
  
 مھام وحدات وزارة الصحة العامة

 
مراض، ومعالجة المرضى تعنى وزارة الصحة العامة بالحفاظ على الصحة العامة، ورفع مستواھا وذلك بتأمین الوقایة من األ

عداد المقترحات إالقوانین الخاصة بھا. كما تتولى حكام شراف على المؤسسات الصحیة الخاصة وفقا ألالمحتاجین، واإل
 .ة العامةقة بكافة حقول الصحّ نظمة المتعلّ ع والتعدیل في القوانین واألبالتشری

  
 :وزارة الصحة العامة من تتألف

 .الدوائر المركزیة  -
 .الدوائر االقلیمیة  -

  
 الدوائر المركزیة

 
 :الدوائر المركزیة من تتألف   

 المدیریة العامة 
 لمعلوماتیةا دائرة -
 والبرامج  دائرة المشاریع -
 الحكومیة المستشفیات لرقابة علىة ادائر -
 الدیوانمصلحة  -
 مدیریة الوقایة الصحیة -
 مدیریة العنایة الطبیة -
 مدیریة المختبر المركزي للصحة العامة -

 
 لمعلوماتیةا دائرة

 تتولى دائرة المعلوماتیة المھام التالیة:
عامة لدعم عمل الوحدات فیھا والمؤسسات وضع وتنفیذ نظام متكامل للمعلوماتیة في المدیریة العامة لوزارة الصحة ال -

 .التي تخضع لوصایتھا
خزن وتنسیق المعلومات المختلفة واستعادتھا لتسھیل عملیة تحضیر واتخاذ القرارت المالئمة في مختلف مجاالت   -

 .الصحة العامة
التي تساعد وزارة الصحة  القیام باالعمال االحصائیة على اختالفھا، بالتعاون مع االجھزة المختصة كل في مجال عملھ  -

 .العامة في عملیة التخطیط واالنماء
ربط وزارة الصحة العامة مع مختلف المؤسسات الصحیة الدولیة لالستفادة من المعلومات المتوفرة لدیھا ومع مختلف   -

لتبادل  اقسام الصحة العامة والمراكز الصحیة والمؤسسات العامة التي تخضع لوصایتھا بواسطة االجھزة الطرفیة
 .المعلومات واستثمارھا

ربط وزارة الصحة العامة مع رئاسة مجلس الوزراء ومختلف االدارات والمؤسسات العامة التي تتعاون معھا كل في   -
 .مجال عملھ ال سیما فیما یختص باالمور الصحیة لتنسیق العمل وتنفیذ السیاسة الصحیة واالستشفائیة العامة

  اریة لمساعدة المسؤولین في مختلف وحدات وزارةاحداث بنك للمعلومات االد  -
 .الصحة العامة على حل المشاكل التي تعترضھم -
  .ربط وزارة الصحة العامة بالنظام المتكامل وبنك المعلومات بغیة استثمار المعلومات لتسھیل العمل االداري  -
  

 والبرامج  دائرة المشاریع
 لتالیة:المھام ادائرة المشاریع والبرامج  تتولى  
مساعدة مختلف الوحدات في المدیریة العامة لوزارة الصحة العامة على اعداد وتنسیق مشاریعھا وتحلیلھا وعرضھا    -

 .وتقدیم االقتراحات المتوافقة مع السیاسة الصحیة العامة
لسیاسة الصحیة اعداد خطة صحیة عامة وخطط متعاقبة وبرامج انمائیة واجتماعیة تتعلق بالقطاع الصحي وتنسجم مع ا  -

 .العامة
 .اقتراح مشاریع المراسیم والقوانین ذات الطابع الصحي واالنمائي بما یتوافق مع متطلبات سیاسة االصالح الصحي  -

  
1 

 



اجراء االتصاالت مع االدارات والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الدولیة لتبادل المعلومات وتنسیقھا وذلك لوضع  -
 .في القطاع الصحي وتحدید االولویات في ھذا المجالمشاریع وبرامج مشتركة 

نشر تقاریر دوریة تتعلق بالمؤشرات الصحیة العامة ونشاطات الدائرة فیما یختص بالمشاریع والبرامج الموضوعة قید   -
 .التنفیذ او التي ستنفذ في المستقبل

توافقة مع البرنامج السنوي للعمل لجھة انطباق المساعدة على اعداد مشروع الموازنة المختصة بتنفیذ الخطة العامة والم  -
 .االعتمادات على المدى المحدد للخطة

بحاث الالزمة في المجاالت الصحیة واعدادھا او اقتراح تكلیف الجھات المحلیة او الدولیة المؤھلة للقیام بذلك، تعیین األ  -
 .وتقییم النتائج المترتبة على ھذه االبحاث

اریع والبرامج والخطط الالزمة لتطویر القطاع الصحي للجھات المحلیة والدولیة وادارتھا التقدم باقتراحات المش  -
 .وتقییمھا ومراقبة تنفیذھا

  .القیام بكافة المھام والمسؤولیات التي یمكن ان یكلفھا بھا المدیر العام  -
 
 

