نيسان 8332

الجنوب

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  0333و  0333ل.ل .الستشارة الطبيب .ستحصل على
األدوية مجانا.
تغطي المفوضية  %50من تكاليف الفحوصات المخبرية والتشخيصية وأربع استشارات طبية للحوامل .كما تغطي
المفوضية  %50من تكاليف الفحوصات المخبرية والتشخيصية لألطفال تحت سن الخامسة والمسنين فوق سن الستين.
عليك أخذ موعد في المراكز التالية:

العنوان
شارع أبو ديب ،صور

مراكز الرعاية الصحية األولية
مركز عامل للرعاية الصحية األولية
,صور
مركز عامل للرعاية الصحية األولية،
بزورية
مركز عامل الصحي ،الخيام
عيادة الهيئة الصحية االسالمية،
النبطية
عيادة الهيئة الصحية االسالمية،
صدّيقين
وزارة الشؤون االجتماعية ،بنت
جبيل
عيادة الهيئة الصحية االسالمية -
معشوق
مستوصف الشهيد حيدر خليل الطبي
عيادة الهيئة الصحية االسالمية  -برج
قلواي
عيادة بلدية النصار
مركز الدكتور نزيه البزري
الصحي
منظمة أطباء بال حدود – مركز
الخدمات الصحية – و الصحة
اإلنجابية
الكيان المصيلح

المصيلح

الكيان النبطية
الكيان صور

النبطية
جل البحر ،صور

30-000002

جمعية سربتا
مستوصف كفر رمان
مركز الرحمة الطبي

الصرفند
كفر رمان ,النبطية
شبعا

30-000380
30-023000
30-022353

بزورية ،صور
الخيام ،مرجعيون
النبطية
صدّيقين )صور)
بنت جبيل
معشوق ،صور
معركة
برج قلواي
النصار
جمعية المواساة صيدا

رقم الهاتف
30-000335
30-000300
30-503308
30-020087
03-800205
03-572000
30-000733
30-030757
30-050000
30-033000
30-080038

مستشفى النداء االنساني ,عين الحلوة
30-003205
30-032000
30-032200
30-000777
30-027733

االستشفاء
في الحاالت الطبية الطارئة المه ِّددة للحياة ،عليك التوجه مباشرة إلى إحدى المستشفيات المدرجة و قم باالتصال بـ" ميدي فيزا لبنان"
من المستشفى ،وإال ّ لن نتمكن من مساعدتك في دفع  %00من الفواتير الطبية.
للحصول على معلومات حول الدعم المادي من المفوضية لحالتك الطبية ,،يرجى التكلم مع مندوب ميدي فيزا في المستشفى .يتم دعم
الوالدات في المستشفيات.

الخطوط الساخنة لميدي فيزا
من االثنين إلى الجمعة  5حتى  0والسبت من  5الى  3ظهرا50-804004 :
بعد ساعات العمل ويوم األحد وفي العطل الرسمية :في الجنوب  35108107أو 41388741
لخدمات اإلسعاف من الصليب األحمر اللبناني اتصل على .185

المنطقة
صيدا

المستشفى
مستشفى صيدا الحكومي

العنوان
عين الحلوة ،صيدا

مستشفى ّ
دالعة

شارع دالعة -صيدا

30-080800
30-080033

مستشفى الراعي

صيدا مفرق مغدوشة

30-888380/0

مستشفى عالء الدين

الصرفند ,الطريق العام

مستشفى قصب

الهاللية ,صيدا

مستشفى عسيران

اوتوستراد معروف سعد

المستشفى اللبناني اإليطالي

صور -برج شمالي -الحوش

مستشفى حيرام

صور -جل البحر

مستشفى النبطية الحكومي

الطريق العام-كفر جوز

مستشفى غندور

النبطية الفوقا

30-023073
30-028008

بنت جبيل

مستشفى تبنين الحكومي

الطريق العام ،تبنين

30-082077

مرجعيون

مستشفى الهيئة الصحية
االسالمية/الشهيد صالح غندور
مستشفى مرجعيون الحكومي

بنت جبيل الطريق العام

30-003333

جديدة مرجعيون

30-503300

جزين

مستشفى جزين الحكومي

حي البيادر ,جزين

حاصبيا

مستشفى حاصبيا الحكومي

الشارع الرئيسي,حاصبيا

الحاالت
القلبية فقط

مستشفى حمود

صيدا

صور

النبطية

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

رقم الهاتف
30-083232
30-088303

30-000833/3/8
30-080033
30-080733
30-082305/7
30-000080
30-000033
30-000033
30-022555

30-053032
30-053032
30-003307
30-080333

