451
06-410577
06 394610

مركز اإليمان للرعاية الصحية األولية ،المينا
مركز النهضة للرعاية الصحية األولية ،المنية
المركز الصحي اإلجتماعي لفرسان مالطا ,
زغرتا
مركز وزارة الشؤون االجتماعية  ،مرياطة
مركز وزارة الشؤون االجتماعية ,طرابلس
مركز ريستارت
مركز االخالص الطبي

06-651088
06-415881
06-426322
06-211770

االستشفاء
في الحاالت الطبية الطارئة المه ِّددة للحياة ،عليك التوجه مباشرة إلى إحدى المستشفيات المدرجة و قم باالتصال ب
 "NEXtCAREنكستكير" من المستشفى ،وإال 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
العنوان

المستشفى
مستشفى سيدة السالم
مستشفى طرابلس الحكومي
مستشفى السالم )حاالت حروق فقط(
مستشفى المظلوم (ال يستقبل والدات)
مستشفى القلب (للحاالت القلبية فقط)
مستشفى الخير
مستشفى سير الضنية عاصون الحكومي

عكار ،القبيات
طرابلس ،القبة
طرابلس ،البحصاص
طرابلس المعرض ،السراي
طرابلس
طرابلس ،المنيه
طرابلس

مستشفى الحنان
مستشفى دار الشفاء
مستشفى الكورة

طرابلس -الميتين
طرابلس ،أبي سمراء
الكورة

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

رقم الهاتف
06-351670
06-385300
06-411700
06-410025
06-613810
06-411750
06-491911
06-491912
06-200527
06-429595
06-930981

