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ً
اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎت
وﻋﻴﺎدات أﻃﺒﺎء اﻷﻃﻔﺎل.
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ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ 1214

المقدمة
نطــوي عام ـاً مــن التحديــات والنجاحــات ونســتقبل آخــر بــإرصار وعزميــة عــى ابقــاء مجتمعنــا ســليم ومتعـ ٍ
ـاف والحفــاظ عــى
لبنــان يف صــدارة دول رشق املتوســط مــن حيــث املــؤرشات الصحيــة والتغطيــة الصحيــة الشــاملة.
ان الرعايــة الصحيــة األوليــة تعنــي الفــرد واملجتمــع مبختلــف أطيافــه وهــي قضيــة انســانية ،ومــن هنــا كانــت رصختنــا هــذا العــام
اىل إبعــاد الرعايــة الصحيــة األوليــة عــن التجاذبــات السياســية والطائفيــة نظـرا ً لدقــة هــذا املوضــوع وتأثــره عــى صحــة أطفالنــا
ومجتمعنا.
ومــن هنــا دعوتنــا الدامئــة لإلعــام عــى اختــاف انتامءاتــه أن يبقــى يــدا ً واحــدة ولون ـاً واحــدا ً يف مــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة
األوليــة وأن يلتــزم نقــل الخــر بدقــة وشــفافية كــا عهدنــاه .ونتوجــه اليــه بكلمــة شــكر وامتنــان عــى مواكبتــه حمالتنــا الوطنيــة
ونشــطاتنا إليصــال التوعيــة اىل كل بيــت وكل عائلــة.
يصــدر العــدد الرابــع مــن املجلــة الســنوية لدائــرة الرعايــة الصحيــة األوليــة هــذا العــام ليواكــب جهــود فريــق متفــانٍ يعمــل
دون ملــل أو كلــل عــى كافــة األرايض اللبنانيــة بالتعــاون مــع رشكاء محليــن ودوليــن ،أكان يف إطــار تحصــن األطفــال أو برنامــج
اعتــاد الرعايــة الصحيــة األوليــة ،كذلــك ضمــن مــروع إعــادة تأهيــل الرعايــة الصحيــة األوليــة املمــول مــن الــدول املانحــة
عــر البنــك الــدويل ،وحمــات التوعيــة الوطنيــة وصــوالً إىل برنامــج صحــة الفــم واألســنان وخدمــات الصحــة اإلنجابيــة ودمــج
خدمــات األمـراض غــر االنتقاليــة ضمــن الرعايــة الصحيــة األوليــة وبرنامــج األدويــة األساســية وبرنامــج املعلوماتيــة وســواها مــن
الربامــج والخدمــات التــي تقدمهــا وزارة الصحــة العامــة يف اطــار الرعايــة الصحيــة األوليــة .فــكل التقديــر واالمتنــان لتلــك الجهــود
ولتوجيهــات معــايل الوزيــر وســعادة املديــر العــام ملواكبتهــا بــكل أمانــة هــذه املســرة.
وبالطبــع مــا كان مــن املمكــن لهــذه األنشــطة والربامــج أن تســتمر مــن دون دعــم كافــة مكونــات مجتمعنــا مــن جيشــنا اللبنــاين
واألمــن العــام الذيــن يســهرون معنــا عــى الحــدود لتأمــن األمــن الصحــي الوقــايئ وجهــود البلديــات والجمعيــات األهليــة
واملؤسســات األكادمييــة وصــوالً اىل النقابــات والــوزارات املعنيــة ودعــم املنظــات الدوليــة (WHO, UNICEF, UNHCR,
 )UNDP, UNFPAواالتحــاد األورويب والبنــك الــدويل مبــا يتــاىش مــع خطــط واســراتيجيات وزارة الصحــة العامــة.
ونســتمر مع ـاً ألعــوام قادمــة لتحقيــق مــا يرتتــب تحقيقــه يف ســبيل تكريــس الرعايــة الصحيــة األوليــة كحــق للجميــع وتوفــر
خدمــات صحيــة الئقــة للمواطنــن دون متييــز بــن جنســية أو لــون أو انتــاء أو ديــن.
V

