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املقدمة
للمــرة الثانيــة تصــدر دائــرة الرعايــة الصحيــة األوليــة ،مجلــة ســنوية حــول النشــاطات التــي تقــوم بهــا يف مختلــف املناطــق اللبنانيــة
مــن خــال الشــبكة الوطنيــة للرعايــة الصحيــة األوليــة.
تســلط هــذه املجلــة الضــوء عــى مشــاريع وبرامــج الدائــرة وعــى أنشــطة التدريــب والتوعيــة التــي تنفذهــا بالتعــاون مــع رشكاء
محليــن ودوليــن ،باإلضافــة اىل املتابعــة امليدانيــة التــي يقــوم بهــا فريــق مــن املنســقني امليدانيــن لتقييــم وتقويــم العمــل املنفــذ يف
مراكــز الشــبكة الوطنيــة للرعايــة الصحيــة األوليــة بشــكلٍ يتناســب مــع املواصفــات املطلوبــة ورشوط برنامــج االعتــاد الــذي تنفــذه
وزارة الصحــة العامــة.
ويصــدر هــذا العــدد يف ظــل مــا تحققــه دائــرة الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن تقــدم ونجــاح يف إطــار مــروع إعــادة تأهيــل الرعايــة
الصحيــة األوليــة نحــو التغطيــة الصحيــة الشــاملة ،حيــث صممــت وزارة الصحــة العامــة هــذا املــروع باالشـراك مــع البنــك الــدويل
وبتمويــل مــن الــدول املانحــة وبالتعــاون مــع خـراء مــن الجامعــة األمريكيــة يف بــروت ومنظمــة الصحــة العامليــة واليونيســف.
يهــدف املــروع إىل املســاهمة بتوفــر الرعايــة الصحيــة األوليــة الشــاملة لنحــو  150,000مواطنـاً لبنانيـاً وتعزيــز قــدرات شــبكة مراكــز
الرعايــة الصحيــة األوليــة لتقديــم رزم صحيــة أساســية لتســتقطب بالتــايل عــددا ً أكــر مــن املســتفيدين املحتملــن.
ان هــذه املجلــة هــي مثــرة جهــود فريــق متفــانٍ يتمتــع بروحيــة العمــل الجامعــي ويحظــى بدعــمٍ مشــكور مــن كافــة الوحــدات
والربامــج التــي يعمــل معهــا داخــل الــوزارة ،كذلــك مــن الــركاء مــن مؤسســات القطــاع الصحــي األهــي واملنظــات الدوليــة
( )WHO ،UNICEF ،UNHCR ،UNDP ،UNFPAواالتحــاد األورويب الذيــن يقدمــون الدعــم لتعزيــز الشــبكة الوطنيــة للرعايــة
الصحيــة األوليــة أكان لناحيــة البنــى التحتيــة أو لناحيــة العنــر البــري أو لناحيــة التجهيــز وســواه.
ان العمــل املنجــز ينــدرج ضمــن خطــط تنفيــذ االس ـراتيجية الوطنيــة للرعايــة الصحيــة األوليــة وبدعــمٍ مــن ســعادة املديــر العــام
ومعــايل وزيــر الصحــة العامــة.
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الشبكة الوطنية للرعاية الصحية األولية
نبذة حول مراكز الرعاية الصحية األولية
ت ُعتــر مراكــز الرعايــة الصحيّــة األ ّوليّــة الوحــدة الهيكليــة العمليــة األساســية لخدمــات الص ّحــة العامــة التــي تقدّمهــا وزارة الص ّحــة
العا ّمــة ورشكاؤنــا يف لبنــان .وهــي عبــارة عــن رشاكــة فريــدة مــن نوعهــا بــن وزارة الص ّحــة العا ّمــة ومؤسســات القطــاع الصحــي األهــي
والبلديّــات ،وتهــدف إىل توفــر خدمــات صح ّيــة مضمونــة الجــودة ،ميــرة لجميــع األفـراد واألرس ومبســاهمة رمزيــة ميكن 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
صحة األم والطفل

