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طالب الجامعات، رشكاء املستقبل يف حامية مجتمعنا 

برنامج االعتامد يحقق املزيد من النجاحات  

فسحة ابتكار: تطبيق هاتفي جديد ملتابعة لقاحات األطفال

مراكز انضمت حديثاً اىل الشبكة الوطنية ملراكز الرعاية الصحية األولية

الحملــة الوطنيــة للتوعيــة حــول الصحــة اإلنجابيــة بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم املتحــدة 
للســكان  UNFPA: »الصحــة اإلنجابيــة... لصحــة كل أفــراد العيلــة« 

ــدد  ــبة %56 يف ع ــاً بنس ــق ارتفاع ــة يحق ــة األولي ــة الصحي ــل الرعاي ــادة تأهي ــرشوع إع م
ــة   ــة األولي ــة الصحي ــز الرعاي ــن مراك ــة م ــات صحي ــون خدم ــن يتلق ــني الذي اللبناني
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مش لل 5 .. لل ١٨ سنة    
التطعمي لل18 محاية أفضل ألوالدمك! 

 في كافة 
ً
اللقاحات متوفرة مجانا

 المراكز الصحية والمستوصفات  
 وعيادات أطباء األطفال. 

1 لمزيد من المعلومات االتصال على  214
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نطــوي عامــاً مــن التحديــات والنجاحــات ونســتقبل آخــر بــإرصار وعزميــة عــى ابقــاء مجتمعنــا ســليم ومتعــاٍف 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 نظــراً لدقــة هــذا املوضــوع وتأثــره عــى صحــة أطفالنــا 

 . ومجتمعنا

ومــن هنــا دعوتنــا الدامئــة لإلعــام عــى اختــاف انتامءاتــه أن يبقــى يــداً واحــدة ولونــاً واحــداً يف مــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة 

األوليــة وأن يلتــزم نقــل الخــر بدقــة وشــفافية كــام عهدنــاه. ونتوجــه اليــه بكلمــة شــكر وامتنــان عــى مواكبتــه حماتنــا الوطنيــة 

ونشــطاتنا إليصــال التوعيــة اىل كل بيــت وكل عائلــة. 

ــاٍن يعمــل  ــق متف ــة هــذا العــام ليواكــب جهــود فري ــة األولي ــة الصحي ــرة الرعاي ــة الســنوية لدائ ــع مــن املجل يصــدر العــدد الراب

دون ملــل أو كلــل عــى كافــة األرايض اللبنانيــة بالتعــاون مــع رشكاء محليــن ودوليــن، أكان يف إطــار تحصــن األطفــال أو برنامــج 

ــدول املانحــة  ــن ال ــة املمــول م ــة األولي ــة الصحي ــل الرعاي ــادة تأهي ــك ضمــن مــروع إع ــة، كذل ــة األولي ــة الصحي ــامد الرعاي اعت

ــة ودمــج  ــات الصحــة اإلنجابي ــة وصــوالً إىل برنامــج صحــة الفــم واألســنان وخدم ــة الوطني ــدويل، وحمــات التوعي ــك ال عــر البن

خدمــات األمــراض غــر االنتقاليــة ضمــن الرعايــة الصحيــة األوليــة وبرنامــج األدويــة األساســية وبرنامــج املعلوماتيــة وســواها مــن 

الرامــج والخدمــات التــي تقدمهــا وزارة الصحــة العامــة يف اطــار الرعايــة الصحيــة األوليــة. فــكل التقديــر واالمتنــان لتلــك الجهــود 

ولتوجيهــات معــايل الوزيــر وســعادة املديــر العــام ملواكبتهــام بــكل أمانــة هــذه املســرة. 

