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المقدمة
وســط كل مــا يشــهده عاملنــا مــن رصاعــات وخــرق ملبــادئ العدالــة واإلنســانية ،يبقــى شــعارنا «الرعايــة الصحيــة األوليــة حــق
للجميــع ال فــرق بــن جنســية أو لــون أو انتــاء أو ديــن».
اميانـاً م ّنــا بــأن هــذا الحــق يف الصحــة هــو أحــد الحقــوق األساســية لــكل إنســان ،نعمــل جاهديــن مــن خــال فريــق متفــانٍ يف
دائــرة الرعايــة الصحيــة األوليــة وبتوجيهــات معــايل الوزيــر وســعادة املديــر العــام ،عــى توفــر خدمــات صحيــة أساســية وقائيــة
وعالجيــة ذات جــودة عاليــة وتكلفــة رمزيــة للمواطنــن .تقــدم الخدمــات مــن خــال شــبكة وطنيــة ل 212مركــزا ً صحي ـاً عــى
كافــة األرايض اللبنانيــة ،يشــكل القطــاع الصحــي األهــي  %67منهــا ،والبلديــات  %20إضافــة إىل مؤسســات أكادمييــة أبرزهــا
الجامعــة اللبنانيــة والجامعــة األمريكيــة يف بــروت.
هــذا ولدعــم الــركاء مــن مؤسســات القطــاع الصحــي األهــي واملنظــات الدوليــة (WHO, UNICEF, UNHCR, UNDP,
 )UNFPAواالتحــاد األورويب والبنــك الــدويل أثــر ايجــايب كبــر للنهــوض بهــذا القطــاع مبــا يتــاىش مــع خطــط واســراتيجيات
وزارة الصحــة العامــة يف هــذا اإلطــار.
يصــدر العــدد الثالــث مــن املجلــة الســنوية لدائــرة الرعايــة الصحيــة األوليــة تحــت شــعار «الطعــم قبــل كل يش» .فمــن حملــة
« الطعــم قبــل كل يش» مــرورا ً باألســبوع العاملــي للتحصــن وصــوالً إىل نشــاطات تعزيــز التلقيــح الروتينــي ،ش ـكّل عــام 2017
عــام تعزيــز التلقيــح الروتينــي بإمتيــاز كونــه مدخ ـاً أســاس يف الرعايــة الصحيــة األوليــة حيــث حافــظ لبنــان عــى خلــوه مــن
شــلل األطفــال للعــام الخامــس عــر عــى التــوايل رغــم مــا ميــر بــه مــن أزمــات نــزوح يومــي منــذ العــام  2011مــع املحافظــة
عــى تغطيــة تحصينيــة باللقاحــات األساســية بأكــر مــن  %92عــى الصعيــد الوطنــي.
يعــرض هــذا العــدد أبــرز أنشــطة دائــرة الرعايــة الصحيــة األوليــة ورشكائهــا عــى كافــة األرايض اللبنانيــة أكان يف إطــار تحصــن
األطفــال أو برنامــج اعتــاد الرعايــة الصحيــة األوليــة ،كذلــك ضمــن مــروع إعــادة تأهيــل الرعايــة الصحيــة األوليــة املمــول
عــر البنــك الــدويل ،والحملــة الوطنيــة للوقايــة مــن رسطــان عنــق الرحــم إىل تفعيــل برنامــج صحــة الفــم واألســنان وصــوالً
إىل خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ودمــج خدمــات األمــراض غــر االنتقاليــة ضمــن الرعايــة الصحيــة األوليــة وســواها مــن الربامــج
والخدمــات التــي تقدمهــا وزارة الصحــة العامــة يف اطــار الرعايــة الصحيــة األوليــة.
لقــد أنجزنــا الكثــر لكــن الطريــق طويــل أمامنــا لتحقيــق مــا يرتتــب تحقيقــه يف ســبيل توفــر خدمــة صحيــة الئقــة للمواطنــن
تطمــح وزارة الصحــة العامــة تكريســها كحــق أســاس للمواطــن ومدخــل للنظــام الصحــي العــام يف لبنــان.
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شــبكة مراكــز الرعايــة الصحية األولية
نبذة حــول مراكز الرعاية الصحية األولية
ت ُعتــر مراكــز الرعايــة الصح ّيــة األ ّول ّيــة الوحــدة الهيكليــة العمليــة األساســية لخدمــات الص ّحــة العامــة التــي تق ّدمهــا 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 األفــراد واألرس ومبســاهمة
رمزيــة ميكــن للمســتفيدين تحملهــا والوصــول اليهــا .تتمحــور خدمــات مراكــز الرعايــة الصح ّيــة األ ّول ّيــة حــول أنشــطة تعزيــز
صحــة املواطــن ومحيطــه والوقايــة واملحافظــة عــى الصحــة بشــكل عــام ،مبــا فيهــا الخدمــات الوقائيــة والعالجيــة ،وصحــة األم
والطفــل وخدمــات التحصــن التــي تعتــر مدخ ـاً أســاس يف الرعايــة الصحيــة األوليــة .كــا توفّــر متابعــة وعــاج األمــراض غــر
املزمنــة واملزمنــة ،فض ـاً عــن نظــام اإلحالــة ملســتوى أعــى مــن الرعايــة عنــد الحاجــة ،فالرعايــة الصحيــة األوليــة هــي نقطــة
اإللتقــاء األوىل بــن املواطــن والنظــام الصحــي العــام.

