كانون الثاني 2018

الئحة المستشفيات لجميع طالبي اللجوء والالجئين

2018

في لبنان (هذه الالئحة قابلة للتغيير (
المستشفيات
المستشفى
مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي
مستشفى الكرنتينا الحكومي ) فقط لتحويل حاالت حديثي
الوالدة والعناية الفائقة لالطفال(
مستشفى الساحل
مستشفى سيدة لبنان ،جونية
مستشفى عين وزين
مستشفى بعبدا الحكومي
مستشفى البوار الحكومي
مستشفى ضهر الباشق الحكومي الجامعي
مستشفى اللبناني الكندي
مستشفى اقليم
مستشفى عثمان
مستشفى الصليب

العنوان

رقم الهاتف

بيروت
الجناح

01-830000

الدورة

01- 442105

حارة حريك
جبل لبنان
جونية
الشوف
بعبدا
كسروان
المتن
المتن
الشوف
الشوف
جل الديب-المتن

01-858333
09-831630
05-509001
05-920040
09-440440
04-872138
01-511488
07-970777
07-970000
04-710224
04-710230
03-397280-1-2

البقاع
مستشفى بعلبك الحكومي
مستشفى راشيا الحكومي
مستشفى حامد فرحات

بعلبك
راشيا الوادي -العقبة
جب جنين

مستشفى األطباء
مستشفى البقاع
مستشفى شتورة
مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي
مستشفى رياق

المنارة
تعلبايا
شتورة
زحلة
رياق

مستشفى الريان
مستشفى الهرمل الحكومي

بعلبك ،الطريق العام ،الشراونة
الهرمل

08-370470
08-591503/4
08-660101
03-959279
08-563101
08-543150
08-544022
08-825601
08-901300-1-2-3-45
08-374182
08-225312

مستشفى سيدة السالم
مستشفى طرابلس الحكومي
المستشفى السالم (حاالت حروق فقط)
مستشفى القلب (للحاالت القلبية فقط)
مستشفى الخير
مستشفى عاصون الحكومي

الشمال
عكار ،القبيات
طرابلس ،القبة
طرابلس ،البحصاص
طرابلس
طرابلس ،المنيه
طرابلس ,سير الضنية

مستشفى الحنان
مستشفى الكورة

طرابلس
الكورة

مستشفى صيدا الحكومي
مستشفى الراعي

عين الحلوة ،صيدا
مفرق مغدوشة

07-721606/07-722130
07-222023/07-222024

مستشفى قصب

الهاللية ,صيدا

07-723700/07-723900

المستشفى اللبناني اإليطالي

صور -برج شمالي -الحوش

مستشفى حيرام

صور -جل البحر
الطريق العام-كفر جوز
الطريق العام ،تبنين
بنت جبيل الطريق العام

06-351670
06-385300
06-411700
06-613810
06-411750
06-491811/06-491911
06-200527
06-930981

الجنوب

07-344423
07-343700
07-343710
07-766888
07-326399
07-450100

مستشفى النبطية الحكومي
مستشفى تبنين الحكومي
مستشفى الهيئة الصحية االسالمية/الشهيد
صالح غندور
مستشفى مرجعيون الحكومي

جديدة مرجعيون

07-831033

مستشفى حمود )الحاالت القلبية فقط(

صيدا

07-723111

إتصل ب ) (NEXtCAREنكستكير :
-

إذا كنت بحاجة طارئة إلى دخول المستشفى

-

لالستعالم عن المستشفيات المدعومة من قبل المفوضية وشركائها
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