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  مراكز الرعایة الصحیة األولیةتوزع  :ثانیًا

 

  توزع مراكز الرعایة الصحیة األولیة بحسب المحافظة : 1جدول رقم 

  محافظة                             بیروت جبل لبنان الجنوب النبطیة الشمال البقاع المجموع
 مراكز صحیة

  2010النصف األول من العام  13 30 22 18 30 25 138

  عدد المراكز لكل مئة ألف مواطن  3  2  5  7  4  5  4
 

  

  لیة بحسب الجھة التي تنتمي إلیھاتوزع مراكز الرعایة الصحیة األو: 2جدول رقم 
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 المركز

  2010النصف األول من العام  14 13 2 14 82  2 8 2 1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2010 إلى 2001ام وعمن األبعض مؤشرات النصف األول مقارنة  :ثالثًا

  معاینات، مستفیدین واحاالت: 3جدول رقم 

  اإلحاالتإجمالي   إجمالي المستفیدین من المعاینات  إجمالي المعاینات  

 11375 93300 112255  2001النصف األول من العام 

 9878 101627 151284  2002النصف األول من العام 

 5451 151454 182463  2003النصف األول من العام 
 8710 182414 211130  2004النصف األول من العام 
 10983 330341 369424  2005النصف األول من العام 
 12114 352924 389284  2006النصف األول من العام 

 17154 389946 430268  2007من العام  النصف األول
 19140 407881 446155  2008النصف األول من العام 
 10155 200033 224516  2009النصف األول من العام 

 21705 507871 558212  2010النصف األول من العام 
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  مستفیدون :4جدول رقم 

  ذكورإجمالي   إجمالي اإلناث  إجمالي الحوامل  إجمالي أطفال  
  النصف األول من العام

2010  89945  10739  332011  239856  

 

  

  تفصیل المعاینات بحسب اإلختصاص :5جدول رقم 

  اإلختصاص           
  طب  طب عام  العام

  أطفال
  صحة
  إنجابیة

  صحة فم
  و أسنان

  قلب
  و شرایین

  غدد
  و سكري

إختصاصات 
  أخرى

النصف األول من 
  186465  13579  27209  82813  38133  97141 112872  2010العام 

 

 

  تفصیل خدمة المجتمع: 6جدول رقم 

  تثقیف صحي  زیارات منزلیة  
  )داخل المركز وخارجھ(

خدمات 
  المجموع  أخرى

النصف األول من 
  6272  3919  785  784  2010العام 

 

  

  )وصفات وأدویة( أدویة أساسیة: 7جدول رقم 

  أدویة غیر مزمنة  وصفات غیر مزمنة  أدویة مزمنة  وصفات مزمنة   

  3,510,553  1,767,029  1,916,074  750,930  2010النصف األول من العام 

  2  3  نسبة الدواء بالوصفة الواحدة
 

 

 

 

 

 

 

  



Annex I 

  

  أو تعاقدت من خالل بلدیات/و الصحیة التابعة للبلدیاتالئحة بالمراكز 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

 

 

 

  العنوان  اإلدارة/ المؤسسة   المستوصف/ إسم المركز   القضاء
  سد البوشریة  البوشریة السد/ الجدیدة  بلدیة  البوشریة - مستوصف مار شربل   المتن
  عالیھ - مجدلیا   البلدیة/ وزارة الصحة العامة   مجدلیا الصحي الحكومي  عالیھ

  مشمش  بلدیة مشمش  مستوصف بلدیة مشمش  جبیل
  جبیل  البلدیة/ وزارة الصحة العامة  مستوصف طبابة قضاء جبیل

  البترون  البلدیة/ وزارة الصحة العامة  البترون -مركز قسم الصحة   البترون

  طنبوریت  بلدیة طنبوریت  مستوصف بلدیة طنبوریت  صیدا
  الغسانیة  بلدیة الغسانیة  مستوصف بلدیة الغسانیة