الصحة البيئية

التغذية السليمة
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التوزع الجغرايف للمراكز
تنتــر مراكــز الرعايــة الصحيّــة األ ّوليّــة وعددهــا  204مراكــز عــى كافــة األرايض اللبنانيــة .ويضــم كل مركــز مجموعــة مــن
العاملــن الصحيــن مــن أطبــاء الطــب العــام وطــب العائلــة اضافــة اىل طــب األطفــال والنســايئ واألســنان والقلــب والرشايــن،
اضافــة اىل ممـ ّرض/ة ،مرشــد صحــي اجتامعــي ،صيــديل ،وفريــق مــن االداريــن واخصــايئ املعلوماتيــة وســواهم .وتخضــع هــذه
املراكــز اىل نظــام االعتــاد الــدويل الكنــدي .ان املركــز الصحــي هــو بوابــة العبــور األوىل للمواطنــن اىل النظــام الصحــي العــام،
وهــو الحــارس الصحــي ملحيطــه الجغ ـرايف كــا انــه اســاس يف عمليــة متكــن املجتمــع املحــي عــر الــدور التعزيــزي والــدور
الوقــايئ والعالجــي والتنســقي الــذي يلعبــه.

خارطــة التــوزع الجغــرايف للشــبكة الوطنيــة
للرعايــة الصحيــة األوليــة
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توزع مراكز الرعاية الصحية األولية بحسب
املحافظة يف العام 2016
عكار
8%
بعلبك الهرمل
8%
10%
بريوت
الجنوب
15%
25%
الشامل
النبطية
14%
6%
البقاع
14%
جبل لبنان

توزع مراكز الرعاية الصحية األولية
بحسب التبعية
حكومية
القطاع األهيل
البلديات

12%
68%

20%

أبرز نشاطات وإنجازات العام 2016
تحت الضوء
تحت شعار "صحتك مش ح ّزورة"
أطلقت وزارة الص ّحة العا ّمة مرشوعها الشامل للرعاية الص ّحية األ ّولية
تحــت رعايــة رئيــس مجلــس الــوزراء ،أطلقــت وزارة الص ّحــة
العا ّمــة ،أ ّول حملــة توعيــة وطنيــة حــول املراكــز الص ّحيــة األ ّوليــة
يف الــراي الكبــر يف  28كانــون الثــاين  .2016وتــرأس املؤمتــر
معــايل وزيــر الصحــة ،وحــره ممثلــون مــن مؤسســات القطــاع
الص ّحــي األهــي ومــن الجهــات املعنيّــة كمنظمــة الصحــة العامليــة،
واليونيســف ،والبنــك الــدويل ،وســفارات الــدول املانحــة ،ومفوضيــة
شــؤون الالجئــن ،واالتحــاد األورويب ،والســلطات املحليّــة والبلديات
ومراكــز الرعايــة الص ّحيــة األ ّول ّيــة اىل جانــب حشــد من الشــخصيات
اإلجتامعيــة ووســائل اإلعــام.
ثــاث مبــادرات رئيســية تـ ّم الكشــف عنهــا خــال املؤمتــر هــي مــروع التغطيــة الص ّحيــة الشــاملة بدعــم مــن الــدول املانحــة عــر البنــك
الــدويل ،وتســليم نتائــج املســح الفعــي املنفــذ مــن قبــل االعتــاد الكنــدي ملراكــز الرعايــة الص ّحيــة األ ّوليــة ،وإطــاق حملــة التوعيــة حــول
مراكــز الرعايــة الص ّحيــة األ ّوليــة تحــت شــعار "صحتــك مــش حـ ّزورة".
شـدّد املؤمتــر عــى حقــوق اللبنانيــن العا ّمــة لجهــة االســتفادة مــن نظــام شــامل للرعايــة الص ّحيــة ،مشــجعاً إياهــم عــى زيــارة أي مــن
مراكــز الرعايــة الص ّحيــة األ ّوليــة الـــمنترشة عــى كافــة األرايض اللبنانيــة وعددهــا  204مركـزا ً.
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يف إطــار مــروع إعــادة تأهيــل الرعايــة الصحيــة األوليــة الــذي تــم إطالقــه بدعــم مــن البنــك الــدويل وبتمويــل مــن الصنــدوق االئتامين
املتعــدد الجهــات وبالتعــاون مــع خـراء مــن الجامعــة األمريكيــة يف بــروت ،منظمــة الصحــة العامليــة واليونيســف ،تُســتكمل الجهــود يف
ســبيل تعزيــز قــدرات شــبكة مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة وبالتــايل املســاهمة يف توفــر الرعايــة الصحيــة الشــاملة لنحــو 150,000
مواطــن مــن ذوي الدخــل املحــدود.
تغطي وزارة الصحة العامة كلفة تأمني سلة من الخدمات الصحية األساسية من خالل ست رزم صحية:
•رزمة الص ّحة والعافية لألطفال واملراهقني ( 18-0سنة)
•رزمة الص ّحة والعافية لإلناث (  19سنة وما فوق)
•رزمة الص ّحة و العافية للذكور ( 19سنة وما فوق)
•رزمة األمراض غري اإلنتقالية  -مرض السكّري
•رزمة األمراض غري اإلنتقالية  -إرتفاع ضغط الدم
•رزمة ص ّحة األمومة املأمونة