وبالطبــع مــا كان مــن املمكــن لهــذه األنشــطة والرامــج أن تســتمر مــن دون دعــم كافــة مكونــات مجتمعنــا مــن جيشــنا اللبنــاين 

ــة  ــات األهلي ــات والجمعي ــود البلدي ــايئ وجه ــي الوق ــن الصح ــن األم ــدود لتأم ــى الح ــا ع ــهرون معن ــن يس ــام الذي ــن الع واألم

 WHO, UNICEF, UNHCR,( واملؤسســات األكادمييــة وصــوالً اىل النقابــات والــوزارات املعنيــة ودعــم املنظــامت الدوليــة

ــة. ــة العام ــراتيجيات وزارة الصح ــط واس ــع خط ــامىش م ــا يت ــدويل مب ــك ال ــاد األورويب والبن UNDP, UNFPA( واالتح

 

ــع وتوفــر  ــة كحــق للجمي ــة األولي ــة الصحي ــب تحقيقــه يف ســبيل تكريــس الرعاي ــا يرت ــق م ونســتمر معــاً ألعــوام قادمــة لتحقي

ــن.  ــامء أو دي ــون أو انت ــن جنســية أو ل ــز ب ــن دون متيي ــة للمواطن ــة الئق خدمــات صحي

المقدمة
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الشبكة الوطنية للرعاية الصحية األولية

نبذة حول مراكز الرعاية الصحية األولية 

ــة  ــة العامــة التــي تقّدمهــا وزارة الصّح ــة األساســية لخدمــات الصّح ــة العملي ــة الوحــدة الهيكلي ــة األّوليّ ــة الصحيّ تُعتــر مراكــز الرعاي

العاّمــة ورشكائهــا يف لبنــان. وهــي عبــارة عــن رشاكــة فريــدة مــن نوعهــا بــن وزارة الصّحــة العاّمــة ومؤسســات القطــاع الصحــي األهــي 

ــة  ــة مضمون ــات صحيّ ــر خدم ــز إىل توف ــدف هــذه املراك ــاين. وته ــش اللبن ــادة الجي ــات وقي ــة والبلديّ ــة وأكادميي ومؤسســات حكومي

ــا. تتمحــور خدمــات مراكــز  ــا والوصــول اليه ــة ميكــن للمســتفيدين تحمله ــراد واألرس ومبســاهمة رمزي ــع األف الجــودة، ميــرة لجمي

ــة حــول أنشــطة تعزيــز صحــة املواطــن ومحيطــه والوقايــة واملحافظــة عــى الصحــة بشــكل عــام، مبــا فيهــا  ــة األّوليّ الرعايــة الصحيّ

الخدمــات الوقائيــة والعاجيــة، وصحــة األم والطفــل وخدمــات التحصــن التــي تعتــر مدخــاً أســاس يف الرعايــة الصحيــة األوليــة. كــام 

توفّــر متابعــة وعــاج األمــراض غــر املزمنــة واملزمنــة، فضــاً 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

الرعاية الصحية 

األولية 

األدوية األساسية

التوعية الصحية

األمراض غر

 االنتقالية

التغذية السليمةالصحة البيئية

الصحة اإلنجابية

تحصن األطفال

األمراض االنتقالية
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يه من التاريخ« : صرخة في وجه شلل األطفال
ّ
»خل

ــدي الخــاص بشــلل  ــع الري ــروت بالطاب ــي يف ب ــوم العاملــي لشــلل األطفــال، أضــاءت وزارة الصحــة العامــة، املتحــف الوطن مبناســبة الي

األطفــال، الــذي أطلقتــه العــام املــايض مبناســبة مــرور 15 عامــاً عــى خلــو لبنــان مــن شــلل األطفــال.

تخلــل حفــل اضــاءة املتحــف الوطنــي مؤمتــراً صحافيــاً 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 للرنامــج الوطنــي للتحصــن 

ممثلــة بالدكتــور برنــارد جرباقــة والدكتــور باســم أبــو مرعــي والدكتــور جوزيــف رشــكيدي إضافــة اىل مؤسســات القطــاع الصحــي األهــي 

وفريــق الرعايــة الصحيــة األوليــة وممثــي املنظــامت الدوليــة يف لبنــان تحديــداً منظمــة اليونيســف ومنظمــة الصحــة العامليــة والبنــك 

الــدويل وممثلــن عــن اللجــان العلميــة يف نقابــة أطبــاء لبنــان. 

تحت الضوء
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       د. عبد الرحمن البزري، رئيس لجنة اإلشهاد الوطنية ضد شلل األطفال: 
» لقــد تعودنــا يف املــايض ان نصــدر طوابــع بريديــة لهــا عاقــة باملناســبات الوطنيــة ومناســبات أحيانــا فيهــا الكثــر مــن الفرحــة و فيهــا 

الكثــر مــن الحــزن لكــن ال أحــد يشــك بأهميــة هــذا اإلصــدار ألنــه ميثــل انجــازاً حقيقيــاً للبنــان. يســاهم مــن خالــه يف القضــاء عــى شــلل 

األطفــال عــى املســتوى العاملــي .« )مشــراً اىل الطابــع الخــاص بشــلل األطفــال(

طاب الجامعات يتضامنون مع الحملة خال لقاء توجيهي يف دائرة الرعاية الصحية األولية.
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نشاطات األسبوع العالمي للتحصين 2018

مبناســبة األســبوع العاملــي للتحصــن بــن 24 و30 نيســان 2018، نظمــت دائــرة الرعايــة الصحيــة األوليــة نشــاطات تثقيفيــة ترفيهيــة حــول 

أهميــة تلقيــح األطفــال عــى كافــة األرايض اللبنانيــة. واســتهدفت مــن خالهــا األهــل واألطفــال يف املــدارس ودور األيتــام واملراكــز الصحيــة. 

ــة  ــة األمان ــي يف مدرس ــي ترفيه ــرح تثقيف م

ــز مشــحا  ــم مرك ــن تنظي ــة – مشــحا م األهلي

ــة.  ــة األولي ــة الصحي للرعاي

مــرح تثقيفــي ترفيهــي يف مدرســة الجوهرة– 

تكريــت مــن تنظيــم مركــز تكريــت  للرعايــة 

الصحيــة األوليــة. 

ــة  ــة العام ــي يف املكتب ــي ترفيه ــرح تثقيف م

ــن  ــذ  م ــر تامي ــن تحض ــن م ــتا حس يف مش

مدرســة مشــتا حســن الرســمية - مــن تنظيــم 

مركــز مشــتا حســن للرعايــة الصحيــة األوليــة.

مــرح تثقيفــي ترفيهــي مــن تحضــر التاميــذ 

وحلقــة توعيــة لألهــل  يف مجمــع اإلخــوة 

مــن  الكويتــي – وادي خالــد    – اللبنانيــة 

تنظيــم مركــز العرانســة للرعايــة الصحيــة 

ــة. األولي
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ــي  ــي ترفيه ــرح تثقيف م

القــوس  مدرســة  يف 

الرســمية – عــكار العتيقــة 

ــكار  ــز ع ــم مرك ــن تنظي م

العتيقــة للرعايــة الصحيــة 

األوليــة. 

ــي  ــي تثقيف ــرح ترفيه م

ــم  ــة اليتي ــة رعاي يف جمعي

تحضــر  مــن  صيــدا  يف 

وأداء األطفــال بالتعــاون 

الخدمــات  مركــز  مــع 

ــدا.  ــارة صي ــة – ح االمنائي

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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كرميــس 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 لل5... لل18 سنة« 

أطلقــت وزارة الصحــة العامــة بالتعــاون مــع نقابة 

 )Pfizer( ــان وبدعــم مــن رشكــة فايــزر ــاء لبن أطب

ــة  ــة للتوعي ــة الوطني ــن الحمل ــة م ــة الثاني املرحل

حــول تلقيــح األطفــال تحــت شــعار "مــش لــل5.. 

لــل18 ســنة" مــن بيــت الطبيــب، بهــدف التشــديد 

عــى أهميــة تلقيــح األطفــال منــذ الــوالدة وحتــى 

عمــر 18 ســنة لحاميتهــم مــن أمــراض خطــرة 

ــة وشــلل األطفــال.  ــة كالحصب ومعدي

ــي"؛  ــى تطعمن ــا تن ــس م ــي ب ــوين بتطعمين "ممن

كــورال  مــع  الحفــل  انطلــق  الكلــامت  بهــذه 

الفيحــاء بقيــادة  املايســرو باركيــف تســاكيان 

ســامعني"  الــي  "انــت  ألغنيــة  مميــز  أداء  يف 

التــي ألفهــا ولحنهــا األســتاذ الكبــر أحمــد قعبــور 

خصيصــاً للرنامــج الوطنــي للتحصــن عــام 2010. 