  صور/ صریفا   بلدیة صریفا  امستوصف بلدیة صریف  صور

  الشقیف/ یحمر   یحمر وجمعیة اإلنماء بلدیة  یحمر -مركز جمعیة اإلنماء   النبطیة
  أنصار  بلدیة انصار  مركز بلدیة أنصار

  الضنیة -دیر عمار  بلدیة دیر عمار  مستوصف بلدیة دیر عمار  الضنیة-المنیة
  ایعات  البلدیة/ وزارة الصحة العامة   ایعات الصحي الحكومي  بعلبك

  عكار
  عكار - ببنین   بلدیة ببنین  ببنین  -مركز اإلیمان الصحي 

  مشمش  عكار  بلدیة  مشمش  مشمش –المركز البلدي لرعایة صحة أألم والطفل 
  عكار/ برقایل   بلدیة برقایل  مستوصف بلدیة برقایل

  كفرصارون الكورة  بلدیة كفرصارون والنجدة الشعبیة  كفرصارون -النجدة الشعبیة   الكورة



Annex II 

  األمراض المزمنةتقریر  خاص بمشروع أدویة 
  
  عدد المراكز  

  المراكز التي لم تجیب  كال  نعم  
  1  4  77  یستفید مركزكم من مشروع أدویة األمراض المزمنة ھل

  5  28  49  البطاقة الدوائیة مركزكم ھل یطبق
  8  12  62  ھنالك أدویة من ضمن الالئحة األساسیة المعتمدة غیر متوفرة حالیا

  10  18  54  األساسیة المعتمدة غیر متوفرة خالل ثالثة اشھر ھنالك أدویة من ضمن الالئحة
  6  30  46  شھري/ المرضى بشكل دوري ھل تتم تلبیة حاجات

  

  DSL – IT Equipment – Human resourcesیجري العمل على إستكمال تجھیز المراكز الصحیة بالمتطلبات الالزمة تحدیدًا : مالحظة
  . ن البدء بتطبیق البطاقة الدوائیةللتمكن م

                                    

    

   

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

  

  

 

  

  ).تم األخذ باإلعتبار المراكز التي تجاوبت ضمن المھلة الزمنیة التي حددت للدراسة( 82: مراكز التي شاركت في الدراسةعدد ال -1:  مالحظة

 .2010أجریت الدراسة خالل شھر أیلول  -2  

 الئحة باألدویة األكثر نقصًا
في المراكز حالیًا   

 عدد نوع الدواء
 المراكز

AMLOR 29 
GLUCOPHAGE 850 18 
LANSOPRAZOLE 30 18 
ZESTRIL 10 18 
ALDACTONE 25 13 
ASPIRINE 12 
CALCIUM 12 
AMARYL 4 10 
SINEMET 10 
CONCOR 5 8 
DOXIUM 500 7 
LIPANTHYL 200 7 
PERSANTINE 75 7 
ALDOMET 250 6 
CLENIL 250 5 
DAONIL 5 5 
DEPAKINE 500 5 
HALOPERIDOL 5 5 
ZYLORIC 300 5 

الئحة باألدویة األكثر نقصًا في المراكز 
 خالل الثالثة أشھر الماضیة

 عدد نوع الدواء
 المراكز

GLUCOPHAGE 850 22 
AMLOR 14 
DOXIUM 500 14 
CALCIUM 13 
ALDACTONE 25 10 
LANSOPRAZOLE 30 9 
ZESTRIL 10 9 
SINEMET 5 
TRYPTIZOLE 25 5 
ZYLORIC 300 5 
ALDOMET 250 4 
ASPIRINE 4 
CONCOR 5 4 
DAONIL 5 4 
LARGACTIL 100 4 
CLENIL 250 3 
DEPAKINE 500 3 
DICLOFENAC 50 3 
RANITIDINE 150 3 

