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أنا الجئ. أيمكنني زيارة الطبيب أو الذهاب إلى المستشفى في لبنان؟

نعم، تؤّمن مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين خدمات الرعاية الصحية لجميع الالجئين المسجلين من خالل 
شركائها.

في  الطبيب  زيارة  المسجلين  لالجئين  يمكن 
الصحية  المراكز  أو  األولية  الصحية  الرعاية  مراكز 
الطبية  والوصفات  لالستشارات  )المستوصفات( 
أثناء  والرعاية  واللقاحات  المخبرية  والفحوصات 
الصحة  وخدمات  األسرة  تنظيم  الحمل،خدمات 
ويمكن  كما  المزمنة.  األمراض  ومراقبة  اإلنجابية 
الحصول على خدمات عالج الصحة العقلية والنفسية 

بما فيها االستشارات وخدمات الدعم النفسي.

يجب التوجه إلى المستشفى فقط في الحاالت الطبية 
الطارئة.

إذا كنت بحاجة إلى زيارة الطبيب، فعليك أن تتوجه إلى مراكز الرعاية الصحية األولية والمستوصفات المدرجة في 
الملحق. إذا توجهت إلى مراكز أخرى للرعاية الصحية األولية أو إلى مستوصفات أخرى، فسيطلبون منك مبلغًا أكبر 

مقابل عالجك.

٥٠٤٠٢٠-٠١ »NEXtCARE في الحاالت الطبية الطارئة، إتصل بالخط الساخن التابع ل »نكستكير

الرجاء عدم االتصال ب» نكستكير « في الحاالت األخرى إذ أنها لن تتمكن على مساعدتك.

ستعطيك الخطوط الساخنة المدرجة في آخر الكتّيب معلومات حول المساعدات الصحية واالجتماعية، إذا كنت ضحية 
التحرش الجنسي أو العنف أو أي حالة طارئة أخرى.

ماذا لو كنت الجئًا غير مسجٍل أو بانتظار التسجيل؟

للخدمات  الصحية  الرعاية  مراكز  في  دعم  على  يحصلون  التسجيل  بانتظار  هم  الذين  أو  المسجلين  غير  الالجئين 
والمساعدات الصحية، تمامًا كما المسجلين وذلك  في المراكز الصحية المدعومة. عليك أن تتوجه إلى مراكز الرعاية 
الصحية األولية والمستوصفات المدرجة في الملحق. إذا توجهت إلى مراكز أخرى للرعاية الصحية األولية أو إلى 

مستوصفات أخرى، قد يطلبون منك مبلغًا أكبر مقابل عالجك.

 الحصول على الخدمات الصحية
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هل النظام الصحي في لبنان مختلف عن النظام الصحي في غير بلدان ؟ 

الالجئين  وعلى  جدًا  مخصخص  فهو  بلدان  غير  في  الصحي  النظام  عن  مختلف  لبنان  في  الصحي  النظام  إن  نعم، 
المساهمة في تكاليف رعاية صحتهم إسوًة باللبنانيين.
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إليه  التوجه  قبل  المستوصف  أو  األولية  الصحية  الرعاية  بمركز  االتصال  عليك  الطبيب،  زيارة  إلى  بحاجة  كنت  إذا 
للتأكد من وجود الطبيب في ذلك اليوم ولتحديد موعد. أطلب مع هذا الكتيب قائمة مراكز الرعاية الصحية األولية 

والمستوصفات المدعومة.

عندما تزور الطبيب في أي مركز للرعاية الصحية األولية أو مستوصف، ستدفع مبلغًا يتراوح بين  5٠٠٠-3٠٠٠ل.ل. 
الستشارة الطبيب. سيدفع شركاء المفوضية باقي رسوم االستشارة. بالنسبة إلى الفحوصات المخبرية والتشخيصية، 
تغطي مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  58% من التكاليف لألطفال تحت سن الخامسة والمسنين فوق سن 
الستين والحوامل واألشخاص األكثر حاجة.على المريض أن يدفع النسبة المتبقية والبالغة ١5%. على باقي األشخاص 
أن يدفعوا التكاليف الطبية كاملة. ولكن بعض مراكز للرعاية الصحية األولية المدعومة من الشركاء تغطي ١٠٠% 
فحوصات الدم المخبرية و األشعة األساسية لكل األعمار . إطلب مقابلة موظف الصحة في المنظمة الداعمة لمركز 

الرعاية إلمكانية الحصول على دعم الفحوصات المخبرية والتشخيصية األساسية ١٠٠%. 