خدمــات الرعاية الصحية األولية
األدوية األساسية

األمراض االنتقالية

تحصني األطفال

التوعية الصحية

األمراض غري
االنتقالية

الرعاية الصحية
األولية
الصحة اإلنجابية

الصحة البيئية

التغذية السليمة
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دور مميز ملراكز الرعاية الصحية األولية يف توعية املجتمع
إضافــة إىل تقديــم اللقاحــات األساســية مجاناً عىل مدار العام ،من خالل فريق مدرب من األخصائيــن ،ملراكز الرعاية الصحية األولية
دور مميــز يف التوعيــة الصحيــة ضمــن نطاقها الجغرايف من خالل تنظيم نشــاطات تثقيفية وحلقــات توعية داخل وخارج املركز الصحي.

نشــاطات تثقيفيــة – ترفيهيــة حــول «الطعم قبل كل شــي»
"ألين عنــدك أهــم يش ،ال تنيس الطعم قبل كل يش" :نشــاط ترفيهي تثقيفي
يف ســاحة التل  -طرابلس
نظــم مركــز الرعايــة الصحيــة األوليــة /مركــز املــكارم الصحــي اإلجتامعــي بالتعــاون مــع بلديــة طرابلــس وبدعــم مــن منظمــة
اليونيســف والهيئــة الطبيــة الدوليــة  ،نشــاطاً ترفيهي ـاً -تثقيفي ـاً مبناســبة عيــد األم ،بهــدف التوعيــة حــول أهميــة اللقــاح لألطفــال
حديثــي الــوالدة وحتــى عمــر  18ســنة ،يف ســاحة التــل ،طرابلــس نهــار األربعــاء  22آذار .2017
« ألين عنــدك أهــم يش ال تنــي الطعــم قبــل كل يش» ،رســالة أرفقــت بــوردة تــم توزيعهــا عــى األمهــات لتذكــر كل أم يف عيدهــا
بأهميــة متابعــة اللقاحــات لطفلهــا .تخلــل النشــاط تعريــف عــن خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة التــي يقدمهــا مركــز املــكارم
إضافــة إىل مســابقة تثقيفيــة هدفــت إىل إعطــاء األهــل معلومــات إضافيــة عــن اللقاحــات وأهميتهــا .وكان لألطفــال حصــة كبــرة
حيــث شــاركوا يف نشــاطات ترفيهيــة تثقيفيــة مخصصــة لهــم.
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"الطعم قبل كل يش" يف برجا  -الشــوف
يف إطــار األســبوع العاملــي للتحصــن ،نظَّــم املركــز الصحــي اإلجتامعــي يف برجــا ،التابــع لجمعيــة النــادي الثقــايف اإلجتامعي-برجــا ،يــوم
ترفيهي-تثقيفــي تحــت عنــوان « ألعــاب زمــان».
هــدف النشــاط إىل تثقيــف األطفــال حــول أهميــة التلقيــح لألطفــال واإللت ـزام بالرزنامــة الوطنيــة للتحصــن مــن خــال مشــاركتهم
مبجموعــة مــن األلعــاب القدميــة التــي توفــر املعلومــات بطريقــة مبســطة وواضحــة.