أبرز النشاطات واإلنجازات

•تدريب  592عامالً صحياً يف املراكز الصحية الستقبال املستفيدين وتقديم الخدمات الصحية لهم.
•تسجيل  25,000مستفيد يف املرشوع لغاية كانون الثاين .2016
•التعاقد مع  52مركزا ً صحياً من تاريخ انطالق املرشوع حتى اليوم.
•بدء  29مركزا ً بعملية تسجيل املستفيدين وتقديم الخدمات الصحية.
• انطالق عملية استقطاب املستفيدين يف  49مركزا ً صحياً.

الربنامج الوطني للتحصني
تعمل دائرة الرعاية الصحية األولية من خالل الربنامج الوطني للتحصني عىل رفع مستوى التحصني الروتيني بهدف الحفاظ عىل لبنان
خا ٍل من شلل األطفال خاصة يف ظل استمرار أزمة النزوح .كام تسعى من خالل هذا الربنامج إىل القضاء عىل مريض الحصبة والحصبة
األملانية يف نهاية العام .2020

أبرز النشاطات واإلنجازات
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•تلقيــح  293,147طفــاً خــال حملــة تعقــب لألطفــال املترسبــن مــن لقــاح شــلل األطفــال يف كانــون الثــاين وشــباط 2016
بالتعــاون مــع اليونيســف ومنظمــة الصحــة العامليــة و  31,304أطفــال مترسبــن مــن التلقيــح الروتينــي يف عمــر ال 5ســنوات وما
دون بالتعــاون مــع اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر والصليــب األحمــر اللبنــاين يف عــدد مــن املناطــق اللبنانيــة.
•متابعــة تنفيــذ قـرار اســتكامل اللقاحــات الروتينيــة كــرط لقبــول األطفــال يف الحضانــات واملــدارس ودور األيتــام بالتعــاون مــع
وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل.
•اســتكامل تلقيــح النازحــن الســوريني يف مراكــز تســجيل للمفوضيــة الســامية لألمم املتحــدة لشــؤون الالجئــن ( )UNHCRواملعابر
الحدوديــة ضــد مــريض شــلل األطفــال والحصبــة بالتعــاون مع األمــن العام اللبنــاين ،وجمعيــة بيونــد ( ،)Beyondواليونيســف.

•تنظيــم نشــاطات تثقيفية-ترفيهيــة لألهــل واألطفــال حــول أهميــة التلقيــح تحــت شــعار «الوصــول اىل كل طفــل باللقــاح» ،مبناســبة
األســبوع العاملــي للتحصــن  2016وبالتعــاون مــع اليونيســف ومنظمــة الصحــة العاملية.
•تنظيــم دروات تدريبيــة و اجتامعــات مــع فريــق عمــل طبابــات األقضيــة الخــاص بشــؤون التحصــن و املراكــز الصحيــة
واملســتوصفات يف عــدد مــن املناطــق بحســب الحاجــة ملتابعــة حســن ســر العمــل لخدمــة التحصــن.
دورت تدريب مركزيتني لطبابات األقضية حول خدمة التلقيح و نظام معلومات التلقيح املمكنن.
•إقامة َ
•اســتكامل التعــاون مــع دائــرة الرتصــد الوبــايئ عــر متابعــة الحــاالت املبلــغ عنهــا و تنظيــم ورش عمــل مشــركة لطبابــات األقضيــة
و املراكــز الصحيــة و املســتوصفات.