وتكلــل الحفــل بإطــالق اللقطــة اإلعالنيــة للحملــة مــع املبــدع جــورج خبــاز الــذي شــجع األهــايل يف كلمــة مســجلة لــه عــى أهميــة 
اســتكامل لقاحــات أطفالهــم حتــى عمــر 18 ســنة:

       »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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رئيــس  نائــب  جرباقــة،  برنــارد  د. 
اللجنــة الوطنيــة للتحصــني واملستشــار 

األكادميــي لنقيــب األطبــاء:
      » هــذه الحملــة مبثابــة تطــور 

تكــن  مل  التــي  الســابقة  للحمــات 

تعتــر  انهــا  بــل  فحســب  ناجحــة 

وزارة  بهــا  قامــت  عمليــة  أفضــل 

ولذلــك  األطفــال.  لحاميــة  الصحــة 

االقتصاديــة  الظــروف  مــن  بالرغــم 

والصحيــة  والعســكرية  واألمنيــة 

والبيئيــة والنــزوح الســكاين الــذي بلــغ 

أعــى النســب يف العــامل، اســتطاع لبنــان 

ــازال  ــة وم ــنة متتالي ــى ل15 س أن يبق

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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أطلقــت وزارة الصحــة العامــة بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم املتحــدة 

للســكان يف لبنــان  الحملــة الوطنيــة للتوعيــة حــول الصحــة اإلنجابيــة 

ــن  ــة" م ــراد العيل ــة كل أف ــة... لصح ــة اإلنجابي ــعار "الصح ــت ش تح

التأثــر اإليجــايب  بيــت الطبيــب، بهــدف تســليط الضــوء عــى 

لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة عــى صحــة كل أفــراد العائلــة ورضورة 

ــة  ــز الرعاي ــن خــال مراك ــن م ــي وآم ــا بشــكل طوع الحصــول عليه

ــة.  ــة األولي الصحي

ــة  ــان، اآلنس ــكان يف لبن ــدة للس ــم املتح ــدوق األم ــة صن ممثل
ــي: ــمى قرداح أس

       “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 

ــل إنهــا يف صميــم املســاواة بــن الجنســن  الحــد مــن الفقــر، ب

ــات الصحــة  ــرأة عــى خدم ــا تحصــل امل ــرأة. فعندم ومتكــن امل

اإلنجابيــة فهــذا يســمح لهــا بالتمتــع بصحــة جيــدة والحصــول 

عــى التعليــم، وبالتــايل املشــاركة يف الحيــاة االقتصاديــة، واتخــاذ 

القــرارات مبــا يف ذلــك عــدد األوالد التــي ســتنجبهم، واملســاهمة 

ــتدامة."  ــة املس ــق التنمي ــا وتحقي ــر مجتمعه بتطوي

ــي  ــم األرسة الت ــة لتنظي ــل النشــاط إطــاق االســراتيجية الوطني تخل

ــدوق  ــة وصن ــة العام ــن وزارة الصح ــة ب ــة طويل ــة رشاك ــأيت نتيج ت

ــراتيجية اىل  ــذه االس ــدف ه ــان. وته ــكان يف لبن ــدة للس ــم املتح األم

تعزيــز اســتخدام وســائل تنظيــم األرسة بشــكل كاٍف وفعــال إضافــة 

ــة  ــال ومراجع ــذا املج ــن يف ه ــن الصحي ــارات العامل ــز مه اىل تعزي

ــة.  ــادئ التوجيهي ــوالت واملب الروتوك

تضمنــت الحملــة زيــارات لعيــادات نقالــة وحلقــات توعيــة يف 

عــدد مــن املناطــق النائيــة يف البقــاع والشــامل وذلــك بالتعــاون مــع 

ــة. ــة يف املنطق ــة أولي ــة صحي ــز رعاي ــة ومراك ــات أهلي جمعي

الحملة الوطنية للتوعية حول الصحة اإلنجابية:
»الصحة اإلنجابية ... لصحة كل أفراد العيلة«

بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان في لبنان
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 أطلقــت وزارة الصحــة العامــة بالتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة للوقايــة مــن أمــراض القلــب والرايــن ومؤسســة يدنــا مرحلــة جديــدة 

مــن الحملــة الوطنيــة للكشــف املبكــر عــن أمــراض القلــب والرايــن خــال الفــرة املمتــدة مــن 7 شــباط 2018 لغايــة 30 نيســان 2018. 

اســتقطبت الحملــة 6327 مســتفيد/ة وتــم تحويــل 97 منهــم إىل مركــز يُدنــا لصحــة قلــب املــرأة.

يف إطــار الحملــة الوطنيــة للكشــف املبكــر عــن أمــراض القلــب والرايــن، نظــم مركــز الحنــان للرعايــة الصحيــة األوليــة - املنيــة )التابــع 

ــة  ــا إلجــراء الفحوصــات الروري ــز يدن ــن الســيدات إىل مرك ــدد م ــة لع ــة صحي ــة( رحل ــة األولي ــة الصحي ــل الرعاي ــادة تأهي ملــروع إع

للكشــف املبكــر عــن أمــراض القلــب والرايــن مجانــاً. وتخلــل الرحلــة حلقــة توعيــة حــول املوضــوع قدمهــا د. محمــود خــر، اختصــايص 

طــب عــام يف فريــق الرعايــة الصحيــة األوليــة. 

الكشف المبكر  والوقاية من أمراض القلب والشرايين 
في صلب االهتمامات

 » ما تنطروا، قلبكم ما بينطر«
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ــة  ــروت، الحمل ــة يف ب ــة األمركي ــي يف الجامع ــز الطب ــة CHAMPS FUND يف املرك ــع جمعي ــاون م ــة بالتع أطلقــت وزارة الصحــة العام

ــباط 2018  ــاة" يف 19 ش ــض بالحي ــم تنب ــى قلوبك ــدى الشــباب تحــت شــعار "تتبق ــب ل ــف املفاجــئ للقل ــة حــول التوق ــة للتوعي الوطني

واســتمرت حتــى شــهر كانــون األول 2018 لتشــمل حلقــات توعيــة يف عــدد مــن املراكــز إضافــة اىل اجــراء فحــص الكشــف املبكــر للقلــب 

ــاً لألشــخاص الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 12 و35 عامــاً. EKG مجان

مبناســبة اليــوم العاملــي للقلــب الــذي يصــادف يف 29 أيلــول مــن كل عــام ، دعــت وزارة الصحــة العامــة - دائــرة الرعايــة الصحيــة األوليــة 

بالتعــاون مــع    شــخصاً مــن فريــق عمــل الرعايــة الصحيــة األوليــة ممــن تقــل أعامرهــم عــن 35 عامــاً إلجــراء فحــص 

رسيــري و تخطيــط للقلــب مــن قبــل فريــق عمــل متخّصــص وذلــك بهــدف الكشــف املبكــر عــن املشــاكل التــي قــد تــؤدي اىل التوقــف 

املفاجــىء للقلــب لــدى الشــباب والتوعيــة حــول كيفيــة الوقايــة منــه.

»تتبقى قلوبكم تنبض بالحياة« 
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نظمــت دائــرة الرعايــة الصحيــة األوليــة خــال هــذا العــام 4 لقــاءات توجيهيــة 

ألكــر مــن 200 طالــب متريــض وصحــة عامــة وتغذيــة وعمــل اجتامعــي مــن عدد 

ــة،  ــروت العربي ــة ب ــد، جامع ــة البلمن ــد، جامع ــة املقاص ــات؛ جامع ــن الجامع م

ــة،  ــروت األمركي ــة ب ــة، جامع ــة اللبناني ــروت، الجامع ــة يف ب ــة األمركي الجامع

الجامعــة اللبنانيــة األملانيــة، كليــة الصليــب األحمــر الجامعيــة للتمريــض، وذلــك 

ــة  ــة الصحي ــز الرعاي ــرة ومراك ــاطات الدائ ــج ونش ــى برام ــم ع ــدف تعريفه به

ــة. األولي

ــز  ــر مرك ــور، مدي ــي منص ــة د. ع مداخل
بــرج الرباجنــة للرعايــة الصحيــة األوليــة

لقاءات توجيهية لطالب الجامعات

مسابقة Rally Paper لطالب الجامعات

طالب الجامعات، شركاء المستقبل في حماية المجتمع 

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 الجغــرايف« 

 يف اطــار الحملــة الوطنيــة للتوعيــة حــول تلقيــح األطفــال، شــارك طــاب مــن جامعــة البلمنــد، جامعــة بــروت العربيــة وكليــة الصليــب 
األحمــر الجامعيــة للتمريــض يف مســابقة Rally Paper مــن 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. 