الشبكة الوطنية للرعاية الصحية األولية
نبذة حول مراكز الرعاية الصحية األولية
ت ُعتــر مراكــز الرعايــة الصح ّيــة األ ّول ّيــة الوحــدة الهيكليــة العمليــة األساســية لخدمــات الص ّحــة العامــة التــي تقدّمهــا وزارة الص ّحــة
العا ّمــة ورشكائهــا يف لبنــان .وهــي عبــارة عــن رشاكــة فريــدة مــن نوعهــا بــن وزارة الص ّحــة العا ّمــة ومؤسســات القطــاع الصحــي األهــي
ومؤسســات حكوميــة وأكادمييــة والبلديّــات وقيــادة الجيــش اللبنــاين .وتهــدف هــذه املراكــز إىل توفــر خدمــات صحيّــة مضمونــة
الجــودة ،ميــرة لجميــع األف ـراد واألرس ومبســاهمة رمزيــة ميكــن للمســتفيدين تحملهــا والوصــول اليهــا .تتمحــور خدمــات مراكــز
الرعايــة الصحيّــة األ ّوليّــة حــول أنشــطة تعزيــز صحــة املواطــن ومحيطــه والوقايــة واملحافظــة عــى الصحــة بشــكل عــام ،مبــا فيهــا
الخدمــات الوقائيــة والعالجيــة ،وصحــة األم والطفــل وخدمــات التحصــن التــي تعتــر مدخـاً أســاس يف الرعايــة الصحيــة األوليــة .كــا
توفّــر متابعــة وعــاج األمـراض غــر املزمنــة واملزمنــة ،فضـاً عــن نظــام اإلحالــة ملســتوى أعــى مــن الرعايــة عنــد الحاجــة ،فالرعايــة
الصحيــة األوليــة هــي نقطــة اإللتقــاء األوىل بــن املواطــن والنظــام الصحــي العــام.

خدمات الرعاية الصحية األولية
األدوية األساسية

األمراض االنتقالية

تحصني األطفال

التوعية الصحية

األمراض غري
االنتقالية

الرعاية الصحية
األولية
الصحة اإلنجابية

الصحة البيئية
1

التغذية السليمة

تحت الضوء

ّ
«خليه من التاريخ»  :صرخة في وجه شلل األطفال

مبناســبة اليــوم العاملــي لشــلل األطفــال ،أضــاءت وزارة الصحــة العامــة ،املتحــف الوطنــي يف بــروت بالطابــع الربيــدي الخــاص بشــلل
األطفــال ،الــذي أطلقتــه العــام املــايض مبناســبة مــرور  15عام ـاً عــى خلــو لبنــان مــن شــلل األطفــال.
تخلــل حفــل اضــاءة املتحــف الوطنــي مؤمت ـرا ً صحافي ـاً حــره اىل جانــب وزيــر الصحــة العامــة واملديــر العــام لــوزارة الصحــة ،كل مــن
لجنــة االشــهاد الوطنيــة ضــد شــلل األطفــال التــي يرأســها الدكتــور عبــد الرحمــن البــزري واللجنــة العلميــة للربنامــج الوطنــي للتحصــن
ممثلــة بالدكتــور برنــارد جرباقــة والدكتــور باســم أبــو مرعــي والدكتــور جوزيــف رشــكيدي إضافــة اىل مؤسســات القطــاع الصحــي األهــي
وفريــق الرعايــة الصحيــة األوليــة وممثــي املنظــات الدوليــة يف لبنــان تحديــدا ً منظمــة اليونيســف ومنظمــة الصحــة العامليــة والبنــك
الــدويل وممثلــن عــن اللجــان العلميــة يف نقابــة أطبــاء لبنــان.
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د .عبد الرحمن البزري ،رئيس لجنة اإلشهاد الوطنية ضد شلل األطفال:

« لقــد تعودنــا يف املــايض ان نصــدر طوابــع بريديــة لهــا عالقــة باملناســبات الوطنيــة ومناســبات أحيانــا فيهــا الكثــر مــن الفرحــة و فيهــا
الكثــر مــن الحــزن لكــن ال أحــد يشــك بأهميــة هــذا اإلصــدار ألنــه ميثــل انجــازا ً حقيقيـاً للبنــان .يســاهم مــن خاللــه يف القضــاء عــى شــلل
األطفــال عــى املســتوى العاملــي ( ».مشـرا ً اىل الطابــع الخــاص بشــلل األطفــال)
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طالب الجامعات يتضامنون مع الحملة خالل لقاء توجيهي يف دائرة الرعاية الصحية األولية.
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نشاطات األسبوع العالمي للتحصين 2018
مبناســبة األســبوع العاملــي للتحصــن بــن  24و 30نيســان  ،2018نظمــت دائــرة الرعايــة الصحيــة األوليــة نشــاطات تثقيفيــة ترفيهيــة حــول
أهميــة تلقيــح األطفــال عــى كافــة األرايض اللبنانيــة .واســتهدفت مــن خاللهــا األهــل واألطفــال يف املــدارس ودور األيتــام واملراكــز الصحيــة.
مــرح تثقيفــي ترفيهــي يف مدرســة األمانــة
األهليــة – مشــحا مــن تنظيــم مركــز مشــحا
للرعايــة الصحيــة األوليــة.