برنامج اعتامد الرعاية الصحية األولية بالتعاون مع الهيئة الدولية الكندية لالعتامد
انســجاماً مــع التوجــه العــام لدعــم وتطويــر الرعايــة الصحيــة األوليــة وتأمــن الخدمــات الصحيــة لكافــة املناطــق اللبنانيــة ،أولــت وزارة
الصحــة أهميــة قصــوى لربنامــج االعتــاد الكنــدي الــذي يهــدف إىل تحســن جــودة الخدمــات الصحيــة.

أبرز النشاطات واإلنجازات
يف إطــار تطبيــق املرحلــة الخامســة مــن برنامــج االعتــاد خــال العــام  ،2016حققــت دائــرة الرعايــة الصحيــة األوليــة بالتعــاون مــع
الهيئــة الدوليــة الكنديــة لالعتــاد تقدم ـاً الفت ـاً مــن خــال:
•تنفيذ ورش عمل تدريبية عامة لتطوير قدرات و معارف العاملني الصحيني يف ثالثني مركزا ً صحياً.
•انجاز أداة متابعة التقدم يف إنجاز املسوحات /تقييامت ما بعد الجاهزية للمراكز التي امتت بنجاح االعتامد الواقعي.
•اســتمرار تدريــب مــريف اإلعتــاد اللبنانيــن الذيــن تــم اعدادهــم يف مراحــل ســابقة يف الربنامــج لضــان بنــاء القــدرات عــى
الصعيــد الوطنــي وضــان اســتمرارية الربنامــج.
•زيــارة  31مركــز رعايــة صحيــة أوليــة خــال  2016يف كافــة املناطــق اللبنانيــة مــن قبــل وفــد تقنــي كنــدي و لبنــاين وذلــك يف إطــار
املســح األويل واملســح الفعــي.
ليصبح بذلك عدد املراكز التي خضعت لربنامج االعتامد لغاية نهاية  92 2016مركزا ً صحياً.

برنامج دمج خدمات األمراض غري االنتقالية ضمن الرعاية الصحية األولية
يهــدف الربنامــج منــذ انطالقــه يف العــام  2012إىل الكشــف املبكــر عــن األمـراض غــر االنتقاليــة وتشــخيصها  ،باإلضافــة إىل تقديــر الخطــر
الشــامل لإلصابــة باألمـراض القلبيــة الوعائيــة مــن خــال معاينــة املســتفيدين ( 40عامـاً ومــا فــوق) وفقـاً لربوتوكــول منظمــة الصحــة
العامليــة لألمـراض غــر االنتقاليــة.
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أبرز النشاطات واإلنجازات (حزيران  – 2013ترشين الثاين )2016
•القيام بالكشف املبكر ل  33,739مستفيد.
•إحالــة  14,560مريضــاً ( 43%مــن اجــايل األشــخاص الذيــن خضعــوا للكشــف املبكــر) إىل املختــر ،منهــم  6,674مريضــاً
( 20%مــن اجــايل األشــخاص الذيــن خضعــوا للكشــف املبكــر) عــادوا مــع نتائــج الفحوصــات.
•زيــادة عــدد مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة املشــاركة يف الربنامــج إىل  190مركـزا ً مــع مــا رتــب ذلــك مــن تدريــب وبنــاء قــدرات
العاملــن يف تلــك املراكــز وتأمــن التجهيـزات املطلوبــة لهــا.

الحملة الوطنية للكشف املبكر عن أمراض القلب
والرشايني
أطلقــت وزارة الصحــة العامــة بالتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة للوقايــة مــن
أمـراض القلــب والرشايــن ومؤسســة يدنــا -مركــز صحــة قلــب املــرأة ،الحملــة
الوطنيــة للكشــف املبكــر عــن أم ـراض القلــب والرشايــن تحــت شــعار « مــا
تنطــروا قلبكــم مــا بينطــر».
امتــدت الحملــة مــن  21ايلــول لغايــة  30ترشيــن الثــاين  2016واســتهدفت
اللبنانيــن يف ســن ال  45عام ـاً و مــا فــوق مــن خــال رزمــة الكشــف املبكــر
عــن الخطــر الــكيل لإلصابــة بأمـراض القلــب و الرشايــن التــي قدمتهــا املراكــز
الصحيــة بكلفــة رمزيــة  ،ومؤسســة يدنــا التــي اســتقبلت الســيدات اللبنانيــات
اللــوايت تجــاوز لديهــن خطــر اإلصابــة باألمـراض غرياإلنتقاليــة ( )10%الســتكامل
املعاينــات واج ـراء الفحوصــات املطلوبــة مجان ـاً.
اســتقطبت الحملــة  1,333مســتفيدا ً تــم تحويــل  60منهــم إىل مركــز يدُنــا
لصحــة قلــب املــرأة.