نشــاط تلقيح األطفال املوجودين يف الشوارع
يف إطــار النشــاط الــذي تقــوم بــه دائــرة الرعايــة الصحيــة األوليــة والربنامــج الوطنــي للتحصــن يف وزارة الصحــة العامــة بالتعــاون مــع
الجمعيــات األهليــة والدوليــة  ،تــم تنفيــذ نشــاط لتلقيــح األطفــال املوجوديــن يف الشــوارع بالتعــاون مــع لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة ()IRC
خــال شــهري ترشيــن الثــاين وكانــون األول يف بعــض مناطــق بــروت وجبــل لبنــان.
خــال هــذا النشــاط ،تــم تلقيــح األطفــال مجانـاً يف مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة كــا تــم تأمــن املواصــات األطفــال وأوليــاء أمرهــم
اىل املراكــز مــن قبــل الجمعيــة املذكــورة .عــى أن يتــم متابعــة مواعيــد لقاحــات هــؤالء األطفــال مــن قبــل املركــز والجمعيــة.
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أيــام تلقيــح مجانية يف عدد من مناطــق الجنوب بالتعاون مع البلديات
تــم تلقيــح أكــر مــن  800طفــل خــال أيــام تلقيــح مجانيــة نظمتهــا دائــرة الرعايــة الصحيــة األوليــة – وزارة الصحــة العامــة بالتعــاون
مــع بلديــات كل مــن رصبــا ،رومــن ،النبطيــة الفوقــا ،زوطــر الغربيــة ،جرجــوع ،مجــدل ســلم ،رميــش ،تبنــن ،حاصبيــا وشــويا يف
النبطيــة ومرجعيــون وبنــت جبيــل وحاصبيــا.
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أبــرز نشــاطات وانجازات العام 2017
تحت الضوء :نشاطات تعزيز التلقيح الروتيني
بهــدف حاميــة كل طفــل عــى األرايض اللبنانيــة ،تقــوم وزارة الصحــة العامة – شــبكة الرعاية
الصحيــة األوليــة ،بالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العامليــة ومنظمــة اليونيســف ،بنشــاطات
لتعزيــز التلقيــح الروتينــي يف املناطــق األقــل تغطيــة باللقــاح.
خــال هــذه النشــاطات تنفــذ فــرق اســتقطاب تابعــة لطبابــات األقضيــة ورشكاءنــا امليدانيني
زيــارات منزليــة بهــدف التحقــق مــن وضــع التلقيح لــدى األطفــال وإحالة األطفــال املترسبني
إىل أقــرب مركــز صحــي لتلقــي اللقــاح مجانـاً إضافــة إىل تقــي ســوء التغذية.

مشــروع إعادة تأهيــل الرعايــة الصحية األولية
التعاقد مع  70مركز رعاية صحية أولية
تفعيل  81,631مستفيد أي  18,000عائلة
تقديم خدمات صحية ل  40,927مستفيد
بلــوغ مــؤرش رىض املســتفيدين عــن
الخدمــات الصحيــة املقدّمــة 95%

يف إطــار مــروع إعــادة تأهيــل الرعايــة الصحيــة األوليــة نحــو التغطيــة
الصحيــة الشــاملة ،تابعــت مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة يف عــام 2017
نشــاطها يف تفعيــل عــدد كبــر مــن املســتفيدين وتقديــم الخدمــات الصحيــة
لهــم .تقــدم مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة  6رزم مــن الخدمــات الوقائيــة
منهــا رزمــة الصحــة والعافيــة لألطفــال واملراهقــن (مــن الــوالدة حتــى 18
ســنة) ،رزمــة الصحــة والعافيــة لإلنــاث وللذكــور ( 19ســنة ومــا فــوق)،
رزمــة األمــراض غــر اإلنتقاليــة – ومــرض ارتفــاع ضغــط الــدم ،وأخــرا ً رزمــة
صحــة األمومــة املأمونــة.

مرشوع "الطبابة عن بعد" ( )Telehealthيف مرحلته التجريبية
يف مبــادر ٍة هــي األوىل مــن نوعهــا يف الــرق األوســط ،أطلقــت دائــرة الرعايــة الصحيــة
األوليــة مــن مركــز قنــات األرز ،املعتمــد ضمــن مــروع التغطيــة الصحيــة الشــاملة،
املرحلــة التجريبيــة ملــروع الطبابــة عــن بُعــد ( )Telehealthعــر األجهــزة اإللكرتونيــة.
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هــذه التجربــة التــي تطبّــق حاليــاً يف مركــزي قنــات األرز ومشــحا الص ّحــي الخــري،
تســمح للمواطنــن يف املناطــق النائيــة بالتواصــل مــع األطبــاء اإلختصاصيــن يف
املستشــفيات الجامعيــة يف بــروت ،إلج ـراء أكــر مــن  15فحــص طبــي كتخطيــط القلــب
واألذن والعــن والضغــط.
يوســع هــذا املــروع الحق ـاً ليتــم تنفيــذه يف بعــض مراكــز الرعايــة
و مــن املفــرض أن ّ
الصحيــة األوليــة يف املناطــق النائيــة  ،بنــا ًء عــى نتائــج املرحلــة التجريبيــة.

برنامــج اعتمــاد الرعايــة الصحية األوليــة بالتعاون مع الهيئــة الدولية
الكنديــة لالعتماد
تخريج الدفعة األوىل من املدققني اللبنانيني وتوزيع شهادات اإلعتامد
لثامنية مراكز رعاية صحية أولية
مشــاركة  93مركــز رعايــة صحيــة أوليــة يف برنامــج اإلعتــاد حتّــى
نهايــة عام 2017
إجراء مسح فعيل ل  14مركز رعاية صحية أولية
وتــم تنفيــذ هــذه املســوحات مــن قبــل متخصصــن مــن وزارة الصحــة العامــة
و املؤسســة الكنديــة الدوليــة لإلعتــاد خــال أ ّيــار . 2017