الرجاء اإلطالع على الجدول التالي ألي معلومات إضافية:

الكلفة المسددة من قبلك الخدمات

مجانًا- في مراكز الرعاية الصحية و المستوصفات اللقاحات

5٠٠٠ - 3٠٠٠ ل.ل. االستشارات

مجانًا أدوية األمراض الحادة

١٠٠٠ ل.ل. لكل زيارة )تكاليف المعاملة( األمراض المزمنة )السكري، أمراض القلب، ضغط الدم 
المرتفع، الربو، الصرع، إلخ(

مجانًا - في مراكز الرعاية الصحية و المستوصفات واقي  حمل،  منع  حبوب  لولب،  )تركيب  األسرة  تنظيم 
ذكري(

مجانًا   عدد ٢ )االستشارات 3٠٠٠ - 5٠٠٠ ل. ل(   تصوير بالموجات فوق الصوتية للمرأة الحامل

الصحية  الرعاية  مراكز  مراجعة  الرجاء  مدعومة. 
األولية أو المستوصفات لمعرفة قيمة التكاليف. 

العناية باألسنان

إذا كنت بحاجة إلى زيارة الطبيب

رسوم الطبيب
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١5% من كلفة فحوصات:
األطفال دون سن الخامسة	 
االشخاص فوق سن الستين	 
ذوي اإلحتياجات الخاصة	 
الحوامل	 

من  المدعومة  األولية  الصحية  للرعاية  مراكز  بعض 
و  المخبرية  الدم  فحوصات   %١٠٠ تغطي  الشركاء 
األشعة األساسية لكل األعمار. بعد دراسة الحالة من 

قبل موظف الصحة للمنظمة الشريكة.

الفحوصات المخبرية والتشخيصية
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ماذا أفعل إذا كنت بحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى؟

عليك التوجه أواًل إلى أحد مراكز الرعاية الصحية األولية أو 
المستوصفات قبل الذهاب إلى المستشفى.

إذا أوصى الطبيب الذي يعمل في مركز الرعاية الصحية األولية 
الرعاية،  لتلقي  المستشفى  إلى  بدخولك  المستوصف   أو 
 »NEXtCARE فعليك الحصول على الموافقة من »نكستكير
اإلتصال  عبر  لبنان.  في  المفوضية  شريك  وهو  لإلستشفاء 

بالخط الساخن.

إذا كنت بحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى

إذا كنت بحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى، هل ستنقلني سيارة اإلسعاف؟

دة للحياة  تنقل سيارات اإلسعاف المرضى إلى المستشفى في الحاالت المهدِّ
فقط أو إذا كان المريض ال يستطيع الجلوس في السيارة ليتم نقله. 

لبنان. يمكنك  اللبناني جميع خدمات اإلسعاف في  الصليب األحمر  يوفر 
االتصال به على الرقم التالي ١٤٠

المستشفيات  إلى إحدى  التوجه مباشرًة  للحياة، عليك  دة  المهدِّ الطارئة  الطبية  الحاالت  في 
من  نتمكن  لن  وإاّل  المستشفى،  من   « نكستكير  بـ«  االتصال  ثم  الملحق  في  المدرجة 
مساعدتك في دفع الفواتير الطبية

الخط الساخن: ل »نكستكير«
٤٢ ساعة ٧/٧
»NEXtCARE«
٥٠٤٠٢٠-٠١ 
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هل ستقوم مفوضية األمم المتحدة بدفع فاتورة المستشفى؟

تقوم مفوضية األمم المتحدة  بدعم تكاليف الخدمات االستشفائية التالية 
فقط:

الحاالت الطارئة اإلنقاذية	 
الحاالت الطارئة التي قد تؤدي إلى إعاقة دائمة شديدة	 
الوالدة	 
العناية بحديثي الوالدة	 

ال  لكي  وقائيًا  تدبيرًا  المفوضية  ستعتمد   ٢٠١8 تموز   ١ من  ابتداًء 
فالحد  جدًا.  مرتفعة  استشفاء  فواتير  تسديد  الالجئين  على  يتعين 
األقصى للمساهمة التي سيتعين على الالجئ دفعها بات مساويًا لـ8٠٠ 
لكل حالة دخول، وستتكفل  لبنانية(  ليرة  أمريكي )١،٢٠٠،٠٠٠  دوالر 

المفوضية بدفع المبلغ المتبقي للحد األقصى للمساعدة.

دخول  عليهم  يتعين  الذين  الالجئين  من  تطلب  المفوضية  أن  غير 
المستشفى للوالدة وتلقي الرعاية الطارئة المنقذة للحياة زيادة مساهمتهم 

في تسديد الفواتير.

ستدفع المفوضية 75% من قيمة الفواتير التي تتجاوز ١٠٠ دوالر )١5٠،٠٠٠ ليرة لبنانية( من خدمات المستشفى. 
سيكون عليك دفع ١٠٠ دوالر )١5٠،٠٠٠ ليرة لبنانية( أكثر من ذي قبل.

