آب 6102

الشمال

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:
مراكز الرعاية الصحية األولية
مركز المقاصد للرعاية الصحية األولية

العنوان
وادي خالد ،الهيشة

مركز مشحة للرعاية الصحية األولية

مشحة ،طريق الجومة

06-690676

المركز الطبي الخيري ،جمعية لجان المتابعة
الخيرية

حلبا

79-189118

مركز اإليمان للرعاية الصحية األولية

ببنين الطريق العام

مستوصف بلدية كفرتون

كفرتون –أكروم  ,مبنى البلدية

مستوصف بلدية تلمعيان

تلمعيان – مبنى المدرسة القديمة

06-471303
06-471709
03-435814
70-540418

مركز الرعاية الصحية األولية في فنيدق
المركز الصحي اإلجتماعي لفرسان مالطا،
القبيات
مستوصف بلدية عبده )أطباء بال حدود(
(مجانا)
مستوصف االعمار
مركز اإلرشاد الطبي
مركز وزارة الشؤون اإلجتماعية ،العماير،
وادي خالد
مركز وزارة الشؤون اإلجتماعية ،البيرة
مركز النهضة للرعاية الصحية األولية،
البداوي

فنيدق – شارع المدارس
القبيات ،قرب المدرسة العزارية
عبده  -ببنين مفرق

رقم الهاتف
06-870197

06-896311
06-350214
-

برقايل  -ائتالف
برقايل – شارع المدارس مركز سلطان العلماء

76-868813
30-370047

وادي خالد

06-870180

البيرة

03-803892

البداوي

06-387755

مستوصف أطباء بال حدود في مستشفى دار
الزهراء ،أبو سمرا (مجانا)

مستشفى دار الزهراء ،أبو سمرا

مستوصف الدعوة (أطباء بال حدود)
(مجانا)

التبانة

مركز وزارة الشؤون االجتماعية ،المنية
مركز وزارة الشؤون االجتماعية ،المينا
مركز اإليمان للرعاية الصحية األولية سير
الضنية
مستوصف النجدة الشعبية ،كفرصرون

سير الضنية

06-490149

كفرصرون ،أميون  ،الكورة

مركز كاريتاس لبنان ،ضهر العين

ضهر العين ،الكورة ،وقف كنيسة مار يوسف

06-651088
06-415881

مستوصف مكارم األخالق

التل بجانب مصلحة مياه لبنان القديمة
المينا ،المساكن الشعبية تحت مسجد علي بن ابي طالب-
طرابلس
المنية

مركز اإليمان للرعاية الصحية األولية ،المينا
مركز النهضة للرعاية الصحية األولية ،المنية

المنية ،الطريق العام ،بالقرب من محطة ملص
المينا ،طرابلس

العيادة:
78-808373
المساعد اإلجتماعي:
78-808353
العيادة:
78-808454
المساعد اإلجتماعي:
78-808353
06-460242
06-226677

06-426322
06-211770
06-463481

المركز الصحي اإلجتماعي لفرسان مالطا ,
زغرتا
مركز وزارة الشؤون االجتماعية  ،مرياطة
مركز وزارة الشؤون االجتماعية ,طرابلس
مركز ريستارت

الخالدية ,زغرتا

06-662040

مرياطة
ساحة النجمة  ،طرابلس
الضم و الفرز  ،طرابلس  ،مبنى الربيع ،بجانب مطعم
مايسترو ،الطابق األول

06-255125
06-435020
06-411451
06-410577

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  %57من 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  8حتى  7والسبت من  8الى  1ظهرا:
05-458558
بعد ساعات العمل ويوم األحد وفي العطل الرسمية:
في الشمال  48400030أو 69099007
لخدمات اإلسعاف من الصليب األحمر اللبناني اتصل على .004
العنوان

المستشفى
مستشفى سيدة السالم
مستشفى طرابلس الحكومي
مستشفى المظلوم )ال قبول للوالدات(
مستشفى السالم )فقط للحروق(
مستشفى المنال
مستشفى الخير
مستشفى عاصون الحكومي

عكار ،القبيات
طرابلس ،القبة
طرابلس ،المعرض ،مقابل السراي
طرابلس ،البحصاص
طرابلس
طرابلس ,المنية
طرابلس ,سير الضنية

المستشفى اإلسالمي
مستشفى دار الشفاء
مستشفى الكورة
مستشفى الحنان

طرابلس
طرابلس ,أبي سمراء
الكورة
طرابلس

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

رقم الهاتف
30005063
30050033
30053360
30055633
30050553
30005000
30015555
30015155
30630560
06429595
30103155
30633066