خدمات الصحة االنجابية
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تقــدم وزارة الصحــة العامــة  /دائــرة الرعايــة الصحيــة االوليــة وبالتعــاون مــع صنــدوق االمــم املتحدة للســكان خدمــات الصحــة االنجابية
وتنظيــم االرسة وفقـاً لخطــة عمــل ســنوية مشــركة وذلــك بهــدف تحســن صحــة األرسة ( نســاء ،أطفال،شــباب ورجــال) مــن خالل:
•توفري األدوية واملستلزمات الخاصة بالصحة اإلنجابية.
•توفــر املعلومــات الخاصــة بالصحــة االنجابيــة مــن خــال برامــج التوعيــة والتثقيــف التــي تقدمهــا مراكــز الرعايــة الصحيــة
االوليــة داخــل وخــارج املراكــز .

•توفــر التجهيـزات لبعــض املستشــفيات الحكوميــة إلســتقبال حــاالت الحمــل البالغــة الخطــورة كذلــك تجهيـزات الكشــف املبكــر
المـراض الجهــاز التناســي.
•توفري العناية لألمهات خالل فرتة الحمل وما بعد الوالدة.
•بناء قدرات العاملني الصحيني يف املراكز الصحية (التعامل مع الناجني من العنف الجنيس ،معالجة حاالت اإلغتصاب)...

أبرز النشاطات واإلنجازات
•عــى صعيــد توثيــق خــرة لبنــان يف مجــال تحقيــق الهــدف الخامــس مــن االهــداف االمنائيــة لأللفيــة واملتعلــق بوفيــات االمهــات،
تــم اطــاق الوثيقــة « وفيــات االمهــات يف لبنــان  ،قصــة نجــاح» يف  30ترشيــن الثــاين  2016و الــذي ميثــل محاولــة لتقديــم
بحــث مفصــل حــول الجهــود املبذولــة للحــد مــن وفيــات االمهــات يف لبنــان ،ولبحــث أســباب الوفيــات واتجاهاتهــا ،والبنــاء عــى
النجاحــات التــي أدت اىل خفــض الوفيــات والعمــل عــى تعزيــز صحــة االم ورفاههــا.
•إســتكامل تدريــب مقدمــي الخدمــات حــول أدلــة العمــل العيــادي لخدمــات الصحــة االنجابيــة بالتعــاون مــع صنــدوق االمــم
املتحــدة للســكان والجمعيــة اللبنانيــة لالمـراض النســائية والتوليــد حيــث تــم تدريــب  226مقــدم خدمــة.
•ويف مجــال « تأمــن االمــداد مبســتلزمات برنامــج الصحــة االنجابيــة» أقيمــت ورشــة عمــل خــال ترشيــن األول  2016إلعــداد
اس ـراتيجية تأمــن االمــداد مبســتلزمات الصحــة االنجابيــة لثالثــة ســنوات.

برنامج تشخيص وعالج سوء التغذية الحاد
يف إطــار تطويــر واســتدامة الخدمــات الصحيــة التــي تقدمهــا مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة ،تــم دمــج خدمــات رصــد حــاالت ســوء
التغذيــة الحــاد لــدى األطفــال (دون الخمــس ســنوات) والنســاء الحوامــل و املرضعــات  ،تشــخيصها وتأمــن العــاج واملتابعــة لهــا عــر
نظــام إحالــة ف ّعــال يشــمل مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة و املستشــفيات الحكوميــة بالتعــاون مــع اليونيســف.