 الحكومیة المستشفیات لرقابة علىدائرة ا
 :وتقوم بالمھام التالیة

 
تتولى ادارة المستشفیات الحكومیة في سبیل التكامل في الخدمات  العمل بین جمیع المؤسسات العامة التي اقتراح تنسیق -

 .العامة االستشفائیة
 في كل من المستشفیات اقتراح تحدید الفروع الطبیة واالختصاصات والمعدات الطبیة المتطورة -
 .تشفى العامالمس مراقبة نوعیة وكلفة الخدمات الطبیة المقدمة للمریض في -
واالحصاءات الحیویة والدراسات االستشفائیة كاالدارة الصحیة  اقتراح اعتماد المستشفیات العامة كمراكز للرصد الوبائي -

 .المختلفة وتحلیل الخدمات
 لسریعة واالستشفاءالنھاري والخدمات الجراحیة ا اقتراح تحدید االسس والمقاییس الفنیة لبدائل االستشفاء كاالستشفاء  -

 المنزلي وسواه.
الوطني من  االستقالل المالي واالداري للمؤسسات العامة التي تدیر المستشفیات العامة على الصعید دراسة انعكاس  -

 .النواحي الصحیة واالقتصادیة ونوعیة العالج
التي تتولى  العامة تساعد وزیر الصحة العامة على اتخاذ القرارات اآلیلة الى تفعیل المستشفیات تقدیم االقتراحات التي  -

 .ادارتھا مؤسسات عامة
التي تتولى ادارة المستشفیات العامة الخاضعة لتصدیق وزیر الصحة  دراسة مقررات مجلس ادارة المؤسسات العامة -

 .العامة
یتوافق مع متطلبات سیاسة  اقتراح مشاریع المراسیم والقوانین التي تتعلق بتطویر مھام ھذه المؤسسات العامة وبما -

 .صالح الصحي العام والخریطة الصحیةاال
 .العامة دوریة تتعلق بنشاطات الدائرة فیما یتعلق بمشاریع وخطط وتطویر المؤسسات نشر تقاریر  -
المستشفیات العامة التي انشئت مؤسسات عامة  التقدم باقتراحات المشاریع والبرامج والخطط الالزمة لتطویر قطاع  -

 .یذھاتنف الدارتھا وتقییمھا ومراقبة
والصحة العامة والمؤسسات الصحیة العاملة في لبنان  دراسة مشاریع اتفاقیات التنسیق العلمي والتعاون مع كلیات الطب  -

 .للبحوث العلمیة والخارج كما مع المجلس الوطني
   .المدیر العام القیام بكافة المھام والمسؤولیات التي یمكن ان یكلفھا بھا  -

  
 الدیوانمصلحة 

  .لى دیوان المدیریة العامة لوزارة الصحة العامة الصالحیات التي تنیطھا بالدیوان القوانین واالنظمةیتو    
  

  الدوائر التالیة: یلحق بالدیوان   
  

 دائرة المحاسبة
  

 :تتولى دائرة المحاسبة   
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تنسیقھا من قبل دائرة التجھیز  اعداد مشروع الموازنة بصیغتھ النھائیة باالستناد الى اقتراحات الوحدات المختصة بعد -
 .والتموین

 .تنظیم مشاریع عقد النفقة استنادا الى طلبات رؤساء الوحدات المختصة  -
 .تنظیم جداول الرواتب واالجور والتعویضات والمكافآت والمساعدات وتأمین دفع المستحق منھا في أوقاتھا  -
 .القیام بمعامالت التصفیة  -
 .مسك حسابات الموازنة  -
ة عامة جمیع المعامالت التي لھا عالقة بتحضیر الموازنة وتنفیذھا ومسك حساباتھا بما فیھا حسابات دائرة وبصور -

  .التجھیز والتموین وجمیع المھام المنصوص عنھا في القوانین واالنظمة المرعیة
 

 دائرة التجھیز والتموین
  

 :تتـولى دائـرة التجھیز والتموین       
خارج من لوازم والبسة ومعدات ومفروشات وأدویة ومواد منقولة او ثابتة ومواد استھالك ضبط حركة الداخل وال -

 .واستحالة في المستودعات وقید االستعمال وفي جمیع وحدات وزارة الصحة العامة
 .تلقي مشاریع الموازنات السنویة من جمیع وحدات وزارة الصحة العامة  -
اتھا بالتعاون مع المدیریات والمصالح المركزیة التابعة لھا ھذه الوحدات درس ھذه الموازنات وتنسیقھا وتحدید كمی  -

 .واستنادا الى الكمیات المستھلكة في السابق ورفعھا الى دائرة المحاسبة في االوقات المحددة لھا قانونا
ا وحدات وزارة الصحة تأمین اعداد وتسلیم كمیات المواد واللوازم والمعدات والمفروشات واالدویة الخ... التي تتطلبھ  -