ُيرجى االتصال ب »نكستكير NEXtCARE« أو التواصل مع أحد مندوبيها في المستشفى لمعرفة قيمة المساهمة 
التي يتعين عليكم تسديدها.

وتظهر القائمة المدرجة أدناه بعض األمثلة على المبالغ التي سيتعين على الالجئين دفعها تبعًا لفاتورة المستشفى:

فاتورة المستشفى اإلجمالية
المبلغ الذي كان يتعين على الالجئين 

قبل ١ تموز 8١٠٢
دفعه  على  سيتعين  الذي  المبلغ 

ابتداًء١ تموز 8١٠٢

١٠٠ دوالر  أمريكي  ٢5 دوالر  أمريكي  ١٠٠ دوالر  أمريكي 
٢٠٠ دوالر  أمريكي  5٠ دوالر  أمريكي  ١٢5 دوالر  أمريكي 
5٠٠ دوالر  أمريكي  ١٢5 دوالر  أمريكي  ٢٠٠ دوالر  أمريكي 
١5٠٠ دوالر  أمريكي  375 دوالر  أمريكي  45٠ دوالر  أمريكي 

رسوم المستشفى
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٢٩٠٠ دوالر  أمريكي  7٢5 دوالر  أمريكي  8٠٠ دوالر  أمريكي 
5٠٠٠ دوالر  أمريكي  ١٢5٠ دوالر  أمريكي  8٠٠ دوالر  أمريكي 
١٠٠٠٠ دوالر  أمريكي  ٢5٠٠ دوالر  أمريكي  8٠٠ دوالر  أمريكي 

إذا كنت تتلقى أي خدمات إستشفائية أخرى وغير مواَفق عليها من »نكستكير NEXtCARE«، عليك أن تدفع فاتورة 
المستشفى كاملة.

لجنة  الظهر(، فعلى  )مثل عمليات  إجراء عمليات جراحية  القيمة مثل  باهظ  إلى عالج استشفائي  بحاجة  إذا كنت 
مفوضية األمم المتحدة للرعاية االستثنائية الموافقة الُمْسبقة على العالج لكي تحصل على تغطية 75% من قيمة 

الفواتير التي تتجاوز ١٠٠ دوالر.

ستأخذ اللجنة بعين اإلعتبار:

الحاجة إلى العالج المقترح وتوفره	 
تكلفة العالج والحاجة إلى المساعدة المادية	 
قابلية تنفيذ خطة العالج ونتائجه المتوقعة	 

عليك أن تذهب إلى إحدى المستشفيات  المرفقة مع هذا الكتّيب لتفادي دفع كلفة أكبر إذا توجهت إلى أي مستشفى 
آخر. من الضروري االتصال بـ »نكستكير NEXtCARE« قبل دخولك إلى المستشفى لنتمكن من مساعدتك في دفع 

الفواتير الطبية. لن نسدد أي مبالغ قد دفعتها مسبقًا.

المستندات التي يجب توفرها عند زيارتك الطبيب أو المستشفى
بطاقة هوية صالحة

أو
شهادة التسجيل لدى مفوضية األمم المتحدة )ورقة األمم المتحدة(
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يجب أن تكون ورقة األمم المتحدة صالحة حتى يتسنى للمفوضية تقديم دعم  الوالدات

ابتداًء من ١ تموز ٢٠١8، لتلقي المساعدة في تغطّية التكلفة عند الوالدة، على الحامل شرط للتقدم مسبقًا الى 
المفوضّية.

إذا كنت معروفة لدى المفوضية ولديك ورقة االمم المتحّدة صالحة أو كان في حوزتك  الشيفرة، يمكنك الذهاب 
مباشرة إلى المستشفى واالتصال ب »نكستكير NEXtCARE« فتقوم المفوضية بتزويدك بالدعم.

أو  أالمم  ورقة  لتجديد  بالحمل،  للمفوضية عند معرفتك  استقبال  أقرب مركز  تحديد موعد في  عليك  يتعين  وإاّل، 
لتصبحي معروفة لدى المفوضّية قبل الوالدة مما يسمح ل »نكستكير« بدعم الوالدة.

إذا انتهت مدة صالحية ورقة االمم المتحدة الخاص بك، فإنك تحتاج إلى تحديد موعد مع المفوضية لتجديدها.

شرط التقدم مسبقًا للحوامل من المفوضية إذا كنت بحاجة للدعم في كلفة الوالدة:

إذا كنت حاماًل، يتعين عليك تحديد موعد في أقرب مركز استقبال للمفوضية، وذلك في أقرب وقت ممكن. احرصي 
على أن تكون ورقة األمم المتحدة الخاصة بك صالحة دومًا اوأن تكوني  معروفة لدى المفوضّية.