أبرز النشاطات واالنجازات
•تجهيز كافة مراكز الشبكة الوطنية للرعاية الصحية األولية مبستلزمات ملسح حاالت سوء التغذية (.)screening
•إج ـراء زيــارات داعمــة ملتابعــة تطبيــق الربنامــج يف مراكــز عــاج ســوء التغذيــة الحــاد وبعــض املراكــز املاســحة ،التــي يبلــغ
عددهــا اإلجــايل  215مرك ـزا ً ،مــن قبــل اختصاصيــن يف مجــال التغذيــة.
•تدريــب  63مركــز رعايــة صحيــة أوليــة مــن كافــة األقضيــة ،عــى عــاج حــاالت ســوء التغذيــة الحــاد واعتامدهــا كمراكــز عالجيــة
تحــال اليهــا تلــك الحــاالت ،و يقــدم فيهــا العــاج مجانـاً ،وذلــك بدعــم مــن اليونيســف.
•تدريــب  172عام ـاً صحي ـاً يف املراكــز الصحيــة املاســحة لســوء التغذيــة الحــاد و  109طبيــب أطفــال و ممــرض/ة مــن مراكــز
املعالجــة عــى مســح وتشــخيص ســوء التغذيــة الحــاد عنــد الفئــات املســتهدفة.
•تدريــب  18طبيــب اطفــال يف املستشــفيات الحكوميــة ،جمعيــة أطبــاء األطفــال واللجنــة الوطنيــة لإلشــهاد عــى عــاج حــاالت
ســوء التغذيــة.
•مســح أكــر مــن  48,934طفــل (لبنــاين و غــر لبنــاين) لتقييــم و ضعهــم الغــذايئ ،تشــخيص ومعالجــة  1,617حالــة ســوء تغذيــة
حــاد يف مراكــز الرعايــة الصحيــة املعالجــة و املستشــفيات.
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النشاطات التدريبية
أدلــة العمــل العيــادي لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة :تحســن
مهــارات العاملــن الصحيــن يف مجــال تقديــم خدمــات الصحــة
اإلنجابيــة .تــم تنظيــم هــذا النشــاط بالتعــاون مــع صنــدوق
األمــم املتحــدة للســكان  UNFPAوالجمعيــة اللبنانيــة
لألمــراض النســائية والتوليــد.

رصــد ،تشــخيص وعــاج ســوء التغذيــة :تدريــب تنشــيطي ل
 223مركــز رعايــة صحيــة أوليــة عــى رصــد حــاالت عــاج ســوء
التغذيــة لــدى األطفــال دون الخمــس ســنوات والنســاء الحوامــل
واملرضعــات ،منهــم  63مركــزا ً تــم تدريبــه عــى عــاج تلــك
الحــاالت  ،تــم تنظيــم هــذا النشــاط بالتعــاون مــع اليونيســف.

نظــام املعلومــات الخــاص مبرصــد وفيــات االمهــات والرضــع:
تدريــب  164ضابــط اتصــال مــن  134مستشــفى عــى جمــع
املعلومــات بشــكل دقيــق وربطهــا مركزيـاً ،بقاعــدة معلومــات
خاضعــة للتحليــل والدراســة .تــم تنظيــم هــذا النشــاط
بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان .UNFPA
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النشاطات التدريبية
مبادرة ادماج األمراض غري االنتقالية ضمن الرعاية الصحية
األولية :إطالق املرحلة الثامنة من املبادرة مبشاركة  76مركزا ً
ممثلني بإداريني ومقدمي خدمات صحية .تم تنظيم هذا
النشاط بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية.

تعزيــز دور املمــرض/ة يف عمليــة التحصــن :تدريــب الطاقــم
التمريــي يف مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة لضــان جــودة
خدمــة التلقيــح .تــم تنظيــم هــذا النشــاط بالتعــاون مــع
نقابــة املمرضــات واملمرضــن يف لبنــان.

