ايار 2018

البقاع

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 .سوف تتلقى استشارات طبية
مدعومة ،كذلك تكاليف الفحوصات المخبرية والتشخيصية  .ستحصل على األدوية مجانا.

عليك أخذ موعد في المراكز التالية:
المحافظة :البقاع
القضاء :زحلة

لقاحات

استشارات طبية

ادوية اساسية

بر الياس الصحي الحكومي

بر الياس

الصحة النفسية

مركز الرعاية الصحية األولية في
علي النهري ،الهيئة الصحية
اإلسالمية.

علي النهري

تنظيم االسرة

اسم المركز

العنوان

    
    

مستوصف االغاثة االنسانية الخيري

بر الياس

مركز الخدمات االنمائية

كفرزبد -الطريق العام

مركز اطباء بال حدود و مركز األم
والطفل  -مجدل

مجدل عنجر

    
    
   

مجدل عنجر

    

غراث الخير

    
    

مركز قب الياس -الجمعية االسالمية

قب الياس

مركز الخدمات االنمائية

قب الياس -الطريق العام مقابل
سوق الخضار

مركز رفيق الحريري الطبي )نافلة(

تعنايل

    

الرؤية التخصصية WAHA -
عيادة طب األطفال

زحلة معلقة

   

الفاروق الصحي  -سعدنايل

سعدنايل

مركز االنماء و التجدد الفاعور

زحلة

الجمعية البنانية لصحة المراة ،
عيادات سالمة

زحلة

مركز الخدمات االنمائية  -زحلة

زحلة  ,حوش االمراء

مركز غزة الصحي

غزة  -مبنى البلدية

مركز الرؤية الصحي لطب االطفال

غزة

مركز الخدمات االنمائية  -جب
جنين

الطريق العام

مستوصف عامل -كامد اللوز

كامد اللوز الطريق العام-قرب
مستشفى فرحات

عامل الصحي مهدي عيدي -
مشغرة

طريق السد-مقابل محطة يونس

مركز الخدمات االنمائية  -مرج

بجانب ثكنة الجيش

 
 
 
 






 
 
 
 

رقم الهاتف

ساعات العمل

01-273389, 01273409, 03-930667

8:00 - 3:00
(يوميا ما عدا الجمعة)

08-510018

71-018610
71-663833
08-375036, 76-512742
, 76-448637
08-622789

08-500688, 08-501865
08-501334

08-513321, 08-513320

76-546852

08-505322

8:00 - 2:00
(االثنين -الخميس و
السبت)
8:00 - 11:00
(الجمعة)
09:00-4:00
(السبت الى الخميس)
8:00 -3:30
)االثنين-الخميس(
)الجمعة( 8:00 -1:00
8:00 - 4:30
24h-7d
12:00-7:00
)االثنين-الخميس(
9:00-3:00
)السبت و االحد(
8:00 - 4:00
8:00 - 3:30
)االثنين-الخميس(
)الجمعة( 8:00 - 1:00
8:00 - 4:00
)االثنين-الجمعة(
)السبت( 8:00 -1:00
8:30 - 5:00
)االثنين-الجمعة(
)السبت( 9:00 - 2:00
8:00 - 4:00
)االثنين-الجمعة(
)السبت( 8:00 - 2:00
8:00 - 6:00
)االثنين-السبت(

08-804228

8:00 - 3:00
)االثنين-الجمعة(

08-815100, 08-815102

8:00 -3:30
)االثنين-الخميس(
)الجمعة( 8:00 - 1:00

القضاء :البقاع الغربي

    
   
    
    
    
    

08-640638
08-640122
08-660650
08-663086
08-651704, 08-651703

03-782324

8:00 - 5:00
)االثنين-السبت(
9:00 -1:00
)االثنين-الجمعة(
8:00 -3:30
)االثنين-الخميس(
)الجمعة( 8:00 -1:00
10:00 - 4:00
)االثنين-السبت(
8:00 - 2:00
)االثنين-السبت(
8:00 -3:30
)االثنين-الخميس(
8:00 - 1:00
)الجمعة(

مستوصف مالطا

    

