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بيروت\جبل لبنان

مراكز الرعاية الصحية األولية

العنوان

رقم الهاتف

مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين
الحريري مركز الرعاية الصحية األولية

بيروت

01-830000 ext.
1200 or 2900

وزارة الصحة العامة ،مركز الرعاية
الصحية األولية ،مؤسسة األمير مجيد
أرسالن
مستوصف جمعية الوعي والمواساة
الخيرية
مؤسسة مخزومي – مركز المزرعة
الصحي

حارة القبة ،الشويفات ،قرب مدرسة البنين الحكومية

05-431551

كترمايا ،وسط البلدة

07-971983

مؤسسة مخزومي  -مركز االشرفية
الصحي
مركز األسرة للرعاية واإلرشاد
مركز مار انطونيوس للرعاية األولية

بربور – شارع زريق – بناية مخزومي

01660890/1/2/4

كرم الزيتون ،شارع الغاب ،بناية مروان شربل

01-218979

الطيونة ،خلف بيروت مول
رويسات ،الج َديْدة ،المتن الشمالي

مركز للرجال
مستوصف مؤسّسة قره كوزيان لحماية
الطفولة
مركز الفنار اإلجتماعي الطبي

فرن الشباك ،شارع بستاني ،مبنى نجار
شارع مرعش ،برج حمود ،المتن

01-395393
01-900996
03-724139
71-283820
01-263030

الزعيترية ،الفنار ،المتن

01-684362

مركز ريستارت

بدارو الشارع الرئيسي ،بناية غطاس ،بيروت

مركز الرعاية الصحية األولية ،حي السلم

حي السلم ،بيروت

مستوصف النادي الثقافي اإلجتماعي،
مركز الرعاية الصحية األولية ،برج
البراجنة
مستوصف النادي الثقافي اإلجتماعي
مستوصف أطباء بال حدود-مخيم شتيال
وزارة الصحة العامة مركز الصحة
األولية قضاء جبيل
كاريتاس لبنان -سد البوشرية
كاريتاس لبنان -ريفون المركز الطبي
والثقافي للبطريرك صفير
كاريتاس لبنان -دير القمر

برجا
برج البراجنة

01-385358
76-708083
05-483100
70-206034
07-623129
01-273426

برجا
مخيم شتيال
قضاء جبيل

07-623129
70-621026
09-540218

سد البوشرية -مركز ريمون فياض
ريفون ،كسروان

01-888868
09-953550

شارع سانت الي -مبنى بيار و جورج غندور الطابق
الثاني الشوف -دير القمر
صربا جونية بالقرب من كنيسة مار جرجس
الناعمة
طريق المطار

05-511616
09-637227
05602338
01-454005

مركز د .وديع الحاج الصحي  -بسكنتا

بسكنتا

04-288660

مركز زين العابدين العمروسية

العمروسية

01-431680

حراجل الصحي الحكومي

الصومعة  -مدخل حراجل

09-322460

مركز الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية
االجتماعية بنت الهدى  -صبرا
الصليب األحمر اللبناني  -الشياح

حي فرحات  -صبرا

01-838284

الشياح  -شارع عبد الكريم الخليل

01-558803

كاريتاس لبنان -صربا
مركز الخدمات اإلنماءية
مركز الكيان الطبي

شحيم الصحي الحكومي
جمعية عطاء بال حدود
مركز عرمون الصحي

حي الشريفة  -شحيم
ليلكي
ساحة الشهدة عرمون

07-241784
01-470661
76-836248

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  3000و  5000ل.ل .الستشارة الطبيب .ستحصل على
األدوية مجانا.
تغطي المفوضية  %85من تكاليف الفحوصات المخبرية والتشخيصية وأربع استشارات طبية للحوامل .كما تغطي
المفوضية  %85من تكاليف الفحوصات المخبرية والتشخيصية لألطفال تحت سن الخامسة والمسنين فوق سن الستين.
عليك أخذ موعد في المراكز التالية:

االستشفاء
في الحاالت الطبية الطارئة المه ِّددة للحياة ،عليك التوجه مباشرة إلى إحدى المستشفيات المدرجة و قم باالتصال ب
 "NEXtCAREنكستكير" من المستشفى ،وإال ّ لن نتمكن من مساعدتك في دفع  %75من 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  2٤ساعة 01 504020:7/7
لخدمات اإلسعاف من الصليب األحمر اللبناني اتصل على .1٤0

المنطقة
بيروت

جبل لبنان

المستشفى

العنوان

مستشفى رفيق الحريري الحكومي
الجامعي
مستشفى الساحل

الجناح

01-830000

حارة حريك -
غبيري
الدورة

01-858333

مستشفى الكرنتينا الحكومي ) فقط لتحويل
حاالت حديثي الوالدة والعناية الفائقة
لالطفال(
مستشفى سيدة لبنان ،جونية
مستشفى عين وزين
مستشفى بعبدا الحكومي
مستشفى البوار الحكومي
مستشفى ضهر الباشق الحكومي الجامعي
مستشفى اللبناني الكندي
مستشفى عثمان
مستشفى الصليب

جونية
الشوف
بعبدا
كسروان
المتن
المتن
الشوف -
كترمايا
جل الديب-
المتن

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

رقم الهاتف

01-442105

09-831630
09-644644
05-509001
05-920040
09-440440
04-872138
01-511488
07-970000
04-710224
04-710230
03-397280/1/2