وزعــت وزارة الصحــة العامــة  -دائــرة الرعايــة الصحيــة األوليــة،
برعايــة وحضــور معــايل الوزيــر غســان حاصبــاين ،شــهادات اإلعتامد
لثامنيــة مراكــز رعايــة صحيــة أوليــة التــي خضعــت للمســح
الفعــي بالتعــاون مــع املؤسســة الكنديــة الدوليــة لإلعتــاد .كــا
املســاحني  /املدققــن اللبنانيــن
تــم تخريــج الدفعــة األوىل مــن ّ
( )15 National surveyorsوذلــك يف آب . 2017

حفل توزيع شهادات اإلعتامد وتخريج الدفعة األوىل من املساحني /املدققني اللبنانيني يف وزارة الصحة العامة

زيارة املديرة العامة لالعتامد الكندي ،ليسيل
طومبسون ،األوىل إىل لبنان

«يعتــر لبنــان منوذجــاً يف خوضــه برنامــج االعتــاد الكنــدي ،ليــس
فقــط عــى صعيــد الــدول العربيــة ،إمنــا عــى مســتوى العــامل».

يف أول زيــارة لهــا إىل لبنــان ،اضطلعــت املديــرة العامــة لالعتــاد
الكنــدي ،ليســي طومبســون ،عــى الرعايــة الصحيــة يف لبنــان .وبعــد
جولتهــا عــى بعــض مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة يف مختلــف
املناطــق ،والتــي اســتمرت أربعــة ايــام ،أكــدت طومبســون أمــام وفــد
مــن وزارة الصحــة ويف تغريدتهــا بتويــر« :يعتــر لبنــان منوذجــاً يف
خوضــه برنامــج االعتــاد الكنــدي ،ليــس فقــط عــى صعيــد الــدول العربيــة ،إمنــا عــى مســتوى العــامل» .تابعــت« :وقــد تحقــق
ذلــك رغــم ضعــف املــوارد املاديــة والبرشيــة املتوافــرة يف املراكــز ،إذ اســتطاعت وزارة الصحــة اللبنانيــة تحقيــق مســتوى عــا ٍل
مــن الجــودة للمســتفيدين مــن الخدمــات التــي تقدمهــا يف هــذه املراكــز ،فض ـاً عــن دمــج الــوزارة برامجهــا الصحيــة بالرعايــة
الصحيــة األوليــة».
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خدمات الصحــة اإلنجابية
إطالق الحملة الوطنية للكشف املبكر عن رسطان عنق الرحم
«الكشف املبكر بيحمييك»
تحت شعار «الكشف املبكر بيحمييك» ،أطلقت وزارة الصحة العامة – دائرة الرعاية الصحية األولية وجمعية «ع – سطوح بريوت»
الحملة الوطنية للكشف املبكر عن رسطان عنق الرحم ،بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان ومستشفى املرشق والجمعية
اللبنانية للتوليد واألمراض النسائية والهيئة الوطنية لشؤون املرأة.
تضمنت الحملة توفري فحص املسحة املهبلية (فحص الزجاجة) مجانًا بني  20ترشين الثاين  2017و 20كانون الثاين  2018يف كافة
علم أن فحص املسحة املهبلية هو خدمة أساسية من خدمات هذه املراكز.
مراكز الرعاية الصحية األوليةً ،

اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ
ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺴﺤﺔ اﻟﻤﻬﺒﻠﻴﺔ )ﻓﺤﺺ اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ( ﻣﺠﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اوﻟﻴﺔ
ﻣﻦ  20ت

٢

 2017ﻟﻐﺎﻳﺔ  20ك2018 ٢

اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ ..
ﺑﻴﺤﻤﻴﻜﻲ

3a Stouh Beirut
Association

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﺸﺮق
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حفل إطالق الحملة الوطنية للكشف املبكر عن رسطان عنق الرحم
يف مقر وزارة الصحة العامة

تفعيــل برنامــج صحة الفم واألســنان ضمن برامج الرعايــة الصحية األولية
قدمــت مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة حتــى شــهر ترشيــن األول مــن عــام ،2017
 148,876عــاج متعلــق بصحــة الفــم واألســنان ل  123,153مســتفيد .وحرصـاً مــن
شــبكة الرعايــة الصحيــة األوليــة عــى تقديــم األفضــل للمســتفيدين وعلــاً منهــا
بأهميــة صحــة الفــم وتأثريهــا عــى صحــة األف ـراد ،لقــد تــم تفعيــل برنامــج صحــة
الفــم واألســنان مــن خــال خطــة ســنوية بالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العامليــة ودعــم
تقنــي مــن الربوفســور منــر ضومــط رئيــس اللجنــة الوطنيــة لصحــة الفــم واألســنان.