هام جدًا: في حال عدم تحديد أي موعد مع المفوضية خالل فترة الحمل، لن تتمكن المفوضية من دعم تكلفة 
الوالدة عند دخولك إلى المستشفى بعد األول من أيلول .ال تنسي إحضار بطاقة الحمل الخاصة بك  أو أي تقرير طبي 

يشير إلى حالتك.عند حضورك على الموعد المحدد لك من قبل المفوضية.

احرصي على االتصال بالمفوضية قبل الموعد المحدد للوالدة من أجل تلقي الدعم لفاتورة المستشفى، حتى ولو كنت 
قد فقدت االتصال بالمفوضية خالل األشهر الستة الماضية.

الوالدات
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في  دفعه  علي  سيتعين  الذي  المبلغ  هو  ما  المستشفى؟  في  الوالدة  تكاليف  المفوضّية  ستدعم  هل 
المستشفى؟

إذا كنت امرأة حاماًل معروفة لدى المفوضية: سيتعين عليك في حالة الوالدة الطبيعية في المستشفى دفع مبلغ 
يتراوح بين ١5٠ و ٢٠٠ دوالر أمريكي )٢٢5،٠٠٠ – 3٠٠،٠٠٠ ليرة لبنانية(، وفي حالة الوالدة القيصرية بين 
الذي تقصدينه. وستتكفل  للمستشفى  تبعًا  لبنانية(  ليرة  أمريكيًا )337،5٠٠ – 5٠٠،53٢  ٢٢5 و 355 دوالرًا 

المفوضية بالمبلغ المتبقي.

 للمزيد من المعلومات عن رسوم الوالدة في كل مستشفى: )يجب إضافة الرابط على الموقع عند جهوز الوثيقة 
النهائية( 

www.refugees-lebanon.org :لمزيد من المعلومات

لن تدعم المفوضّية بعد األول من أيلول النساء الحوامل إاّل إذا اقتربن من مراكز المفوضّية مسبقا« قبل موعد 
الدخول الى المستشفى للوالدة.

ماذا لو كنت بحاجة إلى الرعاية االستشفائية لحاالت أخرى غير الوالدة؟

في  وجودك  أثناء  موعد  على  للحصول  بالمفوضية  االتصال  عائلتك  أو  أنت  بإمكانك  الحاالت،  هذه  مثل  في  نعم، 
المستشفى.

يمكنك دائمًا دخول المستشفى وستقوم »نكستكير NEXtCARE« بتحديد موعد لك مع المفوضية أثناء وجودك في 
المستشفى خالل 48 ساعة. عليك االتصال بالمفوضية أثناء وجودك في المستشفى، أو سيتعين عليك دفع فاتورة 

المستشفى بأكملها.

لماذا يتعين علي إنجاب طفلي في المستشفى؟

تنصح وزارة الصحة العامة في لبنان بالوالدة في المستشفى، فهذه هي طريقة الوالدة األكثر أمانا لكل من األم 
والمولود الجديد. ستتلقين في المستشفى الرعاية الصحية من فريق مؤهل. كما ستحصلين على شهادة الوالدة التي 

تسمح لك بمتابعة إجراءات تسجيل والدة طفلك.

احرصي على االتصال بالمفوضية قبل الموعد المحدد للوالدة من أجل تلقي الدعم لفاتورة 
المستشفى، حتى ولو كنت قد فقدت االتصال بالمفوضية خالل األشهر الستة الماضية.

http://www.refugees-lebanon.org/


١٢

باإلضافة إلى ذلك، إذا واجهت أنت أو طفلك أي حالة صحية طارئة ستكونين في المكان األمثل للحصول على الرعاية 
الفورية من دون تأخير )في حالة النزيف أو ما شابه(. أما الوالدة خارج المستشفى، فقد تعرض حياتك وحياة طفلك 

للخطر.

من جهة أخرى، إذا كنت تلدين بإشراف قابلة غير قانونية، فقد تواجهين صعوبة أثناء محاولة تسجيل والدة طفلك 
في وقت الحق.

مالحظة مهمة! يرجى التنبه إلى أن المفوضية ال تقدم الدعم المالي للوالدات التي تتم في المنزل

لقد سمعت عن وجود جلسات توعية حول تنظيم األسرة. كيف يمكنني معرفة المزيد؟

يمكنك التوجه إلى أقرب مركز صحي لتلقي المشورة والخدمات المتعلقة بتنظيم األسرة.

فبعد أنجاب طفلك، من المستحسن االنتظار 3 سنوات على األقل قبل الحمل من جديد.

