ايار 2018

الشمال

صحتك
الرعاية الصحية األولية
يمكنك زيارة طبيب في مراكز الرعاية الصحية األولية لما يخص الخدمات الصحية ،التلقيح ،الفحوصات المخبرية ،األمراض المزمنة و الحادة ،متابعة
خالل فترة الحمل ،تنظيم األسرة و غيرها من خدمات الصحة اإلنجابية .كما ويمكن الحصول على خدمات الصحة النفسية .سوف تتلقى استشارات طبية
مدعومة ،كذلك تكاليف الفحوصات المخبرية والتشخيصية  .ستحصل على األدوية مجانا.

عليك أخذ موعد في المراكز التالية:
المحافظة :عكار
القضاء :عكار

لقاحات

مستوصف بلدية العبده (اطباء بال حدود)

العبده

مركز اإلرشاد الطبي – برقايل

برقايل

عيادة جمعية شباب العطاء الجزيل

الطريق الرئيسي ،مقابل محطة كورال -
البيره عكار

مركز البيرة الصحي االجتماعي

البيرة ,الطريق العام قبل المدفع ,جانب
مدرسة العلم واإلصالح

مركز البيرة الصحي االجتماعي-
وزارة الشؤون

البيرة

الطبي االجتماعي – القبيات (فرسان
مالطا)

القبيات ,قرب مدرسة العزارية

مستوصف فنيدق الحكومي

فنيدق ,حارة بيت خلف.

المركز الطبي الخيري

خريبة الجندي

مستوصف مشحا الصحي الخيري

مشحا ,الساحة ,خلف المسجد

المركز الطبي المتطور  -مشتى حسن

وادي خالد ,مشتى حسن ,الجبل الغربي,
بجانب مدرسة العبرة

مركز كفرتون الصحي

كفرتون ,مدخل القرية ,مبنى البلدية الجديد

مستوصف تلمعيان الحكومي

تلمعيان ,مدخل القرية الجنوبي

مستوصف تكريت الخيري

تكريت ,تحت المسجد الكبير ,وسط القرية

استشارات طبية

مركز اإليمان الطبي  -ببنين

ببنين ,الساحة ,تحت مسجد الحبيب
المصطفى

ادوية اساسية

مركز الخدمات اإلنمائية  -وادي خالد

العماير ,وادي خالد

الصحة النفسية

مستوصف اطباء بال حدود االم و الطفل
جندوال عكار

جندوال ,وادي خالد

تنظيم االسر

اسم المركز

العنوان


  

   

 

  
  

 
 
 
 
 
 

رقم الهاتف

ساعات العمل

81-313906

8:00 - 4:00
(االثنين-الجمعة)

06-870180

8:00 – 2:00
(االثنين-السبت)

06-471303, 06471709, 70-455123

8:00- 10:00
(االثنين-السبت)

76-88807, 76888410

8:00 - 5:00
(االثنين-الجمعة)

06-370047, 03441237

8:00 - 2:00
(االثنين-السبت)

76-941431, 70590677

9:00 - 2:00
(االثنين-السبت)

06-830664

8:00 - 2:00
(االثنين-السبت)

03-803892

8:00 - 2:00
(االثنين-السبت)

06-350214

7:30 - 2:00
(االثنين-السبت)

06-895440, 78801704

8:00 - 2:00
(االثنين-السبت)

70-921988, 06696032, 79-189118

8:00 - 4:00

06-690676, 06825896, 03-439610

8:00 - 4:00
(االثنين-السبت)

06-800561, 06800562, 71-899918

8:00 - 2:00
(االثنين-السبت)

06-850711, 03875506

8:30 - 2:00
(االثنين-السبت)

06-810499, 03323788

8:00 - 2:00
(االثنين-السبت)

06-361319, 03137118

8:00 - 2:00
(االثنين-السبت)

المحافظة :الشمال
القضاء :طرابلس
مستوصف اإليمان  -الميناء

الميناء حي المساكن الشعبية

مركز المكارم األخالق الصحي

طرابلس التل

مركز ريستارت لبنان  -طرابلس الضم
و الفرز

طرابلس

مستوصف االخالص طرابلس

طرابلس التبانة

مركز الخدمات االنمائية  -ساحة النجمة

ساحة النجمة ,طرابلس

 
 
  

  

06-211770, 06434934, 70-211071

9:00 - 3:00
(االثنين-الجمعة)

06-426322, 06431434, 76-149484

8:00 - 2:00
(االثنين-السبت)

06-410577, 06411451

9:00 - 5:00
(االثنين-الجمعة)

06-394610

8:00 - 4:00
(االثنين-السبت)

06-435020

8:00 - 2:00
(االثنين-السبت)

القضاء :المنية الضنية
مركز جمعية النهضة اإلجتماعية
البداوي

البداوي جانب جامع العودة

مركز النهضة اإلجتماعية المنية

المنية حي البالط

مركز اإليمان الطبي سير الضنية

سير الضنية جانب صيدلية بدرة

مستوصف النجدة الشعبية  -كفرصارون

كفرصارون  -خلف بنك بيروت  -بناية
النجدة الشعبية

مركز بلدية مرياطة الصحي الجتماعي

مرياطا

الطبي االجتماعي  -الخالدية (فرسان
مالطا)

خالدية ,زغرتا

 
 
 

06-387755

9:00 - 2:00
(االثنين-السبت)

06-463481, 03259975

9:00 - 2:00
(االثنين-السبت)

06-490149, 03924573

9:00 - 2:00
(االثنين-السبت)

القضاء :الكور

 

06-651088, 03128103

8:00 - 5:00
(االثنين و
الخميس)
8:00 -3:00
(الثالثاء( ,
األربعاء و
)الجمعة
8:00 - 1:00
)السبت(

القضاء :زغرتا


  

06-255544, 03500109

8:00 - 2:00
(االثنين-السبت)

06-662040

8:00 - 2:00
(االثنين-السبت)

االستشفاء
في الحاالت الطبية الطارئة المه ِّددة للحياة ،عليك التوجه مباشرة إلى إحدى المستشفيات المدرجة و قم باالتصال ب "NEXtCARE
نكستكير" من المستشفى ،وإال ا لن نتمكن من مساعدتك في دعم الفواتير الطبية.
للحصول على معلومات حول الدعم المادي من المفوضية لحالتك الطبية ,،يرجى التكلم مع مندوب " نكستكير" في المستشفى .يتم دعم
الوالدات في المستشفيات.
الخط الساخن ل" نكستكير  ٢٤ساعة 01 504020:٧/٧
لخدمات اإلسعاف من الصليب األحمر اللبناني اتصل على .140
المحافظة

القضاء

اسم المستشفى

العنوان

رقم الهاتف

عكار

عكار

مستشفى سيدة السالم

عكار ،القبيات

06-351670

مستشفى الكورة

الكورة

06-930 981

مستشفى القلب (للحاالت القلبية فقط)

طرابلس

06-411 750

مستشفى عاصون الحكومي

طرابلس ,سير الضنية

06-491811

مستشفى الخير

طرابلس ،المنيه

06-461444

مستشفى طرابلس الحكومي

طرابلس ،القبة

06-385300

المستشفى السالم (حاالت حروق فقط)

طرابلس ،البحصاص

06-411700

مستشفى الحنان

طرابلس

06-200527

مستشفى أورانج أسو الحكومي

طرابلس

06- 428 200

الكورة
المنية الضنية
الشمال
طرابلس

للمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموقع االلكتروني https://www.refugees-lebanon.org/