يشــمل برنامج العناية بصحة الفم واألســنان ضمن شــبكة الرعاية الصحية األولية:
 ضم عالجات الوقاية من أمراض الفم واألســنان اىل رزمة الخدمات األساســية التي تقدم يف عيادات األســنان. تنظيــم حمــات توعيــة يف املراكــز :محــارضات لتثقيــف العاملــن الصحيــن والتوعيــة عــى أهميــة صحــة الفــم عنــد األطفــالوالحوامــل ،تأثريهــا عــى الحمــل و عــى صحــة أســنان الطفــل يف مــا بعــد باالضافــة اىل أهميــة تقديــم العالجــات الوقائيــة لألطفــال.
 تنظيــم نــدوات للعاملــن الصحيــن داخــل املراكــز للتوعيــة عــى أهميــة صحــة الفــم واألســنان باالضافــة اىل أســاليب مكافحــةالعــدوى التــي ميكــن أن تنتــج عــن األعــال الطبيــة داخــل عيــادات األســنان.
 بــدء التعــاون مــع جامعــة دنــدي ( )University of Dundeeالربيطانيــة يف إطــار اإلضــاءة عــى أهميــة صحــة الفــم واألســنانلــدى املــرأة الحامــل.
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نظــام تلقــي ومعالجة االقتراحات والشــكاوى
تســجيل  121شــكوى /استفسار
معالجة  98%من الشــكاوى املســجلة
معــدل الوقــت ملعالجة اإلقرتاحات
والشكاوى 3 :أيام

نظــام تلقي ومعالجة االقرتاحات
والشــكاوى عىل صعيد دائرة الرعاية
الصحية األولية
مــن أهــداف نظــام تلقــي ومعالجــة االقرتاحــات
والشــكاوى يف دائــرة الرعايــة الصحيــة األوليــة :
 إجابة كافة االستفســارات واإلقرتاحات. معالجــة الشــكاوى بشــكل فعــال ضمــن وقــتزمنــي محــدد.
 التحســن املســتمر بنــا ًء عــى اإلقرتاحــات والشــكاوىاملقدمــة واإلســتناد إىل الحلــول واإلجــراءات املتخــذة
مــن أجــل تــايف تكــرار املشــكلة.
باإلضافــة إىل قنــوات تلقــي اإلقرتاحــات والشــكاوى
الثــاث الظاهــرة يف الرســم  ،يقــوم مــروع
إعــادة تأهيــل الرعايــة الصحيــة األوليــة بإتصــاالت
إلســتبيان رىض املســتفيدين حيــث باإلمــكان
أن يقدمــوا مبــارش ًة أي إقــراح أو شــكوى أو إستفســار.
كــا ميكنهــم القيــام باإلتصــال املبــارش بدائــرة الرعايــة
الصحيــة األوليــة يف وزارة الصحــة العامــة.
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تســجيل اإلقرتاحات والشكاوى واإلستفســارات يف مراكز الرعاية الصحية األولية
 شــفهيًّا (مبــارش ًة للعاملــن الصحيني يف املراكز ) أو خطيًــا (عــى بطاقــات مخصصــة وإدراجها يف صندوق اإلقرتاحات والشــكاوى) وقــد قامت دائرة الرعاية الصحيــة األولية بتوفريبطاقــات موحــدة لإلقرتاحــات والشــكاوى يف  75مركــز للرعايــة الصحية األولية تابع ملرشوع التغطية الصحية الشــاملة بهدف تشــجيع
املســتفيدين عىل مشــاركة إقرتاحاتهم وشــكاواهم وتطوير الخدمة املقدمة مبا يتناســب مع إحتياجات املســتفيدين.

البطاقــة املخصصة لالقرتاحات والشــكاوى

أحــد املســتفيدين إثنــاء تعبئــة البطاقة املخصصة لالقرتاحات والشــكاوى يف مركز رعاية
صحية أولية
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النشــاطات التدريبية

توجيهي لطالب التمريض ســنة ثالثة  ،من
لقاء
َ
جامعــايت البلمنــد ،و املقاصد يف دائرة الرعاية
الصحيــة األولية – وزارة الصحة العامة.

مبــادرة دمج األمراض غري االنتقاليــة ضمن الرعاية الصحية االولية:
تدريــب  25طبيب و 39ممرضة.

تحضري مراكــز الرعاية الصحية األولية ملرحلة
اإلعتــاد الفعيل من خالل تدريب  45ممرض(ة)
وطبيــب ومدراء مراكز رعاية صحية أولية.

برنامج تشــخيص و عالج ســوء التغذية الحاد :تدريب  11طبيب
أطفال و 20ممرضة مجازة عىل عالج ســوء التغذية الحاد يف بعض
املستشــفيات الحكومية و الخاصة.

برنامج العناية بصحة الفم واألســنان
13

لقاء تدريبي للعاملني الصحيني يف مجال طب األســنان يف مراكز الرعاية الصحية األولية،حرضه  65طبيب أســنان و 98ممرضة.