كفريا

8:00 - 2:00
)االثنين-الجمعة(
)السبت( 8:00 - 12:00

08-645198

القضاء :راشيا
االبرار الطبي عزة
مستوصف عناية الطبي
مركز الخدمات االنمائية  -رفيد

    
خربة روحا الطريق العام     
اوتوستراد راشيا
الرفيدمقابل مفرق     

8:00 - 2:00
(يوميا ما عدا الجمعة(

08-563207
01-055576
08-560358, 08-560365

8:00 - 7:00
)االثنين-السبت(
8:00 -3:30
)االثنين-الخميس(
)الجمعة( 8:00 -1:00

المحافظة :بعلبك  -الهرمل
القضاء :بعلبك

    
    

عامل الصحي العين  -بعلبك

العين الشارع العام-سنتر مطر

عامل الصحي -عرسال

عرسال الطريق العام-قرب
صيدلية منتهى

مجمع األمل الطبي

عرسال

مركز اطباء بال حدود و مركز االم
و الطفل – عرسال

عرسال

مركز الخدمات اإلنمائية  -بعلبك

بعلبك

مركز بعلبك  -اطباء بال حدود

بعلبك

مركز الخدمات االنمائية  -بريتال

الطريق العام ,بريتال

عامل الصحي شمسطار

شمسطار,الساحة العامة -قرب
المسجد

مركز اللبوة الصحي

لبوة

مستوصف مطرانية الروم الكاثوليك
 -القاع

القاع

مركز الخدمات االنمائية  -طليا

اوتوستراد بعلبك

مركز اطباء بال حدود الهرمل

الهرمل

08-233188

8:00 - 2:00
)االثنين-السبت(

08-240413

8:00 - 2:00
)االثنين-الجمعة(

    

01-068833, 70-307498

    
    
   

08-375036, 76512742,
76448637

 
 
 
 
 







8:00 - 4:00
(يوميا ما عدا الجمعة(
8:00 - 5:00
(دوام الصيف -يوميا ما
)عدا الجمعة
8:00 - 4:30
24h-7d

08-370891, 08-370622

8:00 -3:30
)االثنين-الجمعة(

08-375036, 76512742, 76448637,
71-577453

8:00 - 4:30

 
 
 
 
 

8:00 - 3:30
)االثنين-الخميس(
)الجمعة( 8:00 -1:00
8.00 - 2:00
)االثنين-السبت(
8:00 - 2:00
)االثنين-الجمعة(
)السبت( 8:00 - 12:00

08-340601
08-330138
08-233655

08-225210

8:00 - 2:00

08-345900

8:00 -3:30
)االثنين-الخميس(
)الجمعة( 8:00 -1:00

القضاء :الهرمل

   

08-375036, 76448637,
76512742

8:00 - 4:30

االستشفاء
في الحاالت الطبية الطارئة المه ِّددة للحياة ،عليك التوجه مباشرة إلى إحدى المستشفيات المدرجة و قم باالتصال ب "NEXtCARE
نكستكير" من المستشفى ،وإال ا لن نتمكن من مساعدتك في دعم 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
المحافظة

القضاء

اسم المستشفى

العنوان

راشيا

مستشفى راشيا الحكومي

راشيا الوادي -العقبة

08-591503/4

مستشفى حامد فرحات

جب جنين

08-660101, 03-959279

مستشفى خربة قنافار الحكومي

خربة قنافار

08-645916/8

مستشفى تعنايل العام

تعنايل

08-545299
08-543150

البقاع الغربي
البقاع
زحلة

بعلبك  -الهرمل

بعلبك

بعلبك  -الهرمل
بعلبك  -الهرمل

لخدمات اإلسعاف من الصليب األحمر اللبناني اتصل على .140
رقم الهاتف

الهرمل

مستشفى البقاع

تعلبايا

مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي

زحلة

08-825601

مستشفى الريان

بعلبك ،الطريق العام،
الشراونة

08-374182

مستشفى بعلبك الحكومي

بعلبك

08-370470

مستشفى الهرمل الحكومي

الهرمل

08-225312

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