  أسماء األدویة غیر المتوفرة
 في جمیع المراكز

AMLOR  
GLUCOPHAGE 850 
LANSOPRAZOLE 30 

ZESTRIL 10 
ALDACTONE 25 

CALCIUM 
ASPIRINE 

DOXIUM 500 
AMARYL 4 
SINEMET 

CONCOR 5 
LIPANTHYL 200 
PERSANTINE 75 



IIIAnnex  

  

  تقریر خاص بمشروع أدویة األمراض غیر المزمنة

 

  عدد المراكز  
 المراكز التي  كال  نعم  

  لم تجیب 
  0  13  53  األساسیة المعتمدة غیر متوفرة حالیًا من ضمن الالئحة ھل ھنالك أدویة
  1  17  48  الثالثة أشھر الماضیة المعتمدة لم تكن متوفرة خالل من ضمن الالئحة األساسیة ھل ھنالك أدویة

  

كونھ تم طلبھ من خالل الئحة أدویة   UNICEFلم یكن متوفرًا في المستودع ألنھ لم یطلب أصًال من خالل   CALCIUMفقط الدواء : مالحظة
  .األمراض المزمنة

  

 أدویة من ضمن الالئحة األساسیة 
  غیر متوفرة حالیًا

 عدد
  المراكز 

 أدویة لم تكن متوفرة خالل 
  الثالثة أشھر الماضیة

 عدد
  المراكز 

Amoxicillin 500mg TAB 31 Amoxicillin 250mg/5ml SUSP 34 
Calcium supplement 1000mg TAB 25 Calcium supplement 1000mg TAB 21 
Metronidazole 200mg/5ml SUSP 15 Metronidazole 200mg/5ml SUSP 14 
Aluminium hydroxide 500mg TAB 15 Metronidazole 250 mg TAB 12 
Metronidazole 250 mg TAB 14 Folic Acid  5mg TAB 10 

Clavulanic Acid 156mg SUSP 13 Hyoscine butyl bromide (Buscopan)10mg 
TAB 10 

Clavulanic Acid 625mg TAB 11 Alum.hyd.+Mag.hyd. 200+ 100mg/5ml 
SUSP 250ml 9 

Folic Acid  5mg TAB 10 Clavulanic Acid 156mg SUSP 8 
Amoxicillin 250mg/5ml SUSP 8 Clavulanic Acid 312mg SUSP 8 
Hyoscine butyl bromide (Buscopan)10mg 
TAB 8 Clavulanic Acid 625mg TAB 8 

Ciprofloxacine 250mg TAB 6 Paracetamol 125mg/5ml SYR 6 
Clavulanic Acid 312mg SUSP 6 Ibuprofen 400mg TAB 5 
Paracetamol 500mg TAB 5 Dextromethorphan HBr 7.5mg/5ml   4 

 

 

 

 

 

 

  ).تم األخذ باإلعتبار المراكز التي تجاوبت ضمن المھلة الزمنیة التي حددت للدراسة( 66: عدد المراكز التي شاركت في الدراسة -1:  مالحظة

 .2010أجریت الدراسة خالل شھر أیلول  -2  



Annex IV 

  

 تقریر خاص بمرضى السكري

  

  .نوع الدواء مع الكمیات: 1جدول رقم 

  الدواء

الكمیة 
 الیومیة
Par 

unités  

الكمیة 
 الشھریة

Par 
flacons  

الكمیة 
 الشھریة

Par flacons 
(ROUND 

UP)  

  الكمیة السنویة
Par unités  

الكمیة 
  السنویة

Par flacons 
(ROUND 

UP)  

  التكلفة
 السنویة

)L.L.(  

Actrapid 3761 112.83 166 1372765 1992 37,822,104 
Jusline 70/30 79306 2471.4 3171 28946690 38052 486,570,924 

Jusline N  53165 1612.45 2169 19405225 26028 332,820,036 
 

 .الدواء الغیر متوفر في الوزارة في الوقت الحاضر: 2جدول رقم 

 الكمیة الیومیة  الدواء
Par unités  

 الكمیة الشھریة
Par flacons  

 الكمیة الشھریة
Par flacons 

(ROUND UP)  