في حال اتبعت هذه التعليمات، سيكون مولودك الجديد أقل عرضة للموت أو الوالدة قبل أوانه، كما أنك ستتمتعين 
لتلقي المشورة بشأن تنظيم األسرة في أحد مراكز  بصحة أفضل. ال تعرضي صحتك وصحة طفلك للخطر. اذهبي 

الرعاية الصحية األولية المدعومة. 
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إذا كنت حاماًل، عليك زيارة مركز الرعاية الصحية األولية ٤ مرات على األقل قبل الوالدة. 
عليك الذهاب إلى مركز الرعاية الصحية األولية األقرب إلى عنوان سكنك

خالل فترة حملك، سيصف لك الطبيب بعض المكمالت 
الغذائية مثل الكالسيوم والحديد. ال تنسي أن تتناوليها 
تناولها  إستمري في  من أجل صحتك وصحة طفلك. 
الرعاية  مركز  زيارة  أيضًا  عليك  الرضاعة.  فترة  طوال 
الصحية األولية أو المستوصف بعد شهر من الوالدة لتلقي رعاية ما بعد 

الوالدة لضمان صحتك.

الحوامل

أنا حامل، ما هي الخدمات والمساعدات التي يمكنني اإلستفادة منها؟

والمستوصفات  األولية  الصحية  الرعاية  مراكز  في  الالزمة  الرعاية  على  الحصول  يمكنك 
باإلضافة إلى صور بالموجات فوق الصوتية. سيتم تزويدك بالمكمالت الغذائية الضرورية 

لصحتك ولصحة طفلك.

 4 و  والتشخيصية  المخبرية  الفحوصات  تكاليف  يغطون  المتحدة  األمم  مفوضية  شركاء 
والنظافة  الرضاعة  حول  توعية  حلقات  من  االستفادة  ويمكنك  كما  للحوامل.  استشارات 

الشخصية وخدمات التنظيم األسري المجانية ومعاينة طبية واحدة بعد والدة طفلك.
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عندما تكونين حاماًل وتتوجهين إلى مركز الرعاية الصحية األولية للمعاينة الطبية، سيتم تزويدك ببطاقة 
حامل.عليك أن تحتفظي بها في كل مرة تقومين بزيارة الطبيب وعندما تذهبين إلى المستشفى لتلدي طفلك.



١5

األمراض المزمنة مثل السكري، أمراض القلب، ضغط الدم المرتفع، الربو، الصرع، إلخ:

إذا كنت تعاني من مرض مزمن كالسكري، مرض قلبّي، ضغط دم مرتفع، ربو، أو صرع، عليك زيارة الطبيب في أحد 
مراكز الرعاية الصحية األولية أو المستوصفات للسيطرة على ذلك المرض المزمن.

تَعرف إلى أقرب مركز رعاية صحية أولية تابع لجمعية الشبان المسيحية بالقرب من سكنك وتسجل فيه. قم بزيارته 
مضاعفات  عنك  ُيبعد  بإنتظام  المزمنة  الصحية  حالتك  متابعة  إن  الالزمة شهريًا.  األدوية  لك  يؤّمن  حتى  بانتظام 

المرض.

األمراض المزمنة مثل السرطان، الثالسيميا، إلخ:

ال تغطي مفوضية األمم المتحدة كلفة األمراض المزمنة التي تتطلب دخول متكرر إلى المستشفى مثل السرطان أو 
الثالسيميا أو غسيل الكلى. إذا كنت تعاني من أي من هذه األمراض، عليك زيارة طبيب في أحد مراكز الرعاية الصحية 

األولية أو المستوصفات لمعالجة حالتك.

باإلضافة إلى ذلك، ال تغطي مفوضية األمم المتحدة كلفة العالجات التالية:

أي عالج عالي التكلفة عندما يكون هنالك عالجًا بدياًل أقل تكلفة، وعلى الدرجة نفسها من الفعالية والتوفر	 
أي عالج تجريبي وغير قائم على نتائج مثبتة	 
زرع األعضاء	 
عالج العقم	 
جراحة تجميل / ترميم	 
الكابتة 	  والمعالجة  التنكسية  المزمنة  األمراض  تأهيل مضاعفات  مثل عالج/إعادة  األمد،  ثالثية طويلة  رعاية 

للمناعة وحاالت غسيل الكلى الجديدة )جلسة واحدة فقط منقذة للحياة( وعالج الثالسيميا )نقل الدم المنقذ 
للحياة مّرة واحدة فقط( والتصلب المتعدد، الخ

الحاالت التي يمكن معالجتها على مستوى الرعاية الصحية األولية	 
المراحل النهائية من أمراض السرطان )بما في ذلك الجراحة والعالج الكيميائي(	 
أي عالج طويل األمد يستلزم رعاية تمريضية	 

األمراض المزمنة
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يعاني طفل/فرد من عائلتي من إعاقة، ما هو نوع الدعم والخدمات المتاحة؟

هناك العديد من خدمات الدعم االجتماعي. توجه إلى أقرب مركز رعاية صحية 
أولية أو مستوصف للحصول على إستشارة أو معلومات إضافية.