 .العامة بعد تدقیقھا والتأكد من انطباق كمیاتھا على الكمیات الملحوظة لھذه الوحدات في موازنتھا السنویة
التي تضعھا المدیریات والمصالح المركزیة لتأمین حاجات الوحدات التابعة لھا في  2درس دفاتر شروط المناقصات   -

حوظة في المیزانیة ثم تنسیقھا وتوحیدھا بالتعاون مع ھذه المصالح ووضعھا بالصیغة الدوائر المركزیة واالقلیمیة والمل
 .النھائیة ضمن التواریخ المحددة لھا قانونا

جمع كمیات القرطاسیة والمطبوعات وااللبسة الالزمة لجمیع وحدات الوزارة باالستناد الى الطلبات الواردة من ھذه   -
 .المدنیة لتأمینھاالوحدات ورفعھا الى مجلس الخدمة 

 .وضع اجازات الشراء بالمواد واالدویة واللوازم الخ... الضروریة والغیر متوفرة في المستودع  -
تعھد االبنیة الخاصة بوزارة الصحة العامة وتأمین حاجاتھا وصیانتھا بصورة عامة كل ما یتعلق بمحاسبة المواد عمال   -

  .بأحكام القوانین واالنظمة المرعیة
 

 :دائرة التجھیز والتموینیلحق ب
 .مستودع اللوازم والمعدات - -
  .مستودع االدویة - -
 

 قسم امانة السر
  

 :یتولى قسم امانة السر   
 .تأمین دراسة البرید العام الوارد والصادر وعرضھ على المدیر العام ورئیس الدیوان كل فیما یتعلق بھ -
 .تسجیل البرید الوارد والصادر وتوزیعھ  -
 .ال التحریر والترجمة االداریة والضرب على اآلالت الكاتبة واالستنساخ والمحفوظاتتأمین اعم  -
تلقي مراجعات اصحاب المصالح وشكاویھم وابالغ اصحاب العالقة النتائج التي تقترن بھا مراجعاتھم وبصورة عامة   -

  .جمیع المھام المتعلقة بامانة السر والمنصوص عنھا في القوانین واالنظمة المرعیة
  
 

 قسم الموظفین
  

 :یتولى قسم الموظفین      
 .اعداد المعامالت الخاصة بكل ما لھ عالقة بشؤون الموظفین الذاتیة  -
 .تنظیم ملفات الموظفین الشخصیة -
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تحضیر جداول التدرج استنادا الى اقتراحات الدوائر المختصة وبصورة عامة جمیع المعامالت المنصوص عنھا في  -
  .ة المرعیة والمتعلقة بشؤون الموظفینالقوانین واالنظم

  
  

 الصحیة الدولیة قسم الدروس والقضایا والعالقات
  

 :یتولى قسم الدروس والقضایا والعالقات الصحیة الدولیة      
 .االھتمام بالدعاوي وابداء الراي في عقود المصالحات -
 .وضع نصوص االتفاقات بصیغتھا القانونیة  -
 .نیةتقدیم المشورة القانو  -
 .االشتراك مع الدوائر المختصة في الوزارة لوضع المقترحات التشریعیة والتنظیمیة بصیغتھا النھائیة  -
االشتراك مع الدوائر المركزیة في الوزارة باصدار الدلیل الصحي كل ثالث سنوات ووضع المالحق المنجزة خالل ھذه   -

 .الفترة
ھا المدیریات المركزیة من جھة مطابقتھا على النصوص القانونیة درس لوائح مھام ومراحل مھام كل موظف التي تضع  -

 .ووضعھا بصیغتھا النھائیة باالتفاق مع ھذه المدیریات قبل احالتھا الدارة التفتیش المركزي
 .تأمین االرتباط بین المنظمات الصحیة الدولیة واالجنبیة والدوائر المختصة في الوزارة  -
ؤتمرات الدولیة والموتمرات االقلیمیة واالجتماعیة والمحاضرات التي تعقد في لبنان اعداد وسائل االشتراك في الم  -

 .والتعاون مع الدوائر المختصة في وزارة الصحة العامة وذلك باالتفاق مع وزارة الخارجیة
 .یةادارة المكتبة وتأمین طلبات وحدات الوزارة من النشرات والكتب العلمیة والقیام بأعمال الترجمة الفن  -
 .تزوید االدارات المختصة بمواد الدعایة التي ترد الیھا من المنظمات الصحیة الدولیة  -
 .تأمین وضع مشاریع التقاریر والبیانات واالعالنات والبالغات  -
وبصورة عامة جمیع المھام المتعلقة بالقضایا والدروس القانونیة وبالشؤون الصحیة الدولیة المنصوص عنھا في القوانین  -

  .نظمةواال
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 مدیریة الوقایة الصحیة

  
 :تتولى مدیریة الوقایة الصحیة      

تحضیر مشاریع تعدیل القوانین واالنظمة العائدة لشؤون الوقایة الصحیة والتي تفرضھا التطورات االجتماعیة والعلمیة   -
 .وتحضیر مشاریع القوانین واالنظمة المتعلقة بھا