مــرح تثقيفــي ترفيهــي يف مدرســة الجوهرة–
تكريــت مــن تنظيــم مركــز تكريــت للرعايــة
الصحيــة األوليــة.

مــرح تثقيفــي ترفيهــي يف املكتبــة العامــة
يف مشــتا حســن مــن تحضــر تالميــذ مــن
مدرســة مشــتا حســن الرســمية  -مــن تنظيــم
مركــز مشــتا حســن للرعايــة الصحيــة األوليــة.
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مــرح تثقيفــي ترفيهــي مــن تحضــر التالميــذ
وحلقــة توعيــة لألهــل يف مجمــع اإلخــوة
اللبنانيــة – الكويتــي – وادي خالــد مــن
تنظيــم مركــز العرانســة للرعايــة الصحيــة
األوليــة.

مــرح تثقيفــي ترفيهــي
يف مدرســة القــوس
الرســمية – عــكار العتيقــة
مــن تنظيــم مركــز عــكار
العتيقــة للرعايــة الصحيــة
األوليــة.
مــرح ترفيهــي تثقيفــي
يف جمعيــة رعايــة اليتيــم
يف صيــدا مــن تحضــر
وأداء األطفــال بالتعــاون
مــع مركــز الخدمــات
االمنائيــة – حــارة صيــدا.
ألعاب توعوية حول أهمية تلقيح األطفال ضمن نشاط لبلدية النبطية.

نشاط توعوي يف مجمع للتسوق يف النبطية من قبل فريق الرعاية الصحية األولية.
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كريميــس وألعــاب توعويــة حــول أهميــة التلقيــح يف بلديــة الجديــدة – ســد البورشيــة بالتعــاون مــع مركــز الرعايــة الصحيــة األوليــة يف
البلديــة.

حلقة توعية يف مستشفى املياس يف البقاع.
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الحملة الوطنية للتوعية حول تلقيح األطفال:
«مش لل ...5لل 18سنة»
أطلقــت وزارة الصحــة العامــة بالتعــاون مــع نقابة
أطبــاء لبنــان وبدعــم مــن رشكــة فايــزر ()Pfizer
املرحلــة الثانيــة مــن الحملــة الوطنيــة للتوعيــة
حــول تلقيــح األطفــال تحــت شــعار "مــش لــل..5
لــل 18ســنة" مــن بيــت الطبيــب ،بهــدف التشــديد
عــى أهميــة تلقيــح األطفــال منــذ الــوالدة وحتــى
عمــر  18ســنة لحاميتهــم مــن أمــراض خطــرة
ومعديــة كالحصبــة وشــلل األطفــال.
"ممنــوين بتطعمينــي بــس مــا تنــى تطعمنــي"؛
بهــذه الكلــات انطلــق الحفــل مــع كــورال
الفيحــاء بقيــادة املايســرو باركيــف تســاكيان
يف أداء مميــز ألغنيــة "انــت الــي ســامعني"
التــي ألفهــا ولحنهــا األســتاذ الكبــر أحمــد قعبــور
خصيص ـاً للربنامــج الوطنــي للتحصــن عــام .2010

وتكلــل الحفــل بإطــاق اللقطــة اإلعالنيــة للحملــة مــع املبــدع جــورج خبــاز الــذي شــجع األهــايل يف كلمــة مســجلة لــه عــى أهميــة
اســتكامل لقاحــات أطفالهــم حتــى عمــر  18ســنة:
«أنــا كتــر فخــور اين عــم كــون جــزء ولــو بســيط مــن الحملــة التوعويــة الــي عــم تقــوم فيهــا وزارة الصحــة – دائــرة الرعايــة الصحيــة
األولية»
األولية»
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د .برنــارد جرباقــة ،نائــب رئيــس
اللجنــة الوطنيــة للتحصــن واملستشــار
األكادميــي لنقيــب األطبــاء:
« هــذه الحملــة مبثابــة تطــور
للحمــات الســابقة التــي مل تكــن
ناجحــة فحســب بــل انهــا تعتــر
أفضــل عمليــة قامــت بهــا وزارة
الصحــة لحاميــة األطفــال .ولذلــك
بالرغــم مــن الظــروف االقتصاديــة
واألمنيــة والعســكرية والصحيــة
والبيئيــة والنــزوح الســكاين الــذي بلــغ
أعــى النســب يف العــامل ،اســتطاع لبنــان
أن يبقــى ل 15ســنة متتاليــة ومــازال
خاليــاً مــن شــلل األطفــال».
نشاطات توعوية ترفيهية يف دور لأليتام يف طرابلس وعاليه