  الكمیة السنویة
Par unités  

  الكمیة السنویة
Par flacons 

(ROUND UP)  
Novomix 79306 7930.6 8206 28946690 98472 

 

 .YMCAالسكري  وعدد المرضى الذین یملكون أرقام   عدد مرضى: 3جدول رقم 

 YMCAعدد المرضى الذین یملكون أرقام   عدد مرضى السكري
2727  433  

  

  

 .یجرى العمل على إعطاء بطاقات لكافة مرضى السكري وربطھم بمراكز الرعایة الصحیة األولیة: مالحظة

 

 

 

 

 

 

 



  .مع عدد المرضى في كل مركز وكمیة الدواء و نوعھ إسم المركز: 4جدول رقم 

  عدد 
  Par flacons  الدواء إسم المركز  المرضى

Actrapid Jusline 70/30  Jusline N  
 محافظة بیروت

 108 168 132 الطریق الجدیدة -الصحي االجتماعي  14
 12 36 12 رأس النبع -الصحي االجتماعي  3
 72 228  الحرج -الصحي المقاصدي  9
 156 204 12 العنایة بالطفل واالم 16
 36 84  جمعیة انماء بیروت 5
  168  صندوق الزكاة/ مستوصف أألوقاف  6
 288 384 12 الظریف/ الجمعیة الخیریة اإلسالمیةمستوصف  30

 864 1704 24 الطملیس/ مستوصف بیروت المركزي  106
 300 528  96 مستوصف مستشفى الكرنتینا 36
 108 384   سان أنطوان الصحي 20

 محافظة جبل لبنان
 القضاء : بعبدا    

 108 576  راس المتن الطبي 27
 132 144  الشیاح/ الصلیب األحمر اللبناني  13
 12 228 12 عین الرمانھ/ المركز الطبي اإلجتماعي لفرسان مالطا  12
 72 180  برج البراجنھ/ النجدة الشعبیة اللبنانیة  11
 264 336 132 صبرا  -بنت الھدى  33
 216 132  حارة حریك الصحي الحكومي 16
 516 612  حمانا الصحي 45
 108 276  العبد بئر/ مركز دار الحوراء  16

 القضاء : جبیل     
 804 696 12 مستوصف طبابة قضاء جبیل 55
 264 396  الخدمات الصحیة الشاملة اصدقاء بیبلوس  25
 216   مستوصف بجھ الحكومي 9
 240 96 84 مستوصف بلدیة مشمش 15

 القضاء : الشوف
 372 984  الباروك الصحي الحكومي 32
 996 1092 84 الحكوميبیت الدین الصحي  90

 1152 2040 96 مركز شحیم للرعایھ الصحیة االولیة 128
 36   مستوصف الدبیة الحكومي 1
  24   كفرحیم للرعایة الصحیة األولیة 1

 القضاء : عالیھ
  480 36 الشویفات الصحي الحكومي 26
  72 60 عرمون بشامون الصحي االجتماعي 11
  1080  عالیھ/ قسم الصحة  86
  132  العمروسیھ/ مستوصف اإلمام زین العابدین  11

 القضاء : المتن
 72 72  المركز الطبي اإلجتماعي أ بولغورجیان  6
 12   النجدة الشعبیة اللبنانیة بكفیا 1
 360 276  مؤسسة قره كوزیان لرعایة االطفال 37
 72 36  بیت مري -سان انطوان  1

   القضاء : كسروان 
 216     حراجل الصحي الحكومي 7



 محافظة شمال
 القضاء طرابلس     

 432 1344  السالمة الطبي الخیري  56
 324 1248  ابن سینا الصحي 71
 540 396  المیناء -االیمان الطبي االسالمي  43
 36 204  الزھراء الطبي الخیري 11
 396 216 24 الكرامة الخیري 33
 108 300 48 االجتماعيطرابلس الصحي  22
 1068 564  طرابلس الصحي المركزي 75