 .ت علیھا القوانین الوقائیةاعداد مشاریع المراسیم التي نص  -
 .اعداد مناھج المكافحة التي تضعھا الدوائر المركزیة التابعة لھا بصیغتھا النھائیة  -
استخراج المھام من النصوص ووضع مراحلھا واالصول الواجب اتباعھا فیھا باالشتراك مع الوحدات المركزیة التابعة   -

 .وزارة خاصة قسم الدروس والقضایالھا بالتعاون مع مختلف المصالح المركزیة في ال
تاریخ  111من المرسوم االشتراعي رقم  4من المادة  2توزیع ھذه المھام على الموظفین العائدة لھم وفقا الحكام البند   -

12/6/1959.  
 .قلیمیةتنسیق ومراقبة وتفتیش اعمال الوحدات المركزیة التابعة لھا ومراقبة وتفتیش االعمال التنفیذیة بالوحدات اال  -
تلقي موازنات الوحدات التابعة لھا وتوحیدھا مع میزانیتھا وتنسیقھا ورفعھا الى دائرة المحاسبة بواسطة دائرة التجھیز   -

 .والتموین في الموعد المحدد لذلك
 .تلقي التقاریر االحصائیة عن مدى نشاط الوحدات التابعة لھا ووضع تقریر احصائي سنوي بنشاط جمیع ھذه الوحدات  -
والمأمورین الصحیین  2القیام باعداد وتدریب ورفع مستوى معارف االطباء الوقائیة والمھندسین والمرشدین والمراقبین  -

وجمیع الموظفین العاملین في حقل الوقایة الصحیة وذلك بتنظیم حلقات دراسیة دوریة نظریة وعملیة مختصرة في حقل 
  .الخدمات الوقائیة

  
  

 :یة الصحیة منتتألف مدیریة الوقا   
 

 مصلحة الطب الوقائي
  

 :تتولى مصلحة الطب الوقائي   
 .وضع المناھج لمكافحة االمراض االنتقالیة بالتعاون مع الدوائر المختصة  -
 .القیام بالدراسات المتعلقة بسیر االمراض االنتقالیة وتطورھا  -
وبالتحري عن االصابات ومصادر العدوى  مراقبة سیر االعمال المتعلقة بمكافحة ھذه االمراض والوقایة منھا  -

 .واالستقصاءات الوبائیة
 .مراقبة وتفتیش جمیع الوحدات التابعة لھا  -
تحضیر مشاریع االتفاقیات مع المصحات الخاصة ومراقبة معاملة المرضى المعالجین على نفقة الحكومة في ھذه   -

  .المصحات باالشتراك مع رئاسة مركز مكافحة التدرن في بیروت
  

 :یلحق بمصلحة الطب الوقائي       
 .دائرة مكافحة االمراض االنتقالیة  -
 .دائرة الحجر الصحي  -
 مركز مكافحة التدرن في بیروت  -
 .مستوصف مكافحة الكلب  -
 .مركز مكافحة الجذام -
  .مركز مكافحة المالریا  -
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 مصلحة الصحة االجتماعیة
  

 : تتولى مصلحة الصحة االجتماعیة    
 .راسة مشاكل الصحة العامة المتعلقة بقضایا االمومة والطفولة واالرشاد الصحي وصحة المدارسالقیام بد  -
 .مراقبة اعمال الدوائر التابعة لھا ووضع المناھج الرامیة الى رفع المستوى الصحي في البالد  -
كومیة والخاصة لتحقیق االھداف االشراف الفني على االعمال اآلیلة لتنفیذ المناھج المذكورة والتعاون مع المؤسسات الح  -

 .التي ترمي الیھا ھذه المناھج
درس التقاریر الواردة من الدوائر التابعة لھا وجمع االحصاءات والمعلومات المدونة فیھا ووضع توجیھات بشأنھا   -

 .واعداد المقترحات على ضوئھا
لى دور التولید ومستشفیات االطفال وفقا االشتراك مع مصلحة المستشفیات والمستوصفات والمھن الطبیة باالشراف ع  -

  .الحكام القوانین المرعیة
  
  

 :تتالف مصلحة الصحة االجتماعیة من   
 

 .دائرة صحة االم والولد والمدارس
 :تتولى دائرة صحة االم والولد والمدارس      

 .درس المشاكل الصحیة المتعلقة بقضایا االمومة والطفولة -
وفي سنتھ االولى من   2ى العنایة باالم المولدة في منزلھا وفي دور التولید وبالمولود الجدید وضع المناھج لرفع مستو  -

 .العمر، وبالمولود قبل اوانھ، وباالوالد في سني ما قبل المدرسة وباالوالد المعاقین والمشوھین
 .التعاون مع المؤسسات الحكومیة والخاصة لتحقیق اھداف الرعایة  -
تفاقات مع دور التولید ومستشفیات االوالد الخاصة ومراقبة معالجة االمھات واالوالد المعالجین تحضیر مشاریع اال  -

 .على نفقة الحكومة فیھا
القیام بالدراسات المتعلقة بالحالة الصحیة في المدارس الرسمیة والخاصة واقتراح المناھج المتفقة مع النصوص   -