مــربوك لفريــق 
ــد  جامعــة البلمن
فــوزه باملســابقة 
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الئحــة املقيمــني الوطنيــني املعتمديــن مــن 

قبــل وزارة الصحــة العامــة واملؤسســة الدولية 

ــذ عــام 2015( ــامد )من ــة لالعت الكندي

 

دانيا الحاج عي

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

ــام 2018،  ــال الع ــامد خ ــج االعت ــابعة  من برنام ــة الس ــق املرحل ــار تطبي يف إط

حققــت دائــرة الرعايــة الصحيــة األوليــة بالتعــاون مــع املؤسســة الكندية الدوليــة 

ــاً مــن خــال: لاعتــامد  تقدمــاً الفت

• تدريب مقيمن وطنين جدد من قبل املؤسسة الدولية الكندية لاعتامد؛

ــة  ــن قبل املؤسس ــة م ــة أوليّ ــة صحي ــز رعاي ــي ل23 مرك ــح الفع ــذ املس • تنفي

الدوليــة الكنديــة لاعتامد خــال شــهَري نيســان و أيّــار 2018؛ 

ــة التــي  ــة أولي • توزيــع شــهادات اإلعتــامد لخمســة وثاثــون مركــز رعايــة صحي

ــة لاعتــامد؛ ــة الكنديّ خضعــت للمســح الفعــي بالتعــاون مــع املؤسســة الدوليّ

• تنفيــذ ورشــة عمــل لتطويــر القــدرات واملعــارف ملمثلــن عــن 41 مركــز رعايــة 

ــة حــول معايــر االعتــامد خــال شــهَري آذار وآب 2018؛ ــة أوليّ صحيّ

ــة مــن قبــل  وزارة الصحــة   •تنفيــذ املســح األّويل ل 12 مركــز رعايــة صحيــة أوليّ

واملؤسســة الدوليــة الكنديــة لاعتامد خــال شــهَري تريــن الثــاين وكانــون األول 

.2018

مبروك!
توزيع شهادات اإلعتماد على35 مركز  رعاية صحية أولية

حــاز 35 مركــز رعايــة صحيــة أوليــة مــن 

كافــة املناطــق اللبنانيــة، عــى شــهادات 

اعتــامد ملــدة ثــاث ســنوات مــن وزارة 

الكنديــة  العامــة واملؤسســة  الصحــة 

الدوليــة لاعتــامد وذلــك لتطبيقهــم 

الرعايــة  اطــار  يف  االعتــامد  معايــر 

ــل.  ــكل كام ــة بش ــة األولي الصحي

برنامج االعتماد يحقق المزيد من النجاحات  
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ما رأي الخبراء ببرنامج اإلعتماد في لبنان؟ 

زيارة الخبراء الكنديين من المؤسسة الدولية الكندية لإلعتماد

يف إطــار تعزيــز الرعايــة الصحيــة األوليــة و تحســن جــودة الخدمــات املقدمــة للمواطنــن، واســتكامالً لرنامــج اإلعتــامد الــذي بــدأت وزارة 

الصحــة العامــة بتنفيــذه منــذ العــام 2008 ، زار خــراء كنديــون مــن املؤسســة الدوليــة الكنديــة لإلعتــامد وخــراء وطنيــون23 مركــز رعايــة 

صحيــة أوليــة خــال شــهَري نيســان وأيــار 2018.