تغطي مفوضية األمم المتحدة وشركائها  85% من كلفة الفحوصات المخبرية 
والتشخيصية للمرضى الذين يعانون من إعاقة جسدية أو عقلية. وعلى المريض 
موظف  مقابلة  إطلب   .%١5 والبالغة  التكاليف  من  المتبقية  القيمة  يدفع  أن  
دعم  على  الحصول  إلمكانية  الرعاية  لمركز  الداعمة  المنظمة  في  الصحة 
الفحوصات المخبرية والتشخيصية األساسية ١٠٠%. إطلب مقابلة موظف الصحة 
الفحوصات  دعم  على  الحصول  إلمكانية  الرعاية  لمركز  الداعمة  المنظمة  في 

المخبرية والتشخيصية األساسية ١٠٠%. 

اإلعاقات الجسدية أو العقلية

مؤسسات إعادة التأهيل لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
إسأل عن المؤسسسات التي تقدم  الخدمات  المدعومة إلعادة التأهيل  لذوي االحتياجات 
الخاصة ، والتدريب ل مقدمي الرعاية ،  و توفير األجهزة المساعدة على الحركة، الكرسي 
إلعادة  النفسي-االجتماعي   الدعم  وخدمات   ، والتقويمية  التعويضية  واألجهزة   ، النقال 

التأهيل .جلسات العالج الفيزيائي ، العالج االنشغالي وعالج تقويم النطق .
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أعاني من مرض الّسل، ماذا علّي أن أفعل؟

المتحدة وشركائها  العالج متوفر مجانًا. تغطي مفوضية األمم  إن هذا  الّسل.  إلى مركز معالجة  تتوجه  أن  عليك 
الفحوصات المخبرية والتشخيصية. يمكن أن يتم أيضًا فحص أفراد عائلتك مجانًا.

مراكز معالجة الّسل

ساعات العمل رقم الهاتف العنوان المركز المنطقة

8 صباحًا
١ بعد الظهر 

٠١-44355٠
٠١-44٩٠١3
٠١-44٩٠١4

كارانتينا، بيروت كارانتينا بيروت

8 صباحًا
١ بعد الظهر 

٠8-٢٠١34١ شارع الرئيس صبري حماده - الطابق 
األول

مستشفى الهرمل 
القديم

البقاع

8 صباحًا
١ بعد الظهر 

٠8-8٢١5١١ مبنى األمن العام مقابل مستشفى 
زحلة الحكومي

مستوصف زحلة 
المركزي

البقاع

8 صباحًا
١ بعد الظهر 

٠5-5٠٠٠48 بيت الدين،
مركز الرعاية الصحية األولية، قرب 

مدخل القصر الجمهوري

بيت الدين جبل لبنان

8 صباحًا
١ بعد الظهر 

٠6-4٢4٢55 الزاهرية، مقابل كراج سير الضنّية ، 
الطابق األول

مكافحة مرض الّسل 
طرابلس

الشمال

8 صباحًا
١ بعد الظهر 

٠6-6٩٢564 مستشفى حلبا الحكومي مكافحة 
مرض الّسل

حلبا عكار

8 صباحًا
١ بعد الظهر 

٠7-7٢4854 بناية البربير، ساحة النجمة، الطابق 
الثالث

مركز الّسل- صيدا صيدا

8 صباحًا
١ بعد الظهر 

٠7-3467٠3 صور مستشفى صور 
الحكومي

صور

8 صباحًا
١ بعد الظهر 

٠7-7688١٩ قرب المستشفى الحكومي، مبنى 
طبابة القضاة، فوق الصليب األحمر

مركز الّسل-  النبطية النبطية

الرجاء االتصال مسبقًا

مرض الّسل
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إذا كنت بحاجة إلى العالج، يجب عليك االتصال أواًل بموظف قسم الصحة في المكاتب الميدانية للمفوضية، الذي 
سوف يعطيك المعلومات الالزمة ويحيلك إلى المركز الوطني لتلقي العالج حيث يتّم تأمينه مجانًا. يرجى طلب تعيين 
موعد سري مع موظف الصحة الميداني للمفوضية األقرب إليك. ليس مطلوبًا منك الكشف عن المعلومات من أجل 

الحصول على موعد.

يتم التعامل مع الحاالت كّلها بسرية تامة.