نحو التغطية الصحية الشاملة:
تدريــب املراكــز املتعاقــدة ( 52مركـزا ً) مــع مــروع إعــادة تأهيــل
الرعايــة الصحيــة األوليــة نحــو التغطيــة الصحيــة الشــاملة عــى
نظــام املعلومــات الصحيــة املمكنــن.
تدريــب األطبــاء املداومــن ( 163طبيبـاً) يف املراكــز املتعاقــدة مــع
املــروع عــى ســلة الخدمــات الصحيــة والــرزم الســت.
تدريــب العاملــن الصحيــن ( 221عامــاً صحيــاً) يف املراكــز
املتعاقــدة عــى التخطيــط املــايل والنظــام املــايل الخــاص باملــروع.
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فسحة لالبتكار
نظام املعلومات الصحية املمكنن الخاص بالرعاية الصحية األولية
طــورت وزارة الصحــة العامــة نظامـاً ممكننـاً للمعلومــات الصحيــة ليتــاىش مــع حاجــات مــروع التغطيــة الصحيــة الشــاملة لناحيــة
اســتقطاب العائــات وتســجيلها وتقديــم الخدمــات الصحيــة ،إضافــة إىل مراقبــة النظــام املــايل الخــاص واملــؤرشات الخاصــة باملــروع.
من األهداف األساسية لنظام املعلومات الصحية :
•استخراج املؤرشات الصحية الخاصة مبرشوع التغطية الصحية الشاملة  ،توثيقها ومراقبتها.
•استخدام ملف صحي ممكنن ،للمرة األوىل ،يسمح مبتابعة املريض بشكل متواصل.
•ضامن جودة الخدمات التي تقدمها املراكز للمواطن.
•جمع املعلومات بشكل دقيق من املراكز وربطها مركزياً ،بقاعدة معلومات خاضعة للتحليل والدراسة.
يعتمــد نظــام املعلومــات املذكــور عــى شــبكة انرتانــت داخليــة تربــط كافــة املراكــز الصحيــة بدائــرة الرعايــة األوليــة بهــدف تســهيل
عمليــة التواصــل بــن الطرفــن إضافــة إىل ضــان ســامة ،دقــة ورسعــة عمليــة نقــل املعلومــات بــن املراكــز الصحيــة ودائــرة الرعايــة
الصحيــة األوليــة حيــث يتابــع هــذا النظــام فريــق مــن الفنيــن بدعــم مــن  UNHCR, UNICEFو.UNDP
تتطلــع دائــرة الرعايــة الصحيــة األوليــة إىل توســيع شــبكة نظــام املعلومــات لتضــم كافــة املراكــز الصحيــة وتكــون صلــة وصــل بــن
املراكــز الصحيــة واملستشــفيات الحكوميــة بهــدف تســهيل عمليــة إحالــة املــرىض.
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قصة نجاح
لبنان خال من شلل األطفال للعام ال 14عىل التوايل
يف ظــل حركــة النــزوح التــي شــهدها ويشــهدها لبنــان منــذ العــام  ،2011نجحــت وزارة الصحــة العامــة للعــام ال 14عــى التــوايل
بالحفــاظ عــى لبنــان خــال مــن شــلل األطفــال وذلــك بفضــل الجهــود والخطــط التــي تضعهــا مــع منظمــة الصحــة العاملية واليونيســف،
إضافــة اىل رشكائهــا يف القطــاع الصحــي األهــي مبــا فيهــم جمعيــة بيونــد وأنديــة الروتــاري ( )Rotaryيف لبنــان.
يــأيت هــذا النجــاح نتيجــة نضــال طويــل خاضتــه الــوزارة مبشــاركة جميــع مكونــات النســيج االجتامعــي اللبنــاين مــن مؤسســات املجتمــع
الصحــي األهــي إىل الــوزارات املعنيــة وطبابــات األقضيــة والبلديــات واملخاتــر والجيــش اللبنــاين والقــوى األمنيــة واملتطوعــن ،حيــث
ســاهم كل منهــم عــى طريقتــه ومــن موقعــه يف ضــان حصــول كل طفــل عــى األرايض اللبنانيــة عــى اللقاحــات بغــض النظــر عــن
جنســيته .
لــكل جنــدي مجهــول يف هــذا النضــال دورا ً أساســياً ال غنــى عنــه .فواكــب الجيــش اللبنــاين حمــات التلقيــح مــن منــزل إىل منــزل
إىل جانــب متطوعــن مــن مؤسســات القطــاع الصحــي األهــي ومدنيــن وطــاب جامعــات .كــا حرصــت وزارة الرتبيــة عــى إصــدار
التعاميــم امللزمــة لتلقيــح األطفــال إىل كافــة املــدارس .ومــن جهتهــا ،فتحــت وزارة الشــؤون االجتامعيــة مراكــز الخدمــات اإلمنائيــة
لتطعيــم األطفــال وتجنيــد املتطوعــن لحمــات التلقيــح .أمــا وزارة اإلعــام فــكان لهــا الــدور املتواضــع يف تحفيــز اإلعــام عــى املســاعدة
يف نــر التوعيــة.
ويك ال يبقــى طفـاً نازحـاً معرضـاً لإلصابــة مبــرض ميكــن توقيــه باللقــاح ،فتــح األمــن العــام اللبنــاين مراكــز العبــور لتلقيــح كل طفــل
يعــر الحــدود اللبنانيــة كــا يتــم تلقيــح كافــة األطفــال يف مخيــات النازحــن وتجمعاتهــم الســكنية ومراكــز تســجيل النازحــن التابعــة
للمفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــن مــن قبــل متطوعــن مــن جمعيــة بيونــد وبدعــم مــن اليونيســف وكل ذلــك بــإرشاف وزارة
الصحــة العامــة.
ومــن الناحيــة التقنيــة ،عملــت اللجــان العلميــة للربنامــج الوطنــي للتحصــن والجمعيــة اللبنانيــة ألطبــاء األطفــال يف بــروت والشــال
عــى املواكبــة العلميــة والتقنيــة إضافــة إىل تحفيــز أطبــاء القطــاع الخــاص عــى املســاهمة يف تلقيــح األطفــال بشــكل مجــاين .تســتمر
اليونيســف ومنظمــة الصحــة العامليــة بتقديــم الدعــم املــادي والتقنــي مــن خــال االتحــاد األورويب الــذي مل يتوقــف عــن تقديــم الدعــم
خــال فــرة النــزوح املمتــدة مــن العــام  2012لتاريخــه.
وتســعى وزارة الصحــة مــن خــال الــوزراء املتعاقبــن عليهــا والعاملــن فيهــا وفريــق عمــل الرعايــة الصحيــة األوليــة إىل الحفــاظ عــى
لبنــان خــا ٍل مــن شــلل األطفــال لســنوات عديــدة قادمــة وصــوالً للقضــاء عــى هــذا املــرض واملســاهمة يف اســتئصاله.
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رشكاؤنا يف النجاح
WHO:

UNICEF:

World Bank:

UNRWA:

Technical & Logistic support
Emergency Primary Healthcare Restoration Project

UNHCR:
IfS Project

European Union:

IfS Project

Financial & Operational support
National Vaccination activities

UNFPA:

Reproductive Health activities

UNDP:

Support to integrated service provision at the local level
and HIS upgrading in context of EPHRP (Tuscany)

MoE:

School health programs, including vaccination
activity and training of Social Health Supervisors

Ministry of Interior:

through Municipalities

Lebanese General Secutiy:

Primary Health
Care Department
at the Ministry of
Public Health
(MoPH)

Vaccination of new comers at the border entry points

Accreditation Canada:

PHC Accreditation

YMCA:

Chronic Drugs Project

Rotary Club:

Vaccination activities

AUB:

Department of Family Medicine at AUBMC, FHS, and
VMP in the projects of NCD, NCPNN and EPHRP

MoPH Units & programs

Epidemiological Surveillance Unit; CDU;
Vital Statistics Unit; National AIDS
Program; National Tuberculosis Program;
CDW; Airport dispensary; Qada Physicians

MoSA:

Integration of Social Development Center
in PHC network

Local NGOs:
PHC Network

Lebanese Society of Pediatricians:

Involvement of private sector in national vaccination campaigns

Order of Nurses in Lebanon:

Capacity Building for nurses through UNICEF

Beyond Association:

Provision of Health Care and vaccination services for
Syrian Refugees across Lebanon

MoSA: Ministry of Social Affairs; CDW: Central Distribution Warehouse; CDU: Communicable Disease Unit; MoE: Ministry of Education;
UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees; WHO: World Health Organization; UNICEF: United Nations Children's Fund;
UNRWA: United Nations Relief and Works Agency; UNFPA: United Nations Population Fund; UNDP: United Nations Development Programme;
FHS: Faculty of Health Sciences; VMP: Vascular Medicine Program; HIS: Health Information System; NCD: Non-Communicable Disease;
NCPNN: National Collaboration Perinatal and Neonatal Network; EPHRP: Emergency Primary Healthcare Restoration Project; IfS: Information for Stability;
PHC: Primary Health Care; YMCA: Young Men's Christian Association; AUB: American University of Beirut; AUBMC: American University of Beirut Medical Center
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أبرز املقتطفات الصحفية
البلد

الجمهورية

املستقبل

الديار
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أبرز املقتطفات الصحفية
اللواء

النهار

Daily Star
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L’Orient Le-Jour

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

الرعاية الصحية األولية يف لبنان Primary Healthcare Lebanon -

طبعت بدعم من:

Call us on our hotline