الصحة اإلنجابية
بنــاء قــدرات أكرث من  400عامل صحي خالل العام 2017

تدريــب  70قابلــة قانونيــة وممرضــة إضافــة إىل 22
طبيــب و 16اختصــايص صحــة عامــة عــى أدلــة العمــل
العيــادي الخاصــة بالصحــة اإلنجابيــة.

لقــاء تنشــيطي حــول نظــام املعلومــات املمكنــن الخــاص مبرصــد
اإلحصــاءات الحيويــة جمــع  160قابلــة قانونيــة ،ممــرض(ة)،
طبيــب(ة)  ،عامــي معلوماتيــة وإداريــن.

تدريــب  260ممرضــة ،قابلــة قانونيــة وطبيب(ة) أمراض نســائية يف إطار حملة الكشــف
املبكــر عن رسطــان عنق الرحم.

مرشوع التغطية الصحية الشاملة

صقــل مهــارات العاملني الصحيني يف مجال التواصل مــن أجل التنمية يف صلب األولويات

تدريــب  73مركــز رعايــة صحيــة أوليــة تابــع
ملــروع التغطيــة الصحيــة الشــاملة عــى التواصــل
مــن أجــل التنميــة وتحريــك املجتمــع.

تدريــب  12مركــز رعايــة صحيــة أوليــة تابــع ملــروع التغطيــة
الصحيــة الشــاملة عــى نظــام تلقــي ومعالجــة االقرتاحــات والشــكاوى
للمشــاركة يف املرحلــة التجريبيــة.
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قصة نجاح
الربنامج الوطني للتحصني :سنة تعزيز التلقيح الروتيني
إطــاق حملة الطعم قبل كل يش
برعايــة رئيــس مجلــس الوزراء ســعد الحريري ،أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غســان حاصباين الحملة اإلعالنية
للربنامــج الوطنــي للتحصــن يف الرساي الكبري تحت عنوان «الطعم قبل كل يش» بهدف التشــديد عــى أهمية اللقاح لحامية األطفال
من األمراض التــي ميكن توقيها باللقاح.

كلمــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الصحة
العامــة غســان حاصبــاين « :كلنــا مســؤولون
تجــاه حــق الطفــل باللقــاح ونجــدد تأكيدنــا
كــوزارة للصحــة العامــة إننــا لــن نوفــر فرصــة
للحصــول عــى دعــم أكــر إلدخــال لقاحــات
جديــدة عــى الرزنامــة الوطنيــة للتلقيــح».
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كلمة ممثلة اليونيسف يف لبنان تانيا شابويزا:
«العقــود الثالثــة األخــرة تــروي قصــة نجــاح
مــن خــال إنقــاذ العديــد مــن األطفــال بفضــل
الرشاكــة القويــة بــن اليونيســف ووزارة الصحــة
ومنظمــة الصحــة العامليــة» .

كلمــة ممثــل رئيــس الحكومــة الوزيــر غطــاس
خــوري« :نتطلــع إىل تفعيــل العمــل الصحــي
وخدماتــه عــى املســتويني العــام والخــاص ،ألن
الصحــة حق مكتســب وأســايس للمواطنــن كافة»

كلمــة ممثلــة منظمــة الصحــة العامليــة يف لبنــان
د .غربيــال ريدنــر « :التحصــن محــرك ومحفــز
للتنميــة املســتدامة كونــه التدخــل الصحــي األكــر
فعاليــة للوقايــة مــن األمــراض واملــوت».

نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الصحــة العامة
غســان حاصبــاين ومديــر عــام وزارة الصحــة العامــة
الدكتــور وليــد عــار ،ورئيســة دائــرة الرعايــة
الصحيــة األوليــة الدكتــورة رنــدا حــادة وممثلــة
منظمــة الصحــة العامليــة يف لبنــان د .غربيــال ريدنر
محاطــن بفريــق الرعايــة الصحيــة األوليــة.

رئيســة دائــرة الرعايــة الصحيــة األوليــة الدكتورة
رنــدة حــادة تطلــق اللقطــات اإلعالنيــة
الخاصــة بالحملــة.

األســبوع العاملي للتحصني عىل كافة األرايض اللبنانية
يف إطــار األســبوع العاملــي للتحصــن  ،أطلقت وزارة الصحة العامة /دائرة الرعاية الصحية األولية نشــاطات مجتمعية عىل كافة األرايض
اللبنانيــة بهــدف التشــديد عىل أهميــة اللقاح لألطفال وتحفيز األهل عىل حامية أطفالهم من األمراض التــي ميكن توقيها باللقاح.

فريق الرعاية الصحية األولية عىل الكورنيش البحري يف عني املريسة

يف شارع الحمرا

عند نقطة التوعية يف مجمع التسوق الCity Mall
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رقصــة  Flash Mobيف مجمع ال ABCأرشفية
" انــت الــي ســامعني أنــا مــا بقصــد غنــي ،ممنــوين بتطعمينــي بس ما تنــى تط ّعمنــي" ؛ عىل أنغــام هــذه األغنية الخاصــة بالربنامــج الوطني
للتحصــن أدّى فريــق الرعايــة الصحيــة األولية ،يرافقه راقصــون محرتفون ،اســتعراض  Flash Mobيف مجمــع ال ABCأرشفية .

يــوم ترفيهــي – تثقيفي حول أهميــة التلقيح يف حلبا  -عكار
تحــت شــعار "الوصــول إىل كل طفــل عــى األرايض اللبنانيــة" الــذي لطاملــا اعتمدتــه وزارة الصحــة ،تــم تنظيــم يــوم ترفيهي  -تثقيفــي بالتعاون
مــع جمعيــة بيونــد يف حلبــا يك ال تكــون املســافة عائقـاً أمــام تحصــن األطفــال .خــال هــذا النشــاط تــم الرتكيــز عــى أهميــة اللقــاح وكيفيــة
الحصــول عليــه مــن خــال مســابقات ترفيهية-تثقيفيــة لألهــل واألطفــال إضافــة اىل عــرض مرسحي مــن تحضري وتنفيــذ أطفال جمعيــة بيوند.

حلقات توعية ومســابقات يف املدارس الرسمية
نظمت دائرة الرعاية الصحية األولية حلقات توعية لألهل والتالميذ يف عدد من املدارس الرسمية ومسابقة للتالميذ حول أهمية التلقيح.
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أنشــطة األســبوع العاملــي للتحصــن متَّــت بالتعــاون مــع منظمــة اليونيســف ومنظمــة الصحــة العامليــة بدعــم مــن اإلتحــاد األورويب
ومــن مــروع إعــادة تأهيــل الرعايــة الصحيــة األوليــة املمــول مــن الــدول املانحــة مــن خــال البنــك الــدويل.

اإلعالم رشيك أسايس يف نرش التوعية
جولــة إعالمية للتعرف عىل شــبكة الرعاية الصحية األولية
نظ ـرا ً إىل الــدور األســايس الــذي يقــوم بــه اإلعــام يف نقــل رســالتنا الصحيــة اإلنســانية ونــر الوعــي حــول مواضيــع مفصليــة لصحــة
أطفالنــا ،شــارك اإلعالميــون بكافــة مجاالتهــم (إعــام مــريئ ،مســموع ،مكتــوب) ،يف يــوم إعالمــي للتعــرف عــى املعايــر القياســية التــي
تعتمدهــا وزارة الصحــة العامــة يف مجــال تلقيــح األطفــال ،كذلــك عــى خدمــات الشــبكة الوطنيــة ملراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة،
وذلــك عــر زيــارة املســتودع املركــزي للــدواء يف الكرنتينــا التابــع للــوزارة ومركــزي كاراكوزيــان وجمعيــة املقاصــد الخرييــة اإلســامية
للرعايــة الصحيــة األوليــة يف بــروت.

املستودع املركزي للدواء يف الكرنتينا

رافــق اإلعالميــون يف هــذه الجولــة دولــة األســتاذ حاصبــاين اضافــة اىل ســعادة مديــر عــام الصحــة ورئيســة دائــرة الرعايــة الصحيــة
األوليــة  ،املديــر اإلقليمــي ملنظمــة الصحــة العامليــة وممثــل املنظمــة يف لبنــان اضافــة اىل ممثــل عــن ســفرية اإلتحــاد األورويب وممثــل
اليونيســف وممثلــة املفوضيــة الســامية إلغاثــة النازحــن.

الحافلة التي اقلت املشاركني يف الجولة االعالمية
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فســحة ابتكار
إطالق الطابع الخاص بالربنامج الوطني للتحصني
تــم إطــاق الطابــع الربيــدي التــذكاري الخــاص بشــلل األطفــال بالتعــاون مــع وزارة اإلتصــاالت و «ليبــان بوســت» يف  19كانــون
الثــاين  ، 2017مــا يعكــس نجــاح وزارة الصحــة العامــة يف الحفــاظ عــى لبنــان خــال مــن شــلل األطفــال للعــام الرابــع عــر عــى
التــوايل.

هــذا الحــدث هــو األول مــن نوعــه يف لبنــان بفضــل جهــود فريــق يعمــل بــكل جديــة والتـزام إلبقــاء لبنــان خاليــا مــن مــرض شــلل
األطفــال ،وذلــك بتوجيــه مــن املديــر العــام لــوزارة الصحــة وتعــاون الــركاء املحليــن والدوليــن وتعاقــب وزراء اهتمــوا بصحــة
األطفــال وتعزيــز الربنامــج الوطنــي للتحصــن مــع اإلشــارة إىل الــدور العلمــي الفعــال للجــان العلميــة لربنامــج تلقيــح األطفــال مبــا
فيهــا اللجنــة الوطنيــة لإلشــهاد ضــد شــلل األطفــال والحصبــة.
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شــركاؤنا في النجاح

تنويــه خــاص بجهــود ودعــم كل مــن :د .عبــد الرحمــن البــزري ،د .غســان عيــى ،د .محمــد عيتــاين ،د .كارلــو أكاتشــاريان،
د .جــورج أعــرج ،د .جوزيــف رشــكيدي ،د .مريــم رجــب ،د .برنــارد جرباقــة ،د .منــى عثــان ،د .غســان حــادة،
د .فادي جرديل ،د .ســليم أديب
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ً
خــاص مايــكل حداد « :اإلعاقة ليســت حاجزا أمام
اإلرادة والعزيمة»
نبذة عن مايكل حداد

تــم تعيينــه بطل برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنايئ للتغــر املناخــي يف لبنــان عــام  2016وهــو ناشــط يف مجــال حاميــة البيئــة ورائــد
أعــال اجتامعيــة.
يف السادســة مــن عمــره ،تعــرض مايــكل لحــادث تســبب بشــلله مــن الصــدر حتــى أســفل قدميــه أي فقــدان  75%مــن قدرتــه عــى
التحــرك .برغــم كل ذلــك ،تحــدى مايــكل حــداد عــامل الطــب والعلــوم يف انجــاز تلــو اآلخــر.

أهم انجازاته
ري إىل غابــة األرز يف ت ّنوريــن،
املــي ملســافة  19كلــم منطل ًقــا مــن ب ـ ّ
حام ـاً شــجرة أرز للرتكيــز عــى أهميــة إعــادة التحريــج.
تســلق صخــرة الروشــة (نحــو  40م ـرا ً) ،رافع ـاً العلــم اللبنــاين عــى قمــة
الصخــرة بعــد أن متــرن عــى التســلق ملــدة ثالثــة أشــهر مــع فــوج املغاويــر يف
الجيــش اســتعدادا ً لهــذا الحــدث الــذي تزامــن مــع اليــوم العاملــي للمحيطــات.
الســر ملــدة ثالثــة أيــام نحــو القرنــة الســوداء ورفــع العلــم اللبنــاين لنــر
الوعــي حــول مخاطــر التغــر املناخــي .وكان ذلــك تزامن ـاً مــع نشــاط إغــارة
األرز الــذي قــام بــه فــوج املغاويــر تحــت عنــوان “صــار وقــت تكــون مغــوار”.

21

حفل اطالق رحلة مايكل حداد إىل القطب الشاميل تحت عنوان:
" رحلة القطب الشاميل ،رحلة من أجل اإلنسانية"
برعايــة رئيــس مجلــس الــوزراء ســعد الحريــري وحضــوره ،نظمــت دائــرة الرعايــة الصحيــة األوليــة يف ال ـراي الكبــر حفــل إطــاق
رحلــة مايــكل حــداد إىل القطــب الشــايل تحــت عنــوان“ :رحلــة القطــب الشــايل ،رحلــة مــن أجــل اإلنســانية” ،بحضــور نائــب
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الصحــة العامــة غســان حاصبــاين ووزيــر االتصــاالت جــال الجـراح ووزيــر الســياحة افيديــس كيدانيــان
والنائبــن غســان مخيــر وســيمون أيب رميــا ونائــب املنســق الخــاص لألمــم املتحــدة يف لبنــان فيليــب الزارينــي ورئيــس الجامعــة
اللبنانيــة األمريكيــة الدكتــور جــوزف جــرا والســفري البابــوي يف لبنــان غابرييــل كاتشــا وراعــي الكنيســة اإلنجيليــة يف بــروت القــس
حبيــب بــدر ورئيســة دائــرة الرعايــة الصحيــة األوليــة يف وزارة الصحــة الدكتــور رنــدة حــادة وحشــد مــن الشــخصيات اإلجتامعيــة
والثقافيــة والرياضيــة واملقربــن مــن مايــكل حــداد والعاملــن معــه لتنفيــذ مــروع رحلتــه إىل القطــب الشــايل ،حيــث ســيعرب مئــة
كلمــر يف القطــب الشــايل لرفــع الوعــي حيــال املشــاكل املناخيــة وتداعياتهــا الكارثيــة.

كلمة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خالل حفل اإلطالق -
« أنت انسان تبث األمل»

كلمة مايكل حداد ،بطل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ للتغري املناخي يف لبنان
ومؤسس جمعية مايكل حداد

كلمة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباين
«تجربتك منفعة طبية للبرشية ورصخة تحذيرية من التغريات املناخية»

مايكل حداد ،محاط بفريق دائرة الرعاية الصحية األولية يف وزارة الصحة

مايــكل حداد ،لــك منا كل الدعــم والتقدير
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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