ــة  ــرية دولي ــرودي، خب ــري آن ب الســيدة كل
ــامد: ــة لإلعت للمؤسســة الكندي

األوىل، الحظــت  زيــاريت  منــذ   «        

ــة  ــث املرون ــن حي ــدم م ــن التق ــر م الكث

ــة  ــات الرعاي ــم خدم ــتدامة يف تقدي واالس

الصحيــة األوليــة. أرى نهجــاً تصاعديــاً، 

فقــد تــم تدريــب فريــق العمــل، واملــواد 

فريــق  قــام  كــام  ممتــازة.  التدريبيــة 

العمــل بدمــج معايــر االعتــامد ضمــن 

ــم  ــة. وه ــة األولي ــة الصحي ــج الرعاي برام

ــات  ــودة الخدم ــن ج ــتمرون يف تحس مس

التــي يقدمونهــا للمجتمــع.« 

الكنديــة  للمؤسســة  دويل  خبــري  جــرديل،  فــادي  د. 
: لإلعتــامد 

       »يعطــي برنامــج االعتــامد 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 اإلعتــامد يســاهم 

ــة  ــن ناحي ــرى م ــة أخ ــة اىل مرحل ــن مرحل ــم م يف نقله

االنتاجيــة وتقديــم الخدمــات. فنحــن بحاجــة لدعــم 

أفضــل ان كان مــن الدولــة أو مــن الحكومــة؛ لاســتثامر 

بطريقــة أفضــل بقطــاع الرعايــة الصحيــة األوليــة ألن 

ــة  ــيلبي االحتياجــات الصحي ــذي س ــو ال ــاع ه ــذا القط ه

للســكان ويحســن مــن منتجــات الخدمــات ويقلــل مــن 

ــان« ــداً يف لبن ــة ج ــفائية املرتفع ــة االستش الكلف
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 ضمن المشروع!
ً
 صحيا

ً
تدريب حوالي  1187 عامال

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  6 رزم صحيــة:   

• لقاحات أساسية بحسب العمر؛

• خدمات إستشارية وقائية وتثقيفية؛

• معاينات طبية عامة ومتخصصة؛

• فحوصات مخرية بحسب العمر والحالة الصحية؛ 

• تخطيط القلب؛

• زيارات طبية خال فرة الحمل وبعدها؛

• خدمات وقائية مثل الصورة الشعاعية للثدي، فحص الزجاجة وغرها.  

ــات  ــقات امليداني ــل املنس ــن قب ــة م ــة يومي ــال متابع ــن خ ــروع م ــذ امل ــز لتنفي ــم املراك ــة بدع ــة األولي ــة الصحي ــق الرعاي ــوم فري يق

ــم  ــة تقدي ــى مرحل ــد حت ــة التعاق ــذ مرحل ــة بأفضــل شــكل ممكــن. من ــم الخدمــات الصحي ــة لضــامن تقدي ــب متواصل ونشــاطات تدري

الخدمــات للمســتفيدين تــم تدريــب حــوايل  1187 عامــاً صحيــاً عــى مواضيــع مختلفــة منهــا  الوقايــة ومنــع إنتشــار العــدوى يف مراكــز 

ــة.  ــة وإدارة املــوارد البري ــة األولي ــة الصحي ــز الرعاي ــة، مــؤرشات األداء الرئيســية يف مراك ــارات الذاتي ــة، امله ــة األولي ــة الصحي الرعاي

مشروع إعادة تأهيل الرعاية الصحية األولية يحقق 
 بنسبة %56 في عدد اللبنانيين الذين يتلقون 

ً
ارتفاعا

خدمات صحية من مراكز الرعاية الصحية األولية  

تدريب حول مهارات التواصل الفعال    تدريب حول مؤرشات األداء الرئيسية يف مراكز الرعاية الصحية األولية   
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فسحة ابتكار

تطبيق هاتفي جديد لمتابعة لقاحات األطفال
بهــدف متابعــة لقاحــات كافــة األطفــال عــى األرايض اللبنانيــة بشــكل روتينــي وضــامن حصولهــم عــى اللقــاح يف الوقــت املناســب، قــام 

فريــق الرمجــة 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 عي روماين، مسؤول برامج املعلوماتية يف وزارة الصحة العامة
      » تحتســب MERA اللقاحــات الروتينيــة واللقاحــات املتربــة لــكل طفــل بشــكل تلقــايئ عنــد ادخــال بيانــات الطفــل واملعلومــات 