أعتقد أنني تعرضت لخطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ماذا علّي أن أفعل؟

إذا كنت قد تعرضت لخطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، فعليك التوجه فورًا إلى المركز أدناه لتلقي العالج 
الوقائي. من الضروري أن تتلقى العالج بأسرع وقت ممكن أي بغضون ٢4 ساعة لتفادي اإلصابة بالفيروس.

االستشارة والفحص الطوعي لفيروس نقص المناعة البشرية

الطابق األول، بناية ضو، شارع يوسف كرم، سن الفيل
رقم الهاتف/فاكس: ٠48٠7١4-٠١، 48٢4٢8-٠١ بيروت وجبل لبنان

جمعية العناية الصحية 
سن الفيل

بيروت، عائشة بكار: 7854٠٠-٠١ دار الفتوى
شارع طرابلسي ، بناية كريم بشارة ، الطابق الثاني. عند دوار الطيونة ، خذ اليمين بعد 

مسرح دوار الشمس. المبنى الثاني على يسارك. بدارو ، بيروت: 38٠5١5-٠١
مرسى

بجانب سجن رومية – المتن: ٩٠١56٠-٠١ جمعية عدل ورحمة
المشرفيه – بيروت: ٢73473-٠١  مؤسسة عامل

كامد اللوز- البقاع: ٠8-663٠86 مؤسسة عامل
بناية سمير غزال، حرش تابت سن الفيل: 4835٠8-٠١ دار األمل

تتم جميع الفحوص والمقابالت اإلرشادية بسرية تامة.

 نقص المناعة البشرية
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أعاني من داء الليشمانيا )حبة حلب(، ماذا علّي أن أفعل؟ 

إذا كنت تعاني من داء الليشمانيا )حبة حلب(، فعليك الحصول على العالج في إحدى المستشفيات التالية. العالج 
متوفر مجانًا من قبل وزارة الصحة العامة وتتكفل مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بتغطية المعاينات. عليك 

المساهمة بدفع بين ١5،٠٠٠ - ٢٠،٠٠٠ ل.ل. فقط. الدواء متوفر مجانًا.

المستشفيات التي تعالج الليشمانيا )حبة حلب(

المواعيد رقم الهاتف اسم المستشفى المنطقة

د. أسيما دهوني
د. بيير أبي حنا

الجمعة:١١ صباحًا -  ١٢ ظهرًا
الثالثاء: ١١ صباحًا -  ١٢ ظهرًا

٠١-83٠٠٠٠ مستشفى رفيق 
الحريري الحكومي 

الجامعي

بيروت

د. حسين نّصار
األربعاء:٩ صباحًا – ١١ صباحًا

٠7-7٢٢١36
٠7-7٢١6٠6

مستشفى صيدا 
الحكومي

صيدا

السبت:١ – ٢  ظهرًا ٠6-6٩3٩44
٠6-6٩4455

مستشفى حلبا 
الحكومي

حلبا

د. جمال عثمان
االثنين ١٢ -  ١ ظهرًا

٠8-37٠٠٢٢ مستشفى بعلبك 
الحكومي

بعلبك 

د. سليمان الميس
 الثالثاء ٩ - ١١ صباحًا

٠8-8٢56٠١ مستشفى إلياس 
الهراوي الحكومي

زحلة

الرجاء االتصال مسبقًا  لتحديد موعد

داء الليشمانيا )حبة حلب(
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 أيمكن تلقيح طفلي في لبنان؟ أين؟ 

 نعم، إن لقاحات األطفال مؤمنة مجانًا من قبل وزارة الصحة العامة عبر مراكز 
األطفال  شلل  لقاح  من  األولى  اللقاحية  الجرعة  إن  األولية.  الصحية  الرعاية 
والحصبة والفيتامين أ متوفرة مجانًا في جميع مراكز التسجيل التابعة لمفوضية 
األمم المتحدة. اللقاحات ضرورية لصحة ونمو طفلك، فاحرص على تلقي طفلك 

سائر اللقاحات الضرورية طبقًا للجدول التالي:

جدول اللقاحات الوطنية اللبنانية

اللقاح العمر
جرعة صفرمن لقاح الصفيرة »ب« عند الوالدة

جرعة أولى شلل عضلي IPV، وخماسي )شاهوق، خانوق، كزاز، 
هـ. انفلونزا ب، صفيرة ب(

شهران

جرعة ثانية شلل فموي VPO، وخماسي )شاهوق، خانوق، كزاز، 
هـ. انفلونزا ب، صفيرة ب( ، جرعة أولى لقاح المكورات الرئوية