 .القانونیة لتأمین رفع المستوى الصحي فیھا
القیام بتدریب ورفع مستوى معارف قابالت الصحة العامة والقابالت المساعدات االجتماعیات والقابالت العامالت في   -

 .وزارة الصحة العامة والبلدیات وذلك بتنظیم حلقات دراسیة دوریة نظریة وعملیة مختصرة في حقل صحة االم والولد
 

 دائرة االرشاد الصحي
 :لصحيتتولى دائرة االرشاد ا    
 .اقتراح مناھج نشر االرشاد الصحي على االھلین وفقا العمارھم وحسب بیئاتھم  -
 .االشراف على تنفیذ ھذه المناھج وتوجیھ الموظفین الموكول الیھم نشر االرشاد الصحي  -
ة ووضع االشتراك مع المصلحة المختصة في وزارة التربیة الوطنیة الدماج التثقیف الصحي العام في المواد الدراسی  -

 .المناھج لھا
  

 مصلحة االمراض المھنیة وطب العمل
 :تتولى مصلحة االمراض المھنیة وطلب العمل      

 .القیام بالدراسات المتعلقة بسیر االمراض المھنیة وتطوراتھا ومدى انتشارھا  -
 .وضع مناھج االكتشاف المبكر للحاالت المرضیة الناجمة عن العمل  -
روط الصحیة والوقائیة الواجب توفرھا في المعامل والمشاغل والورش وسائر المحالت اقتراح المواصفات والش  -

 .المصنفة للحد من انتشار االمراض المھنیة
اقتراح الشروط الصحیة والوقائیة الواجب توفیرھا للعمال لتأمین سالمتھم وعدم تعرضھم لالمراض المھنیة الناجمة عن   -

 .نوع كل صناعة
 .ریب ورفع مستوى معارف أطباء العملالقیام باعداد وتد  -
 .تفتیش ومراقبة اعمال اطباء العمل والموظفین التابعین لھم في بیروت واالقالیم  -
درس التقاریر الشھریة التي یضعھا اطباء العمل وجمع االحصاءات والمعلومات الواردة بھا ووضع توجیھات بشأنھا   -

  .واعداد المقترحات على ضوئھا
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 دسة الصحیةمصلحة الھن 

 :تتولى مصلحة الھندسة الصحیة       
القیام بالدراسات واقتراح المناھج المتفقة مع النصوص القانونیة المرعیة االجراء والرامیة الى تأمین سالمة المحیط من   -

 .العوامل التي تشكل خطرا على الصحة العامة
نونیة والرامیة الى ابادة الحشرات المؤذیة والحشرات ناقلة القیام بالدراسات واقتراح المناھج المتفقة مع النصوص القا  -

 .االمراض وأخصھا البعوض ناقل المالریا
القیام بالدراسات واقتراح المناھج المتفقة مع النصوص القانونیة لتأمین مواد غذائیة سالمة بالتعاون مع االجھزة   -

 .المختصة في وزارتي الزراعة واالقتصاد الوطني
القرارات بالشروط الصحیة والوقائیة الواجب توفرھا في كل نوع من انواع المحالت المصنفة لتأمین وضع مشاریع   -

 .منع المحاذیر المنصوص عنھا في القانون
اقتراح المواصفات والشروط الفنیة الواجب توفرھا في انشاء المجاریر العامة والخاصة ومشاریع انشاء شبكات میاه   -

 .یات واتالفھاالشرب ومشاریع جمع النفا
وضع مشاریع تصنیف المحالت الصناعیة غیر الواردة في جدول التصنیف او اعادة تصنیف المؤسسات التي تقضي   -

 .الضرورة باعادة تصنیفھا
 .الموافقة على مشاریع انشاء المسالخ ومد شبكات المجاریر في مدینة بیروت  -
  .بھا مركز مكافحة المالریااالشتراك بتنفیذ االعمال الھندسیة الصحیة التي یقوم   -
 

 :تتألف مصلحة الھندسة الصحیة من      
 .دائرة الدروس واالعداد - 
  .دائرة مكافحة الحشرات والقواضم - 

  
 

 دائرة االحصاءات الحیویة والصحیة
 :تتولى دائرة االحصاءات الحیویة والصحیة   
 .ات والوفیات، وأسبابھا، واالمراض وخاصة االنتقالیة منھاجمع المعلومات المتعلقة باالحداث الحیویة، ومنھا الوالد -
 .االستحصال من المدیریة العامة لالحصاء واالحوال الشخصیة على المستندات المتعلقة بالوالدات والوفیات  -
جمع المعلومات الصحیة االخرى المتعلقة بأعمال وزارة الصحة العامة ومؤسساتھا والبلدیات وبأعمال المستشفیات   -

 .والمؤسسات الصحیة الخاصة
 .القیام بالدراسات والتحالیل االحصائیة واالستقصاءات العینیة لتحدید مدى جسامة المشاكل الصحیة  -
نشر االحصاءات واالبحاث والدروس االحصائیة الحیویة والصحیة وابالغھا المراجع المختصة وخاصة مصلحة   -

