التعاون مع أطباء القطاع الخاص وتزويدهم بكافة اللقاحات
المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة
✓ مقدمة:
في سياق العمل المستمر لحماية لبنان من األمراض التي تتوفر لها لقاحات فعالة ومأمونة،
و بناء على ضرورات المصلحة العامة المتمثلة بالوصول الى كافة االطفال باللقاحات االساسية،

وتماشيا مع قرار وزير الصحة العامة ،ومدير البرنامج الوطني للتحصين،
وبناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة،
تم اصدار قرار رقم  1/1411الذي يتعلق بالتعاون مع اطباء القطاع الخاص وتزويدهم بكافة اللقاحات المعتمدة من قبل
وزارة الصحة العامة.

✓ آلية العمل :
ان عملية الحصول على اللقاحات من وزارة الصحة العامة هي كما يلي:
 -1يشترط ان يكون الطبيب عضوا منتسبا في الجمعية اللبنانية الطباء االطفال في بيروت أوالشمال ومخول
بصفته الفنية بتلقيح االطفال.
 -2يتقدم طبيب االطفال بطلب الى ادارة البرنامج الوطني الموسع للتحصين في وزارة الصحة العامة عبر الرقم
التالي 01-830371/72 :او عبرالبريد اإللكترونيphc–epi@hotmail.com :
 -3يتم الحصول على وثيقة التعهد عبر الرابط التاليhttps://bit.ly/3ysCcd3 :
 -4يتم التوقيع على وثيقة التعهد التي تشمل:
 أولا :مجانية لقاحات الرزنامة الوطنية للتلقيح. ثانياا :يعطى اللقاح لجميع األطفال المقيمين على األراضي اللبنانية . ثالث اا :وضع عبارة "لقاحات الرزنامة الوطنية للتلقيح متوفرة مجانا ا من وزارة الصحة العامة" في العيادة. رابعأ ا :الحضور الى القضاء المختص إلستالم اللقاحات خالل االسبوع االول من كل شهر مصطحبا برادخاص لنقل اللقاحات.
سا :تامين سلسلة تبريد سليمة في العيادة ،في براد مخصص للقاحات دون شيء اخر.
 خام اسا :تسجيل االطفال الملقحين على النظام الخاص ببرنامج التلقيح (:)MERA
 ساد اMobile Application/Web Application
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 ساب اعا :يحق لوزارة الصحة العامة التواصل مع المستفيدين/ات. ثامناا :استقبال فريق عمل طبابة القضاء والفريق المركزي بزيارات ميدانية لمراقبة سلسلة التبريد والتأكد منتقديم اللقاحات مجانا.
 تاسعاا :المشاركة في الدورات التدريبية/ورش العمل الخاصة باللقاحات والتي تقوم بتنفيذها وزارة الصحةالعامة.
 -5يقوم طبيب االطفال بإرسال النسخة ( )scan copyمن وثيقة التعهد الموقعة و المختومة إلى ادارة برنامج
الوطني الموسع للتحصين في وزارة الصحة العامة عبرالبريد اإللكترونيphc-epi@hotmail.com :
 -6يقوم فريق البرنامج الوطني الموسع للتحصين ( )EPIبتحديد موعد اجتماع تنسيقي وتدريبي الى طبيب
األطفال على النظام المعلوماتي الممكنن ( MERAتطبيق تسجيل Mobile Application
 )EPI Registrationإلعداد التقارير الشهرية حول استخدام اللقاحات المسلمة من وزارة الصحة العامة
بهدف احتساب عدد االطفال الملقحين والجرعات المعطاة واللقاحات المصروفة من طبابة القضاء.
 -7يقوم فريق البرنامج الموسع للتحصين بإنشاء اسم مستخدم لطبيب األطفال ( )User Name
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يستلم طبيب األطفال اللقاحات من طبابة القضاء الذي تتواجد فيه عيادته .

✓ التطبيق اللكتروني النقال ال MERA ( Mobile EPI Registration Application MERA
تم اطالق التطبيق االلكتروني النقال  MERAمن قبل فريق المعلوماتية في دائرة الرعاية الصحية االولية -
وزارة الصحة العامة بدعم من اليونيسف .
يهدف هذا التطبيق إلى إستبدال النظام الورقي المعتمد المكون من خمس نماذج ورقية يتم تعبئتها وارسالها
الى طبابة القضاء المعنية وتسليم اللقاحات.
يعمل هذا التطبيق على الوضع التحصيني للطفل بحسب تلك النماذج باالضافة الى احتساب عدد االطفال
الملقحين والجرعات المعطاة بطريقة دقيقة.
كذلك يساعد هذا التطبيق على متابعة لقاحات االطفال واحالتهم الى اقرب مركز رعاية صحية اولية أو
مستوصف بحال التسرب من اي لقاح.

✓ المرفقات:
 قرار رقم  1/1411الذي يتعلق بالتعاون مع اطباء القطاع الخاص وتزويدهم بكافة اللقاحات المعتمدة من قبل وزارةالصحة العامة .
 -وثيقة التعهد اطباء القطاع الخاص
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1/1411 ❖ تعميم رقم
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❖ وثيقة تعهد اطباء القطاع الخاص:
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