4  أشهر

جرعة ثالثة شلل فموي VPO، وخماسي )شاهوق، خانوق، كزاز، 
هـ. انفلونزا ب، صفيرة ب(

جرعة ثانية لقاح المكورات الرئوية

6  أشهر

جرعة أولى حصبة ٩  أشهر
 )MMR( الجرعة األولى- الحصبة، أبو كعب والحصبة األلمانية

تذكير أول لقاح المكورات الرئوية
١٢  شهرًا

تذكير أول شلل فموي OPV، وخماسي )شاهوق، خانوق، كزاز، 
هـ. انفلونزا ب، صفيرة ب(  الجرعة الثانية- الحصبة، أبو كعب 

)MMR( والحصبة األلمانية

١8  شهرًا

تذكير ثاني شلل فموي OPV، وثالثي، ) شاهوق، خانوق، كزاز(
تذكير ثاني لقاح المكورات الرئوية

4-5  سنوات

تذكير ثالث شلل فموي OPV، وثنائي ) خانوق، كزاز( ١٠-١٢  سنة
تذكير رابع شلل فموي OPV، وثنائي ) خانوق، كزاز( ١6-١8  سنة

لقاحات األطفال
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إذا أوصى الطبيب انك بحاجة لفحوصات مخبرية وشعاعية، الرجاء التوجه إلى أحد المراكز 
على  للموافقة  المتحدة  األمم  مفوضية  شركاء  من  المدعومة  المستوصفات  أو  الصحية 

تغطية التكاليف.
إطلب مع هذا الكتيب الئحة المراكز الصحية و المستوصفات والمستشفيات المتعاقدة 



٢٢

ارقام المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

- شخصيًا: الرملة البيضا، شارع الدكتور فيليب حتي، خلف سوبرماركت سبينيس بيروت )من 
االثنين إلى الجمعة، 8 صباحًا -  ٢ ظهرًا(. 

- عبر الهاتف: 8٢٠848-٠١ للحصول على المعلومات وتحديد موعد )من االثنين إلى 
الجمعة، 7 صباحًا -  5 ظهرًا(.

بيروت و 
جبل لبنان

- شخصيًا: طريق زحلة، بالقرب من بوظة قيصر عطا، زحلة )من االثنين إلى الجمعة، 8 صباحًا 
-  4 ظهرًا(. 

- عبر الهاتف: 6١١8١١-76 للحصول على المعلومات / ٩3٠468-٠8 لتحديد موعد )من 
االثنين إلى الجمعة، 8:3٠ صباحًا -  4 ظهرًا(. 

البقاع

- شخصيًا: قرب معرض رشيد كرامي، طرابلس )من االثنين إلى الجمعة، 8 صباحًا -  ٢ 
ظهرًا(. 

- عبر الهاتف: ٢٠5٠٠3-٠6 للحصول على المعلومات )من االثنين إلى الجمعة، 8 صباحًا 
-  3 ظهرًا(.

الشمال

- شخصيًا: فيال كريشت، الحوش، صور )من االثنين إلى الجمعة، 8:3٠ صباحًا -  4 ظهرًا(. 
- عبر الهاتف: 5٠٠37٠-76 للحصول على المعلومات / لتحديد موعد: 5٠٠38٠-76 )من 

االثنين إلى الجمعة، 8:3٠ صباحًا -  4 ظهرًا(.

الجنوب

أرقام االتصال الساخنة للشركاء

في الحاالت الطبية الطارئة، إتصل بخط 
»NEXtCARE نكستكير«

٤٢ ساعة ٧/٧
٥٠٤٠٢٠-٠١ 

وتتوّفر خطوط ساخنة أخرى كما في التالي:

     خطوات سريعة للحصول على العالج الطبي في لبنان

الخط الساخن الشركاء  المنطقة

76-7٠8٠83 مركز »ريستارت« لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف لبنان
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مباشرًة  الذهاب  يمكنك  الخطرة،  الطارئة  الحاالت  عند 
»نكستكير  ب  االتصال  تنسى  ال  ولكن  المستشفى  إلى 

NEXtCARE« على الخط الساخن التالي:
٤٢ ساعة ٧/٧

٥٠٤٠٢٠-٠١ 

الخطوة األولى: إتصل بأحد مراكز الرعاية الصحية األولية 
أو المستوصفات لزيارة الطبيب

الخطوة الثانية: إذا قال طبيبك بأن عليك الذهاب إلى 
»NEXtCARE المستشفى، إتصل بـ »نكستكير

     خطوات سريعة للحصول على العالج الطبي في لبنان
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إذا كنت بحاجة للعناية الطبّية
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إن خدمات الرعاية الصحية المدعومة من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في لبنان ممولة عبر 
التبرعات السخية من سويسرا والواليات المتحدة األمريكة

الجهات المانحة
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