  .االحصاء العام في وزارة التصمیم
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 العنایة الطبیةمدیریة 
     
 :تتولى مدیریة العنایة الطبیة  
جمیع الشؤون الرامیة الى معالجة المرضى المحتاجین والى االشراف على المؤسسات العالجیة والصیدلیة والعمل على   -

الشتراك مع تعزیزھا وتأمین االتصال بمعاھد تعلیم المھن الطبیة لرفع مستواھا وتأمین االتصال بنقابات المھن الطبیة وا
 .وزارة التربیة الوطنیة في التدقیق بشھادات مرشحي المھن الطبیة لفحص الكولوكیوم

تحضیر مشاریع تعدیل القوانین واالنظمة العائدة لشؤون المھن الطبیة والعنایة وتحضیر مشاریع القوانین واالنظمة   -
 .المتعلقة بھا

 .اعداد مشاریع المراسیم التي نصت علیھا القوانین  -
 .وضع مشاریع االنظمة الداخلیة للمستشفیات والمؤسسات التابعة للعنایة  -
 .اعادة النظر بتوزیع االسرة في كل مستشفى على مختلف الفروع على ضوء مقترحات االطباء رؤساء المستشفیات  -
مركزیة التابعة استخراج المھام من النصوص ووضع مراحلھا واالصول الواجب اتباعھا فیھا باالشتراك مع الوحدات ال  -

 .لھا وبالتعاون مع مختلف المصالح المركزیة في الوزارة خاصة قسم الدروس والقضایا
تاریخ  111من المرسوم االشتراعي  4من المادة  2توزیع ھذه المھام على الموظفین العائدة لھم وفقا الحكام البند   -

12/6/1959.  
نونیات والممرضات المساعدات والموظفات في المستشفیات القیام باعداد وتدریب ورفع مستوى الممرضات القا  -

والمستوصفات العالجیة وذلك بتنظیم حلقات دراسیة دوریة نظریة وعملیة مختصرة في حقل الخدمات التمریضیة 
 .بالتعاون مع اطباء المستشفیات والمستوصفات ورئیسات الممرضات في المستشفیات

 .المركزیة التابعة لھا ومراقبة وتفتیش االعمال التنفیذیة في الوحدات االقلیمیة تنسیق ومراقبة وتفتیش اعمال الوحدات  -
 .تلقي االحصاءات من مختلف الوحدات التابعة لھا ووضع تقریر احصائي سنوي لنشاط جمیع ھذه الوحدات  -
سبة بواسطة دائرة التجھیز تلقي موازنات الوحدات التابعة لھا وتوحیدھا مع میزانیتھا وتنسیقھا ورفعھا الى دائرة المحا  -

  .والتموین في الموعد المحدد لذلك
  
  

 :تتألف مدیریة العنایة الطبیة من      
 

 .مصلحة المستشفیات والمستوصفات والمھن الطبیة
 :تتولى مصلحة المستشفیات والمستوصفات والمھن الطبیة       

 .الخاصة في البالد القیام بالدروس واالستقصاءات المتعلقة بالمرافق العالجیة -
درس وتحضیر معامالت الترخیص بممارسة مھن الطب وطب االسنان والقبالة والتمریض والتدلیك وسائر المھن التي   -

 .لھا صفة طبیة باستثناء الصیدلة وتسجیل االختصاصیین في الفروع الطبیة والصحیة على انواعھا
توصفات والمختبرات الطبیة وسائر المؤسسات الخاصة درس وتحضیر معامالت الترخیص بفتح المستشفیات والمس  -

 .التي لھا صفة طبیة باستثناء الصیدلیات ومستودعات االدویة
  .مراقبة وتفتیش اعمال الوحدات التابعة لھا  -
  

 :تتألف مصلحة المستشفیات والمستوصفات والمھن الطبیة من   
 

 .دائرة المستشفیات والمستوصفات والمؤسسات المتعاقدة
 :تتولى دائرة المستشفیات والمستوصفات والمؤسسات المتعاقدة    
 .االشراف على مستشفیات الوزارة ومستوصفاتھا وعلى المؤسسات المتعاقدة معھا ومراقبة سیر العمل فیھا  -
مراقبة وتفتیش العیادات والمصحات ودور التولید والمستشفیات والمستوصفات والمختبرات الطبیة وعیادات طب   -

سنان والممرضات والقابالت في محافظة بیروت وسائر المؤسسات الخاصة التي لھا صفة طبیة باستثناء الصیدلة، اال
  .وذلك بالتعاون مع مصلحة الصحة البلدیة
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 :القسم االداري للمستشفیات والمستوصفات 
 :االداري للمستشفیات والمستوصفاتیتولّى القسم  

شفیات ومستوصفات الوزارة، والمؤسسات المتعاقدة معھا، وجمع االحصاءات االشراف على حركة المرضى في مست  -
 .المتعلقة بھا

 .تلقي وتنسیق وتوحید الموازنات السنویة التي ترد من المستشفیات ومستوصفات الوزارة  -
 .التعاقد مراقبة معاملة المؤسسات المتعاقدة مع الوزارة للمرضى الذین ھم على نفقة الحكومة ومراقبة تنفیذ شروط  -
 .تدقیق الفواتیر الواردة من المؤسسات المتعاقدة ومطابقتھا على لوائح المرضى المرسلة من ھذه المؤسسات  -
اجراء التفتیش االداري في المستشفیات الحكومیة وتطبیق االنظمة االداریة وتدریب الموظفین االداریین ووضع وتوحید   -

  .االسس واالنظمة االداریة المتبعة
 

 لمھن الطبیة:لاالداري  القسم
 :المھن الطبیةقسم  یتولّى

درس وتحضیر معامالت الترخیص بممارسة مھن الطب وسائر المھن التي لھا صفة طبیة باستثناء الصیدلة وتسجیل  -
 .االختصاصیین في الفروع الطبیة والصحیة على انواعھا

ختبرات الطبیة وسائر المؤسسات الخاصة درس وتحضیر معامالت الترخیص بفتح المستشفیات والمستوصفات والم  -
 .التي لھا صفة طبیة باستثناء الصیدلیات ومستودعات االدویة

 
 :ة أیضاً یلحق بمصلحة المستشفیات والمستوصفات والمھن الطبی    
 .المستوصف المركزي في بیروت -
 .دائرة طبابة الموظفین  -
 دائرة طب األسنان -

 
 :مصلحة الصیدلة

  
 :ةتتولى مصلحة الصیدل

 .االشراف الفني على سیر العمل في صیدلیات الوزارة  -
 .درس وتحضیر معامالت الترخیص بممارسة مھنة الصیدلة وفتح الصیدلیات ومستودعات االدویة  -
 .القیام بالدراسات الالزمة لتحدید اسعار بیع االدویة واقتراح ھذه االسعار  -
 .عامل انتاج االدویة وتھیئة المعامالت الالزمة للترخیصدرس طلبات الترخیص بصنع المستحضرات الخاصة وبفتح م  -
 .درس طلبات الترخیص باستیراد المخدرات  -
 .االشتراك مع وزارة التربیة الوطنیة في التدقیق بشھادات مرشحي مھنة الصیدلة لفحص الكولوكیوم  -
  .مراقبة وتفتیش موظفي الدوائر التابعة لھا  -
  

 :مصلحة الصیدلةب یلحق       
 
 :التي تتولى ائرة المخدراتد
 .مراقبة استیراد المخدرات وتوزیعھا على المستوردین المرخص لھم -
 .مراقبة انتاج وتحضیر المخدرات  -
 .توزیع المخدرات على المؤسسات المنتجة المرخص لھا وعلى الصیدلیات  -
 .وضع االحصاءات الخاصة بالمخدرات  -
 .قة بالمخدرات في االوقات المعینةتأمین المعامالت والمراسالت الدولیة المتعل  -
  .االشتراك باللجنة الطبیة لمنح المساعدات المرضیة للموظفین  -
  

 :التي تتولى دائرة استیراد االدویة وتصدیرھا
االشتراك مع اللجنة المختصة المنصوص عنھا في قانون الصیدلة  للموافقة على ادخال المستحضرات الطبیة غیر   -

 .البالدالمستعملة سابقا في 
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المنصوص عنھا في القوانین … الموافقة على المعامالت المتعلقة باستیراد االدویة والحلیب ومواد التجمیل الخ   -
  .المرعیة االجراء

  
 :التي تتولى دائرة التفتیش الصیدلي 

محافظة  في… تفتیش الصیدلیات ومستودعات االدویة ومعامل انتاج االدویة وصیدلیات المستشفیات الخاصة الخ  -
بیروت وذلك فیما یتعلق باستثمار ھذه المؤسسات ومراقبة اسعار االدویة ومراقبة استعمال المخدرات ومراقبة االدویة 

 .من حیث فعالیتھا وسالمتھا وذلك وفقا الحكام القوانین المرعیة االجراء
  .االشخاص غیر المرخص لھممكافحة ممارسة مھنة الصیدلة غیر المشروعة ومنع االتجار باالدویة وبیعھا من   -
  
  

 مدیریة المختبر المركزي للصحة العامة
  

 :تتولى مدیریة المختبر المركزي للصحة العامة      
تحضیر مشاریع تعدیل القوانین واالنظمة المتعلقة بالشؤون المخبریة الطبیة وتحضیر مشاریع القوانین واالنظمة   -

 .المتعلقة بھا
 .التي نصت علیھا القوانیناعداد مشاریع المراسیم   -
استخراج المھام من النصوص ووضع مراحلھا واالصول الواجب اتباعھا فیھا باالشتراك مع الوحدات المركزیة التابعة   -

 .لھا وبالتعاون مع قسم الدروس والقضایا
تاریخ  111شتراعي رقم من المرسوم اال 4من المادة  2توزیع ھذه المھام على الموظفین العائدة لھم وفقا الحكام البند   -

12/6/1959.  
القیام باعداد وتدریب ورفع مستوى المحضرین المخبرین وموظفي المختبرات المركزیة والفرعیة التابعة لوزارة   -

الصحة العامة، بالتعاون مع رؤساء فروع المختبر المركزي وذلك بتنظیم حلقات دراسیة دوریة نظریة وعملیة مختصرة 
 .لمخبریةفي حقل الفحوصات ا

 .تنسیق ومراقبة وتفتیش اعمال الوحدات المركزیة التابعة لھا ومراقبة تفتیش االعمال المختبریة في الفروع االقلیمیة  -
تلقي االحصاءات من مختلف الوحدات المخبریة ووضع تقریر احصائي سنوي بنشاط الفروع المخبریة التابعة لوزارة   -

 .الصحة العامة
التابعة لھا وتوحیدھا مع میزانیتھا وتنسیقھا ورفعھا الى دائرة المحاسبة بواسطة دائرة التجھیز  تلقي موازنات الوحدات  -

  .والتموین في الموعد المحدد لذلك
  
  

 :تتألف مدیریة المختبر المركزي للصحة العامة من      
 .القسم االداري  - 
  .نسجة المریضة ومصرف الدمواال -الكیمیاء  -والحمات (الفیروس)  -وفروع: الجراثیم   - 
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 الدوائر االقلیمیة
  

ل وزارة الصحة العامة في كل محافظة باستثناء محافظة بیروت بمصلحة الصحة العامة، وفي مركز كل قضاء بقسم تمثّ 
  .للصحة العامة ملحق بمصلحة المحافظة

 
 :مصلحة الصحة العامة

 :تتولى مصلحة الصحة العامة
  .مقررة للمحافظة وتأمین الخدمات الوقائیة والعالجیة والمخبریة بواسطة االجھزة التابعة لھاتنفیذ المناھج الصحیة ال -
   
 :یلحق بمصلحة الصحة العامة 

 )مركز رعایة صحة االم والولد (باستثناء محافظة جبل لبنان -مركز مكافحة التدرن  -المستوصف المركزي   -
 .قسم طبابة الموظفین  -
 .مستشفى المحافظة  -
  .رزة االرشاد الصحيمف  -
  
  

 قسم القضاء
 :تتولى طبابة القضاء   
 .المعاینة في مستوصف مركز القضاء باستثناء بعبدا وصیدا وطرابلس وزحلة -
تأمین االتصال بمستشفیات المحافظة ومستشفى القضاء والمستشفیات الریفیة حیث توجد المستشفیات المتعاقدة الدخال   -

 .لحاجةالمرضى ونقلھم الیھا عند ا
 .جمع المعلومات عن االحداث الحیویة والصحیة كالوالدات والوفیات واسبابھا وعن االمراض االنتقالیة  -
 .القیام باالعمال الرامیة الى مكافحة االمراض االنتقالیة  -
دة القیام باعمال رعایة صحة االم والولد وجمع المعلومات عن المعاقین وتوجیھ ذوي العوائق الى حیث یمكن اعا  -

 .تأھیلھم او معالجتھم
 .اقتراح الموافقة على الترخیص بالمحالت المصنفة من الفئة الثالثة  -
 .الكشف وابداء الرأي لوزارة التربیة الوطنیة بطلبات ترخیص بفتح مدارس جدیدة  -
 …الكشف وابداء الراي لمصلحة السیاحة واالصطیاف بطلبات الترخیص بفتح مقاھي ومالھي الخ  -
  .اء الرأي للقائمقام بطلبات الترخیص بانشاء المدافن والمقابرالكشف وابد  -
 .وتأمین الخدمات الصحیة المدرسیة في المدارس الرسمیة  2القیام بالتفتیش الصحي في المدارس الرسمیة والخاصة   -
 .انشر االرشادات الصحیة بین االھلین لتنویر المواطنین حول طرق المحافظة على الصحة العامة وتحسینھ  -
المحافظة على سالمة میاه الشرب ومراقبة تصریف المیاه المالحة واتالف النفایات ومراقبة الشروط الصحیة في كل   -

 .المحالت التي یسكنھا االھلون او یرتادونھا او یعملون فیھا
ا ومراقبة مراقبة المطاعم والمقاھي وجمیع المتاجر والمستودعات التي تحضر وتبیع االغذیة على اختالف انواعھ  -

 .متعاطي تحضیر االغذیة ومالمسیھا
 .مراقبة الشروط الصحیة في المدافن العامة والخاصة  -
 .مراقبة الزرائب واالسطبالت وكیفیة تصریف الفضالت الحیوانیة  -
 .مراقبة الحیوانات العاضة المحجور علیھا المدة التي تنص علیھا القوانین واالنظمة  -
 .بلدیات في القضاءاالشراف على اعمال اطباء ال  -
  .تطبیق القوانین واالنظمة المتعلقة بالصحة العامة  -
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