لوحة غرافيتي تحت شعار « لقحوا أطفالكم ال ينفع الندم»
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الحملة الوطنية للتوعية حول الصحة اإلنجابية:
«الصحة اإلنجابية  ...لصحة كل أفراد العيلة»
بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان في لبنان
أطلقــت وزارة الصحــة العامــة بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم املتحــدة
للســكان يف لبنــان الحملــة الوطنيــة للتوعيــة حــول الصحــة اإلنجابيــة
تحــت شــعار "الصحــة اإلنجابيــة ...لصحــة كل أفــراد العيلــة" مــن
بيــت الطبيــب ،بهــدف تســليط الضــوء عــى التأثــر اإليجــايب
لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة عــى صحــة كل أف ـراد العائلــة ورضورة
الحصــول عليهــا بشــكل طوعــي وآمــن مــن خــال مراكــز الرعايــة
الصحيــة األوليــة.

ممثلــة صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان يف لبنــان ،اآلنســة
أســمى قرداحــي:
“ان صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان يعتــر الوصــول
إىل رزمــة متكاملــة مــن خدمــات تنظيــم األرسة حقــاً مــن
حقــوق اإلنســان اذ ان هــذه الخدمــات ال تســاعد فقــط يف
الحــد مــن الفقــر ،بــل إنهــا يف صميــم املســاواة بــن الجنســن
ومتكــن املــرأة .فعندمــا تحصــل املــرأة عــى خدمــات الصحــة
اإلنجابيــة فهــذا يســمح لهــا بالتمتــع بصحــة جيــدة والحصــول
عــى التعليــم ،وبالتــايل املشــاركة يف الحيــاة االقتصاديــة ،واتخــاذ
القـرارات مبــا يف ذلــك عــدد األوالد التــي ســتنجبهم ،واملســاهمة
بتطويــر مجتمعهــا وتحقيــق التنميــة املســتدامة".
تخلــل النشــاط إطــاق االس ـراتيجية الوطنيــة لتنظيــم األرسة التــي
تــأيت نتيجــة رشاكــة طويلــة بــن وزارة الصحــة العامــة وصنــدوق
األمــم املتحــدة للســكان يف لبنــان .وتهــدف هــذه االســراتيجية اىل
تعزيــز اســتخدام وســائل تنظيــم األرسة بشــكل ٍ
كاف وفعــال إضافــة
اىل تعزيــز مهــارات العاملــن الصحيــن يف هــذا املجــال ومراجعــة
الربوتوكــوالت واملبــادئ التوجيهيــة.
تضمنــت الحملــة زيــارات لعيــادات نقالــة وحلقــات توعيــة يف
عــدد مــن املناطــق النائيــة يف البقــاع والشــال وذلــك بالتعــاون مــع
جمعيــات أهليــة ومراكــز رعايــة صحيــة أوليــة يف املنطقــة.
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الكشف المبكر والوقاية من أمراض القلب والشرايين
في صلب االهتمامات
« ما تنطروا ،قلبكم ما بينطر»
أطلقــت وزارة الصحــة العامــة بالتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة للوقايــة مــن أم ـراض القلــب والرشايــن ومؤسســة يدنــا مرحلــة جديــدة
مــن الحملــة الوطنيــة للكشــف املبكــر عــن أمـراض القلــب والرشايــن خــال الفــرة املمتــدة مــن  7شــباط  2018لغايــة  30نيســان .2018
اســتقطبت الحملــة  6327مســتفيد/ة وتــم تحويــل  97منهــم إىل مركــز يدُنــا لصحــة قلــب املــرأة.

يف إطــار الحملــة الوطنيــة للكشــف املبكــر عــن أمـراض القلــب والرشايــن ،نظــم مركــز الحنــان للرعايــة الصحيــة األوليــة  -املنيــة (التابــع
ملــروع إعــادة تأهيــل الرعايــة الصحيــة األوليــة) رحلــة صحيــة لعــدد مــن الســيدات إىل مركــز يدنــا إلج ـراء الفحوصــات الرضوريــة
للكشــف املبكــر عــن أمـراض القلــب والرشايــن مجانـاً .وتخلــل الرحلــة حلقــة توعيــة حــول املوضــوع قدمهــا د .محمــود خــر ،اختصــايص
طــب عــام يف فريــق الرعايــة الصحيــة األوليــة.

12

«تتبقى قلوبكم تنبض بالحياة»
أطلقــت وزارة الصحــة العامــة بالتعــاون مــع جمعيــة  CHAMPS FUNDيف املركــز الطبــي يف الجامعــة األمريكيــة يف بــروت ،الحملــة
الوطنيــة للتوعيــة حــول التوقــف املفاجــئ للقلــب لــدى الشــباب تحــت شــعار "تتبقــى قلوبكــم تنبــض بالحيــاة" يف  19شــباط 2018
واســتمرت حتــى شــهر كانــون األول  2018لتشــمل حلقــات توعيــة يف عــدد مــن املراكــز إضافــة اىل اجـراء فحــص الكشــف املبكــر للقلــب
 EKGمجان ـاً لألشــخاص الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن  12و 35عام ـاً.

مبناســبة اليــوم العاملــي للقلــب الــذي يصــادف يف  29أيلــول مــن كل عــام  ،دعــت وزارة الصحــة العامــة  -دائــرة الرعايــة الصحيــة األوليــة
شــخصاً مــن فريــق عمــل الرعايــة الصحيــة األوليــة ممــن تقــل أعامرهــم عــن  35عامـاً إلجـراء فحــص
بالتعــاون مــع
متخصــص وذلــك بهــدف الكشــف املبكــر عــن املشــاكل التــي قــد تــؤدي اىل التوقــف
ـل
ـ
عم
ـق
ـ
فري
ـل
ـ
قب
ـن
ـ
م
ـب
ـ
للقل
ـط
ـ
تخطي
رسيــري و
ّ
املفاجــىء للقلــب لــدى الشــباب والتوعيــة حــول كيفيــة الوقايــة منــه.
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طالب الجامعات ،شركاء المستقبل في حماية المجتمع
لقاءات توجيهية لطالب الجامعات
نظمــت دائــرة الرعايــة الصحيــة األوليــة خــال هــذا العــام  4لقــاءات توجيهيــة
ألكــر مــن  200طالــب متريــض وصحــة عامــة وتغذيــة وعمــل اجتامعــي مــن عدد
مــن الجامعــات؛ جامعــة املقاصــد ،جامعــة البلمنــد ،جامعــة بــروت العربيــة،
الجامعــة األمريكيــة يف بــروت ،الجامعــة اللبنانيــة ،جامعــة بــروت األمريكيــة،
الجامعــة اللبنانيــة األملانيــة ،كليــة الصليــب األحمــر الجامعيــة للتمريــض ،وذلــك
بهــدف تعريفهــم عــى برامــج ونشــاطات الدائــرة ومراكــز الرعايــة الصحيــة
األوليــة.
مداخلــة د .عــي منصــور ،مديــر مركــز
بــرج الرباجنــة للرعايــة الصحيــة األوليــة

السيد سريوب أوهانيان ،مدير مركز قره كوزيان للرعاية الصحية األولية:

«نحــن كمراكــز رعايــة صحيــة أوليــة لدينــا واجبــات ومســؤوليات ،ونقــوم بالتعــاون مــع
وزارة الصحــة العامــة بتقديــم خدمــات رعايــة صحيــة أوليــة بأفضــل طريقــة للمواطنــن ضمــن
نطاقنــا الجغـرايف»

مسابقة  Rally Paperلطالب الجامعات
يف اطــار الحملــة الوطنيــة للتوعيــة حــول تلقيــح األطفــال ،شــارك طــاب مــن جامعــة البلمنــد ،جامعــة بــروت العربيــة وكليــة الصليــب
األحمــر الجامعيــة للتمريــض يف مســابقة  Rally Paperمــن تنظيــم دائــرة الرعايــة الصحيــة األوليــة  .وجــال الطــاب عــى عــدد مــن مراكــز
الرعايــة الصحيــة األوليــة لتنفيــذ تحديــات واإلجابــة عــن أســئلة متعلقــة بالتلقيــح إضافــة اىل نــر التوعيــة يف محيــط املراكــز الصحيــة.

مــروك لفريــق
جامعــة البلمنــد
فــوزه باملســابقة
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برنامج االعتماد يحقق المزيد من النجاحات
الئحــة املقيمــن الوطنيــن املعتمديــن مــن
قبــل وزارة الصحــة العامــة واملؤسســة الدولية
الكنديــة لالعتــاد (منــذ عــام )2015

يف إطــار تطبيــق املرحلــة الســابعة  من برنامــج االعتــاد خــال العــام ،2018
حققــت دائــرة الرعايــة الصحيــة األوليــة بالتعــاون مــع املؤسســة الكندية الدوليــة
تقدم ـاً الفت ـاً مــن خــال:
لالعتــاد

دانيا الحاج عيل
راميا أسعد
رنا حسيني
رميا شيا
صفاء سليامن
عامد الحداد
د .غادة الزين
فاتن مصطفى
د .فداء باز
د .مصطفى مرعي
د .منى عثامن
د .مهى شومان
د .هادي جلخ
وفاء كنعان

• تدريب مقيمني وطنيني جدد من قبل املؤسسة الدولية الكندية لالعتامد؛
• تنفيــذ املســح الفعــي ل 23مركــز رعايــة صحيــة أوليّــة مــن قبل املؤسســة
الدوليــة الكنديــة لالعتامد خــال شــه َري نيســان و أيّــار 2018؛
• توزيــع شــهادات اإلعتــاد لخمســة وثالثــون مركــز رعايــة صحيــة أوليــة التــي
خضعــت للمســح الفعــي بالتعــاون مــع املؤسســة الدوليّــة الكنديّــة لالعتــاد؛
• تنفيــذ ورشــة عمــل لتطويــر القــدرات واملعــارف ملمثلــن عــن  41مركــز رعايــة
صحيّــة أوليّــة حــول معايــر االعتــاد خــال شــه َري آذار وآب 2018؛
•تنفيــذ املســح األ ّويل ل  12مركــز رعايــة صحيــة أوليّــة مــن قبــل وزارة الصحــة
واملؤسســة الدوليــة الكنديــة لالعتامد خــال شــه َري ترشيــن الثــاين وكانــون األول
.2018

مبروك!
توزيع شهادات اإلعتماد على 35مركز رعاية صحية أولية
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حــاز  35مركــز رعايــة صحيــة أوليــة مــن
كافــة املناطــق اللبنانيــة ،عــى شــهادات
اعتــاد ملــدة ثــاث ســنوات مــن وزارة
الصحــة العامــة واملؤسســة الكنديــة
الدوليــة لالعتــاد وذلــك لتطبيقهــم
معايــر االعتــاد يف اطــار الرعايــة
الصحيــة األوليــة بشــكل كامــل.

زيارة الخبراء الكنديين من المؤسسة الدولية الكندية لإلعتماد
يف إطــار تعزيــز الرعايــة الصحيــة األوليــة و تحســن جــودة الخدمــات املقدمــة للمواطنــن ،واســتكامالً لربنامــج اإلعتــاد الــذي بــدأت وزارة
الصحــة العامــة بتنفيــذه منــذ العــام  ، 2008زار خـراء كنديــون مــن املؤسســة الدوليــة الكنديــة لإلعتــاد وخـراء وطنيــون 23مركــز رعايــة
صحيــة أوليــة خــال شــه َري نيســان وأيــار .2018

ما رأي الخبراء ببرنامج اإلعتماد في لبنان؟
الســيدة كلــر آن بــرودي ،خبــرة دوليــة
للمؤسســة الكنديــة لإلعتــاد:
« منــذ زيــاريت األوىل ،الحظــت
الكثــر مــن التقــدم مــن حيــث املرونــة
واالســتدامة يف تقديــم خدمــات الرعايــة
الصحيــة األوليــة .أرى نهجــاً تصاعديــاً،
فقــد تــم تدريــب فريــق العمــل ،واملــواد
التدريبيــة ممتــازة .كــا قــام فريــق
العمــل بدمــج معايــر االعتــاد ضمــن
برامــج الرعايــة الصحيــة األوليــة .وهــم
مســتمرون يف تحســن جــودة الخدمــات
التــي يقدمونهــا للمجتمــع».
د .فــادي جــرديل ،خبــر دويل للمؤسســة الكنديــة
لإلعتــاد :
«يعطــي برنامــج االعتــاد يف لبنــان املواطــن املزيــد
مــن الثقــة يف مراكــز الرعايــة الصحيــة .اذا مــا نظرنــا اىل
القطــاع الصحــي يف لبنــان ،نــرى أن املســتقبل يكــون
بدعــم أفضــل للرعايــة الصحيــة األوليــة التــي يقــوم
فريــق عملهــا بعمــل جبــار .ان برنامــج اإلعتــاد يســاهم
يف نقلهــم مــن مرحلــة اىل مرحلــة أخــرى مــن ناحيــة
االنتاجيــة وتقديــم الخدمــات .فنحــن بحاجــة لدعــم
أفضــل ان كان مــن الدولــة أو مــن الحكومــة؛ لالســتثامر
بطريقــة أفضــل بقطــاع الرعايــة الصحيــة األوليــة ألن
هــذا القطــاع هــو الــذي ســيلبي االحتياجــات الصحيــة
للســكان ويحســن مــن منتجــات الخدمــات ويقلــل مــن
الكلفــة االستشــفائية املرتفعــة جــدا ً يف لبنــان»
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مشروع إعادة تأهيل الرعاية الصحية األولية يحقق
ً
ارتفاعا بنسبة  56%في عدد اللبنانيين الذين يتلقون
خدمات صحية من مراكز الرعاية الصحية األولية
نجــح مــروع إعــادة تأهيــل الرعايــة الصحيــة األوليــة نحــو التغطيــة الصحيــة الشــاملة مــع دخــول عامــه الثالــث بتحقيــق ارتفــاع يف عــدد
اللبنانيــن الذيــن يتلقــون خدمــات صحيــة مــن مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة بنســبة  .56%حيــث اســتمرت املراكــز التابعــة للمــروع
يف إســتقطاب عــدد كبــر مــن املســتفيدين وتقديــم الخدمــات الصحيــة لهــم مــن خــال  6رزم صحيــة:
• لقاحات أساسية بحسب العمر؛
• خدمات إستشارية وقائية وتثقيفية؛
• معاينات طبية عامة ومتخصصة؛
• فحوصات مخربية بحسب العمر والحالة الصحية؛
• تخطيط القلب؛
• زيارات طبية خالل فرتة الحمل وبعدها؛
• خدمات وقائية مثل الصورة الشعاعية للثدي ،فحص الزجاجة وغريها.

ً
ً
تدريب حوالي  1187عامال صحيا ضمن المشروع!
يقــوم فريــق الرعايــة الصحيــة األوليــة بدعــم املراكــز لتنفيــذ املــروع مــن خــال متابعــة يوميــة مــن قبــل املنســقات امليدانيــات
ونشــاطات تدريــب متواصلــة لضــان تقديــم الخدمــات الصحيــة بأفضــل شــكل ممكــن .منــذ مرحلــة التعاقــد حتــى مرحلــة تقديــم
الخدمــات للمســتفيدين تــم تدريــب حــوايل  1187عامـاً صحيـاً عــى مواضيــع مختلفــة منهــا الوقايــة ومنــع إنتشــار العــدوى يف مراكــز
الرعايــة الصحيــة األوليــة ،املهــارات الذاتيــة ،مــؤرشات األداء الرئيســية يف مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة وإدارة املــوارد البرشيــة.
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تدريب حول مؤرشات األداء الرئيسية يف مراكز الرعاية الصحية األولية

تدريب حول مهارات التواصل الفعال

فسحة ابتكار
تطبيق هاتفي جديد لمتابعة لقاحات األطفال
بهــدف متابعــة لقاحــات كافــة األطفــال عــى األرايض اللبنانيــة بشــكل روتينــي وضــان حصولهــم عــى اللقــاح يف الوقــت املناســب ،قــام
فريــق الربمجــة يف دائــرة الرعايــة الصحيــة األوليــة – وزارة الصحــة العامــة بالتعــاون مــع اليونيســف بإنشــاء تطبيــق
ليتم استخدامه يف دور الحضانة واملدارس الرسمية كمرحلة أوىل.
يســمح هــذا التطبيــق لــوزارة الصحــة العامــة ،وفريــق الرعايــة الصحيــة األوليــة بشــكل خــاص مبتابعــة لقاحــات األطفــال وتحويلهــم اىل
أقــرب مركــز رعايــة صحيــة أوليــة بحــال التــرب مــن أي لقــاح.

األستاذ عيل روماين ،مسؤول برامج املعلوماتية يف وزارة الصحة العامة
« تحتســب  MERAاللقاحــات الروتينيــة واللقاحــات املترسبــة لــكل طفــل بشــكل تلقــايئ عنــد ادخــال بيانــات الطفــل واملعلومــات
املوجــودة عــى بطاقــة التلقيــح .وبالتــايل تســاهم يف تســهيل عمــل املرشــدين الصحيــن يف املــدارس ودور الحضانــة .كــا تضمــن متابعــة
لقاحــات كل طفــل فيهــا مــا يضمــن حاميــة كافــة األطفــال باللقــاح».

تدريب دور الحضانة والمدارس الرسمية حول كيفية استخدام تطبيق MERA
بالتعــاون مــع وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل ونقابتَــي أصحــاب دور الحضانــة يف لبنــان ،قــام فريــق الرعايــة الصحيــة األوليــة بتدريــب
املمرضــن (ات) /املرشــدين الصحيــن مــن  415دارا ً للحضانــة و 60مرشــد(ة) صحي(ة)/منســق(ة) مــن املــدارس الرســمية عــى كيفيــة
اســتخدام تطبيــق .MERA
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شركاؤنا في النجاح

يونيسف
االونروا
صندوق األمم املتحدة للسكان يف لبنان
برنامج األمم املتحدة للتنمية

منظمة الصحة العاملية
البنك الدويل
االتحاد األورويب
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
وزارة الرتبية والتعليم العايل

الربامج والوحدات يف وزارة الصحة

وزارة الشؤون االجتامعية

دائــرة الرعايــة الصحيــة
األولية،
وزارة الصحة العامة

الجمعيات األهلية
الجمعية العلمية ألطباء األطفال يف نقابة األطباء
)بريوت والشامل(
نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان
جمعية بيوند
نقابتَي أصحاب دور الحضانة يف لبنان

وزارة الداخلية والبلديات
األمن العام اللبناين

املؤسسة الكندية الدولية لإلعتامد
نقابة أطباء لبنان
جمعية الشبان املسيحية YMCA
الجامعة اللبنانية والجامعة األمريكية يف بريوت
قيادة الجيش اللبناين

تنويــه خــاص بجهــود ودعــم كل مــن د .عبــد الرحمــن البــزري ،د .محمــد عيتــاين ،د .جــورج أعــرج ،د .جوزيــف رشــكيدي،
د .مريــم رجــب ،د .برنــارد جرباقــة ،د .منــى عثــان ،د .غســان حــادة ،د .فــادي جــرديل ،د .ســليم أديــب ،د .مرينــا ضومــط.
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مراكز انضمت حديثا الى الشبكة الوطنية لمراكز الرعاية
الصحية األولية
كل التوفيق!
المحافظة

القضاء

بريوت

بريوت

مركز املصيطبه الصحي اإلجتامعي املقاصدي

عكار

عكار

مركز جمعية اللجان للمتابعة  -الخريبة عكار

الشامل

طرابلس

مركز االخالص الطبي

عكار

عكار

جبل لبنان

عاليه

النبطية

بنت جبيل

مركز الشهيد فرنسوا الحاج  -رميش

جبل لبنان

عاليه

عكار

عكار

مركز عاليه للخدمات الطبية
مركز التنمية الصحي

الشامل

طرابلس

مركز الرحمة الخريي القلمون

بعلبك  -الهرمل

بعلبك

النبطية

بنت جبيل

بريوت

بريوت

البقاع

زحلة

جبل لبنان

بعبدا

البقاع

زحلة

النبطية

حاصبيا

مركز رفيق الحريري الصحي

الجنوب

صور

مركز صديقني الخريي

مركز السهل الطبي
مركز دار الوفاء الطبي

مركز بلدية عرسال
مؤسسات االمام الصدر  -مركز عيتا الشعب للرعاية الصح ّية األول ّية

مركز الرعاية الصحية األولية  -مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي
مركز مار فرنسيس
مركز العناية بالعائلة
مركز الفاعور الصحي االجتامعي
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التوزع الجغرافي لمراكز الرعاية الصحية األولية
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تواصلوا معنا
رقم الهاتف
+961 1 830 371 / 72

فاكس
+961 1 843 798

الربيد االلكرتوين
moph-phc-leb@hotmail.com

املوقــع االلكــروين
www.moph.gov.lb

Call us on our hotline

الرعاية الصحية األولية يف لبنان Primary Healthcare Lebanon -

طبعت بدعم من مرشوع إعادة تأهيل الرعاية الصحية األولية ،نحو التغطية الصحية الشاملة  -البنك الدويل
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