املوجــودة عــى بطاقــة التلقيــح. وبالتــايل تســاهم يف تســهيل عمــل املرشــدين الصحيــن يف املــدارس ودور الحضانــة. كــام تضمــن متابعــة 

لقاحــات كل طفــل فيهــا مــام يضمــن حاميــة كافــة األطفــال باللقــاح.« 

MERA تدريب دور الحضانة والمدارس الرسمية حول كيفية استخدام تطبيق

ــي أصحــاب دور الحضانــة يف لبنــان، قــام فريــق الرعايــة الصحيــة األوليــة بتدريــب  بالتعــاون مــع وزارة الربيــة والتعليــم العــايل ونقابتَ

املمرضــن )ات(/ املرشــدين الصحيــن مــن 415 داراً للحضانــة و60 مرشــد)ة( صحي)ة(/منســق)ة(  مــن املــدارس الرســمية عــى كيفيــة 

 .MERA  ــق اســتخدام تطبي
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شركاؤنا في النجاح 

منظمة الصحة العاملية يونيسف

البنك الدويل االونروا

االتحاد األورويبصندوق األمم املتحدة للسكان يف لبنان 

 

وزارة الرتبية والتعليم العايل

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئنيبرنامج األمم املتحدة للتنمية 

الربامج والوحدات يف وزارة الصحة 

وزارة الشؤون االجتامعية

وزارة الداخلية والبلديات 

املؤسسة الكندية الدولية لإلعتامدالجمعيات األهلية

األمن العام اللبناين 

نقابة أطباء لبنانالجمعية العلمية ألطباء األطفال يف نقابة األطباء

جمعية الشبان املسيحية YMCA نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان  

جمعية بيوند 

قيادة الجيش اللبناين نقابَتي أصحاب دور الحضانة يف لبنان

الجامعة اللبنانية والجامعة األمريكية يف بريوت 

ــاين، د. جــورج أعــرج، د. جوزيــف رشــكيدي،  ــد الرحمــن البــزري، د. محمــد عيت تنويــه خــاص بجهــود ودعــم كل مــن د. عب

د. مريــم رجــب، د. برنــارد جرباقــة، د. منــى عثــامن، د. غســان حــامدة، د. فــادي جــرديل، د. ســليم أديــب، د. مرينــا ضومــط.

دائــرة الرعايــة الصحيــة 

األولية، 

وزارة الصحة العامة  

 )بروت والشامل( 
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مراكز انضمت حديثا الى الشبكة الوطنية لمراكز الرعاية 
الصحية األولية

كل التوفيق! 

القضاءالمحافظة

بريوت

عكار

الشامل

عكار

جبل لبنان

النبطية

جبل لبنان

عكار

الشامل

بعلبك - الهرمل

النبطية

بريوت

البقاع

جبل لبنان

البقاع

النبطية

الجنوب

بريوت

عكار

طرابلس

عكار

عاليه

بنت جبيل

عاليه

عكار

طرابلس

بعلبك

بنت جبيل

بريوت

زحلة

بعبدا

زحلة

حاصبيا

صور

مركز املصيطبه الصحي اإلجتامعي املقاصدي

مركز جمعية اللجان للمتابعة - الخريبة عكار

مركز االخالص الطبي

مركز السهل الطبي

مركز دار الوفاء الطبي

مركز الشهيد فرنسوا الحاج - رميش

مركز عاليه للخدمات الطبية

مركز التنمية الصحي

مركز الرحمة الخريي القلمون

مركز بلدية عرسال

مؤسسات االمام الصدر - مركز عيتا الشعب للرعاية الصحّية األولّية

مركز الرعاية الصحية األولية - مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي

مركز مار فرنسيس

مركز العناية بالعائلة

مركز الفاعور الصحي االجتامعي

مركز رفيق الحريري الصحي

مركز صديقني الخريي
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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

الريد االلكروين

 moph-phc-leb@hotmail.com

املوقــع االلكــروين 

www.moph.gov.lb

Call us on our hotline

 Primary Healthcare Lebanon - الرعاية الصحية األولية يف لبنان

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


