
 

 
 :سؤال وجواب للالجئین حول الرعایة الطبیة الطارئة

  NEXtCARE نكستكیر المفوضیة و
۲۰۲۲حزیران               

 
   تنویھ:

 الالجئین أسئلة على لإلجابة كمرجع الستعمالھا األمامي الخط ولعّمال لمسؤولي التوعیة ھي الوثیقة ھذه -
 لالجئین.واألجوبة على ا ھذه األسئلة ال یجب توزیع  -
 جمیع الخطوط الساخنة في لبنانمن قبل تستخدم ھذه األسئلة واألجوبة  -
 
 

 رعایة الطبیة في حاالت الطوارئ. ھل ھذا صحیح؟تدعم المفوضیة للسمعت أن ھناك شركة طبیة  .1
 یة الطبیة الطارئة.لرعافي اشریك المفوضیة  NEXtCARE نكستكیر، ۲۰۱۷كانون الثاني  ۱ذمننعم. 

 
 فقط في الحاالت التالیة:  NEXtCARE  نكستكیرتصال ب یمكنك اال

 إذا كنت بحاجة إلى الذھاب إلى المستشفى  -
المفوضیة  ع م ةمتعاقدعلیك أن تذھب إلى أقرب مستشفى في حالة والدة إذا كنت تحتاج إلى رعایة طبیة طارئة أو 

 وشركائھا 
 
 ھا فوضیة وشركائ یات المتعاقدة مع الملالستعالم عن المستشف -
 

   :۷/۷ساعة  ۲٤ على الخط الساخن التالي NEXtCARE  نكستكیر ب االتصال للالجئین یمكن
01 504020 

 
ھا  مع  المتعاقد المستشفیات من  أيب مباشرة االتصال یمكنك مشغولة الساخنة NEXtCARE نكستكیر خطوط كانت ان
 ). دناهأ القائمة(
 

 المفوضیة یرجى مراجعة شك، في كنت إذا.  صحةللالمفوضیة  یبتك  في المستشفیات قائمة  على طالعالا ك أیضاویمكن
 .)أدناه تفاصیلال(
 
 

 ؟  ذلكب األطباء یقوم سوف أم  NEXtCARE  نكستكیر  -ب اتصل أن علي  ھلفي المستشفى، أكون عندما  .2
  NEXtCARE  نكستكیر  ، یرجى إبالغ طارئةحیة صتحتاج إلى رعایة و  معھاالمستشفیات المتعاقد  إذا كنت في أحد

بأسرع  NEXtCARE  نكستكیر  ب االتصالأیضا  یجب علیھم تذكیر المستشفى أنوعن وصولك إلى المستشفى 
 وقت. 

 
 

 الالجئین شؤون لمفوضیة الساخنة الخطوط
  

 

 

 

 لبنان: 
ظھرا"  5صباحا" حتى ال  8من االثنین الى الجمعة من ال   01903014   

 

 

 

 

 



 

 ) الالئحة قابلة للتغییر (ھذه  الئحة المستشفیات

 
 

   المستشفیات
 رقم الھاتف  العنوان  المستشفى 

 بیروت 
 830000-01 الجناح حكومي الجامعيالحریري ال  مستشفى رفیق

فقط لتحویل حاالت   ( مستشفى الكرنتینا الحكومي  
 442105 -01 الدورة   )حدیثي الوالدة والعنایة الفائقة لالطفال

 636000-01 بیروت طریق  الجدیده   المقاصد  مستشفى
 ل لبنان بج

 831630- 09 كسروان  -  جونیة مستشفى سیدة لبنان، جونیة
 970777-07 الشوف  فى اقلیممستش

 البقاع 
 370470-08 بعلبك  فى بعلبك الحكوميتشمس
 591503/4-08 العقبة  - راشیا الوادي    الحكومي الوادي راشیا فى تشمس

 645916/8-08 خربة قنافار  الحكومي  خربة قنافار مستشفى
 543150-08 تعلبایا زحل ھ   البقاع  تشفىسم

 620 340 -08  س دوری - بعلبك  مستشفى دار  األمل  الجامعي
 300 901 08 ریاق مستشفى ریاق 

  651738-08 مشغرة مستشفى مشغرة  الحكومي  - فقط لحاالت كوفی د-۱۹
ئ للطوار  08-650547  

 225312-08 الھرمل   مستشفى الھرمل الحكومي

 الشمال 
 351670-06 عكار، القبیات  سیدة السالم  ىفشمست 

 200 428 -06 ، لساب طر  وميالحك   سوان أورانج  مستشفى
 385300-06 طرابلس، القبة  ي لحكوما بلس راط شفىت سم

والعنایة الفائقة  وقت حرال (حا   المستشفى السالم
 فقط)    لالطفال

 411700-06 طرابلس، البحصاص 

 411750-06 المنیھ طرابلس،  مستشفى الخیر 
 463933-464213/06-06 المنیھ طرابلس،  لمنیة الحكومي مستشفى ا

-06 طرابلس  ان الحن  فىمستش 005272  
 سیدة زغرت ا -فقط حاالت  القلب واألمراض فىمستش

 العصبیة
 660575-06 زغرت ا

 694455-693944/06-06 عدبل  - حلبا مستشفى حلبا الحكومي 
 865065-06 حرار -عكار   مستشفى خلف الحبتور

 الجنوب 
 722130-721606/07-07 صیداحلوة، عین ال فقط  لحاالت كوفید-۱۹  - مستشفى صیدا الحكومي 

 222024-222023/07-07 مفرق مغدوشة  عيمستشفى الرا

 723900-723700/07-07 الیة, صیداللھا مستشفى قصب 

 344423-07 لحوش ا - مالي ج شبر -صور المستشفى اللبناني اإلیطالي
 766888-07 كفر جوز - الطریق العام  النبطیة الحكومي  ىمستشف

 452000-07 بنت جبیل  مستشفى بنت جبیل  الحكومي 
 831033-07 جدیدة مرجعیون  مرجعیون الحكومي  ىمستشف

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enLB868LB868&sxsrf=ALeKk01tbU2liRL1uHj_L4wI4m3CmZP8OA%3A1608737235999&ei=02HjX5q7PLiN1fAPqOSt6As&q=bint+jbeil+governmental+hospital&oq=Bent+Jbeil+governmental+hospital&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMg0ILhDHARCvARANEJMCOg0ILhDHARCvARAnEJMCOgYIABAHEB46CAgAEAcQChAeOggIABAIEAcQHlC02AVY5O4FYJT8BWgBcAB4AIABrAGIAeQKkgEEMS4xMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab

