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عديـــــــم الجنسيـــــــة؟ مـــــــارس حقوقــــــــــك!



مــا هــي الرعايــة الصحيــة األوليــة؟
الرعاية الصحية األولية هي الخدمات الصحية األساسية لألفراد، 

من توعية ورعاية صحية وقائية وعالجية لجميع أفراد األسرة بجودة 
عالية وتكلفة رمزية.  

أيــن يمكــن الحصــول علــى الرعايـــة 
الصحيــــــة األوليـــة؟

تقّدم خدمات الرعاية الصحية األولية في مستوصفات أو مراكز 
عة في كل لبنان وعددها حتى آخر 2020 هو 245 

ّ
صحية، موز

مستوصف ومركز. 
 تتبع المستوصفات إما لوزارة الصحة العامة أو لوزارة الشؤون 

االجتماعية، أما المراكز فهي تابعة لمنظمات وجمعيات أو 
مؤسسات دينية. 

يحــق لكــل إنسان على األراضي 
اللبنانيــة -وبموجب القانــون 

اللبنانــي- الحصول على الرعاية 
الصحية األولية سواء كان لبنانيًا 
أو عديم جنسيــة )مكتوم قيد أو 

مسّجــل في فئة »قيد الدرس«(، أو 
أجنبيــًا مقيم بصورة نظامية أو ال. 
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مـــا هــو مركــز الرعايــة الصحيــة األوليـــة؟
هو وحدة صحية تعمل بإشراف وزارة الصحة العامة، وتهدف إلى 
تحسين صحة المجتمع المحلي من خالل تقديم خدمات الرعاية 

الصحية األولية للمستفيدين. هذه المراكز تضم أطباء أخصائيين 
وجهاز بشري متخصص من قابالت قانونيات وممرضين ومسعفين 
وتقنيي أشعة ومختبر عند توفر هذه الخدمات، وتجهيزات خاصة 

بالسالمة العامة.  

ما هي خدمات الرعاية الصحية األولية التي 
يمكن الحصول عليها؟ 

خدمات الرعاية الصحية األولية متعّددة وتشمل غالبية االحتياجات 
الصحية بما فيها التثقيف الصحي، الصحة اإلنجابية، صحة 

األطفال، األمراض المزمنة، التغذية، الفحوصات المخبرية البسيطة، 
األدوية، والصحة النفسية.

لكــــن عليكــــم االنتبــــاه إلــــى مــــا يلـــــي 
□ ال تقـــّدم المستوصفــات والمراكـــز الصحيـــة االستشفـــاء وال 

تؤمن عمليات اإلنجاب.

ع األدوية مجانًا: هي 
ّ
□ بعض المستوصفات والمراكز الصحية توز

أدوية صالحة لالستخدام، صحيحة وأصلية أو جنيسية )جينيريك(، 
ع مجانًا« ألنها مستلمة من وزارة 

ّ
وتكون مختومة بعبارة »أدوية توز
الصحة العامة للتوزيع المجاني. 

أيــن يمكــن الحصــول علــى الرعايـــة الصحيــــــة األوليـــة؟

15 بيروت  
21 بعلبك الهرمل 
 25 البقاع  
25 عكار  
30 الجنوب  
 30 النبطية  
62 جبل لبنان  
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عديـــــــم الجنسيـــــــة؟
مـــــــارس حقوقــــــــــك!

 إّن الكثيــر من عديمي الجنسية يظنــون 
أنــه ال يحق لهم الوصــول إلــى الرعايـــة 
الصحيــة األوليــة أو ال يعرفـــون كيفيـــة 

االستفــادة مــن هــذا الحــق.

اسألــوا عــن المركــز أو المستوصــف في منطقتكــم 
للحصــول علــى الرعايــة الصحيـــة األوليـــة.
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ضــة 
ّ
□ قد تبيــع بعض المراكز الصحيـــة غيـــر التابعـــة لوزارة الصحـــة العامــة الدواء بأسعــار مخف

 جــدًا. اســـأل في مركــزك عن التفاصيــل ألن لكــل مركـــز إجراءاتــه.

□ قد تقّدم بعض المستوصفات والمراكز الصحية خدمات مخبرية وتقوم بالتحاليل البسيطة. 

□ قد تسحب بعض المستوصفات عّينات دم وترسلها إلى المستشفيات الحكومية في القضاء. في 
ضة 

ّ
حال لم يكن المستوصف حكوميًا، قد يكون متعاقدًا مع مختبرات تقّدم تحاليل وصور بأسعار مخف

جدًا أو مجانًا لألشخاص المحالين من المستوصف إليها. 

خدمــــات الرعايـــة الصّحيـــة األوليـــة هـــي

ــر كــل هــذه الخدمــات في كل المستوصفــات أو المراكــز. تكون عادة الخدمات 
ّ
قــد ال تتوف

لع عليها. وفي حال عدم وجودها، اسأل داخل 
ّ
قة على المدخل، اط

ّ
المتاحة ومواعيد حضور األطباء معل

المستوصف أو المركز.

من يستطيــع الحصول على خدمات الرعايـة 
الصحيـــة األوليـــة؟

يستفيد من هذه الخدمات جميع السكان المتواجدين على األراضي 
 اللبنانية دون تمييز على أساس الجنسية أو الوضع القانوني 

• اللبناني 
• مكتوم القيد 

للحصــــول علـــى 
خدمــــــات الرعاية 
الصحيـة، عليـــك 

التوجــه إلـــى 
 المستوصـــف

مع وثيقة تعريف
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عديـــــــم الجنسيـــــــة؟
مـــــــارس حقوقــــــــــك!
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• قيد الدرس 
• األجنبي المقيم بشكل نظامي

• األجنبي المقيم بشكل غير نظامي 
• الالجئ الفلسطيني 

• الالجئ غير الفلسطيني 

كيــــف أحصـــل على خدمــــات الرعايـــة 
الصحيـــة األوليـــة؟

للحصول على هذه الخدمات، ما عليك سوى التوجه إلى 
المستوصف أو المركز، مع وثيقة تعريف. 

ُيصـــدر المستوصـــف أو المركـــز بطاقة خاصـــة بـــك، ويفتـــح 
ـــًا طبـيــــًا لــــك.

ّ
ملف

احتفظ بالبطاقة وأبرزها كل مرة تذهب إلى المستوصف أو المركز 
للحصول على خدمات رعاية صحية أولية، للتعّرف عليك واستخراج 

ملفك فورًا لمتابعة وضعك الصحي. 
قد يكون هناك حاجة لمواعيد للحصول على معاينة.  اسأل داخل 

المستوصف للتأكد.

ما هي كلفة الرعاية الصحية األولية؟
لالستفادة من خدمات الرعاية الصحية األولية في المستوصفات، 

دفع 
ُ
يطلب منك مساهمة رمزية تحّددها وزارة الصحة العامة، ت

لالستفادة من رزمة الخدمات الشاملة مرة واحدة خالل الزيارة األولى 
عندما يقوم المركز بإصدار بطاقتك.

قد تختلف قيمة كلفة الرعاية الصحية األولية في بعض المراكز 
عن القيمة المحددة من قبل الوزارة، وقد يكون االختالف أيضًا 

حسب الخدمات أو الجنسية. لذلك فمن المهم االستفهام كل مرة 
عن أي كلفة إضافية. 

لالستفسار أو تقديم شكـوى 
 يمكنـك االتصــال علــى

  الرقم الساخن لوزارة   
    الصحة العامـة 1214 

 01 830   أو علــى   371
01830 732                

حقــــــــــــك بالصحـــــــــــة
الرعـايـــــــــة
الصحيـــــــة األوليــــــــــة
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 جمعّيــــــة رّواد الحقـــــــوق
مة غير حكومية لبنانية، تعمل على الدفاع عن الحقوق األساسية 

ّ
جمعية رّواد الحقوق منظ

زة بشكل خاص على عديمي الجنسية والالجئين والمهاجرين. 
ّ
للفئات المهّمشة في لبنان، مرك

وتقوم رسالتها على تعزيز العدالة واحترام حقوق اإلنسان وكرامة الالجئين والمهاجرين 
ل نشاطاتها في تقديم المشورة القانونية والتدريب المتخّصص 

ّ
وعديمي الجنسية. وتتمث

لمختلف الفئات المعنّية وأصحاب الشأن، والتوثيق واألبحاث ونشر الدراسات، إضافة إلى بناء 
حوار بّناء مع الجهات الرسمية. جمعية رّواد الحقوق عضو مؤّسس في كل من االئتالف المدنّي 

لدعم استقالل القضاء وشفافيته ومجموعة العمل حول انعدام الجنسية. 

تــم إنتـاج هــذا الكتّيـــب بدعـــم مـــن مفوضيـــة األمــــم المتحـــدة العليــــا لشــــؤون الالجئيـــــــن.

حقـــوق الملكّيــــة الفكرّيــــة محفوظــــة لجمعّيــــة رّواد الحقــــوق. يمكــــن استخـــدام أو نســــخ المعلومـــات 
الـــــواردة فــــي هــــذا الكتـــــّيب شــــرط ذكــــر المصــــــدر.

طبعـــــــــــــــــة 2021