 816 1164 48 مستوصف القبة اإلسالمي 100
 القضاء : المنیة- الضنیة    

 1188    المنیھ الصحي الحكومي 52
 132 432  بیت الفقس الصحي الحكومي 27

    القضاء : زغرتا 
 120 168  فرسان مالطا/الخالدیھ/ الطبي اإلجتماعي 11
 132  12 جیھان فرنجیة للخدمات االنمائیة 8

 القضاء: عكار
 360 60  فرسان مالطا/ القبیات/ الطبي اإلجتماعي 16
 936   الكنج الخیري ببنین 44
 132 84 24 عكار العتیقة الصحي االجتماعي 11
 36 48  مركز القدیس بولس للخدمات الشاملة 5
 60 252  المقاصديمركز وادي خالد الصحي  15
 204 372 60 مستوصف بلدیة برقایل 25
 204 180 48 مستوصف تلمعیان 20
 48 96  مشحا الصحي الخیري 7

 القضاء : البترون   
 504 816  مستوصف طبابة قضاء البترون 60
 60 204  مستوصف تنورین الحكومي 8

 القضاء :  الكورة  
  108  180   مستوصف طبابة قضاء الكورة 13

 محافظة البقاع
 القضاء : زحلة   

 120 168  جالال/ اإلمام الحسین  10
 96 168  الفاروق الطبي سعدنایل 11
 240 432  بر الیاس الصحي الحكومي 27
 48 96  تربل الصحي المركزي 5
 288 588 12 جمعیة الشعلة عین كفرزبد 34

 600 1872 240 زحلة الصحي المركزي 113
 القضاء : بعلبك    

 36 48 24 النبي شیت الصحي 5
 84 300 24 مركز الشھید فرج بلوق 19
 24 156  مستوصف راس بعلبك البلدي 10

 القضاء : راشیا      
 60 204  األبرار الطبي 12
 48 168  الصلیب االحمر اللبناني راشیا 11

    القضاء : البقاع الغربي  
 24 216  سحمر/ للرعایة الصحیة  الجمعیة اللبنانیة 9
 132 60 12 شمسطار الصحي 11



         الھرمل     :ء القضا
 180 24  الصلیب االحمر اللبناني الھرمل 9
 96   القاع الصحي 4
 240 480 24 الھرمل الصحي الحكومي 35
 12 240 12 عرسال الصحي الحكومي 11

 محافظة الجنوب
 القضاء : صیدا      

 24 24 12 الشھید معروف سعد 3
 24 168  ةالصلیب االحمر الزراری 7
 12 192 24 الغازیة الصحي 11

 1224 3480 96 الصرفند/ مجمع نبیھ بري لرعایة المعوقین  128
 444 1092 24 مركز الدكتور نزیھ البزري الصحي 83
 840 816 72 مستشفى صیدا الحكومي 72
 108 300 156 االجتماعيعین الحلوة الصحي  23

    القضاء : جزین 
 360 84  قسم الصحھ جزین 20

        صور   :القضاء 
 840 636  صور الحكومي -الرعایة الصحیة األولیة  61
 96 168  الشھید حیدر خلیل 11
 48 96   مستوصف قانا الحكومي 6
 96 264  مستوصف الحمیري الحكومي 14

 محافظة النبطیة
 القضاء :  النبطیة  

 732 1572 84 ةالنبطی/ الرعایة الصحیة األولیة  97
 156 96  قعقعیة الجسر الصحي الحكومي 9
 60 240  الشقیف/ مستوصف بلدیة یحمر  14
 84 240  النمیریھ الصحي البلدي 13

 القضاء : مرجعیون  
 132 120   دیر سریان الصحي 13
 420 588   كفركال/ مستوصف الزھراء الصحي  47

 القضاء : حاصبیا    
 528 168 24 قسم الصحة حاصبیا الحكومي 34
 48 120 72 كفرحمام حاصبیا 10

 القضاء : بنت جبیل  
 156 60 12 بنت جبیل/ الخدمات اإلنمائیة  14
 84 132   العباس الصحي یاطر 8
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