الخدمات المتوفرة لكبار السن في لبنان
ــ دليل مؤسسات كبار السن ــ

وزارة الشؤون اإلجتماعية

الهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون المسنين

صندوق األمم المتحدة للسكان

فريق العمل
إشراف  :فرناند أبو حيدر ـ رئيسة مصلحة الشؤون األسرية بالتكليف
ضياء صالح ـ رئيسة مصلحة الشؤون األسرية سابقا
ميراي رحمة ـ مديرة برنامج السكان والتنمية
إعداد  :سمر سليالتي ـ رئيسة دائرة شؤون األسرة باإلنابة
ماري الياس ـ مساعدة إجتماعية في دائرة شؤون األسرة
دالل الدويهي ـ عاملة إجتماعية في دائرة شؤون األسرة
جوسلين قالوش ـ مشرفة فنية في دائرة شؤون المرأة سابقا
ناجي يزبك ـ كاتب في مصلحة الشؤون األسرية
تصميم وإدخال معلومات  :سمر سليالتي ـ رئيسة دائرة شؤون األسرة باإلنابة

مقدمة
شهد القرن الماضي انخفاضاً عالمياً في معدالت الخصوبةً،قابله ارتفاع في معدل العمر المتوقع
عند الوالدة ،ولم يش ّكلًلبنان استثناءً لهذا االتجاه حيث تشير اإلحصاءات الى ازديادًملحوظ وسريع في نسبة
كبار السن ًمن  7.5 %في العام ًً 2004إلى  9.6 %في العام  2007وذلك بحسب الدراسة الوطنيةً
لألحوال المعيشية لألسر  2004وً.ً7002كما أظهر المسح عينه أن  54.9 %من كبار السن في لبنان الً
يتمتعون بأي تغطيةًصحية ،وأن نسبة اإلعاقة بلغتً 7.2 %ونسبة الحرمان وصلت إلى  38.4 %بحسب
مؤشر األحوالًالمعيشيةً.باإلضافة إلى ذلك ،تشكل النساء المس ّنات الفئةًاألكثر عرضة بسبب ارتفاع نسبة
األميةً  56 %وازدياد حاالت ًالترمّل في ما بينهنًً.ً%ً60.5ومن المتوقع أن يستمر هذا اإلرتفاع في
نسب كبار السن ماًيح ّتم ،في ظل تر ّدي األوضاع االقتصادية واالجتماعية لهذهًالشريحة من السكان بحسب
البيانات المشار إليها ،اتخاذ ًجميع التدابير الكفيلة بتأمين وسائل الرعايةًوالراحةًواألمان اإلجتماعي لكبار
السن.
ً
وفي هذا السياق ،وتماشياً مع التطوّ ر الحاصل في مجال ًالعمل االجتماعي على مرًّ السنوات
الماضية ،وبهدف تلبيةًالحاجات المتزايدة لكبار السن في لبنان ،تزايد اإلهتمامًبهذه الفئة من السكان وتدرّ ج
من فكرة إنشاء مراكز إيواء ًلكبار السن المحتاجين والمشرّ دين عبر تقديم الخدمات اإليوائية ًوالغذائية لهمً
ّ
المنظمة التي تعتمدًاإلختصاص المؤسساتي في تقديم الخدمة.
إلى أسلوبًالرعاية
تر ّكزت هذه الخدمات بمعظمها في مؤسسات القطاع األهليً ،وقد شارك القطاع الرسمي في تأمين هذهً
الخدمات عبر عقودًموقعة بين الطرفين تقضي بتوفير بدالت يومية مقطوعةًلصالح المؤسسات األهلية.
ويأتي في هذا اإلطار المسح الميداني ،الذي نفذته وزارة الشؤون ًاالجتماعية ً(مصلحة ًالشؤون ًاألسريةً
وبرنامج ًالسكان ًوالتنمية) والهيئة الوطنية الدائمة لرعاية ًشؤون المسنين ًوقد ًأظهر وجود ًحوالي 160
مؤسسةً ُتعنى بكبار السن في لبنانً ً.
لقد و ّفر هذا المسح العديد من البيانات والمعلومات التي ًساهمت في إعداد إصدارين هامّين ،األول
بعنوانً"التقرير ًالوطني حول الخدمات المتوفرة لكبار السن في لبنان" ًوالثاني بين أيديكم بعنوانً"الخدماتً
المتوفرة لكبار السن فيًلبنان ً:دليل المؤسساتًالخدمةً المقيمة والخدمةًالنهارية "ً.يهدف هذا الدليل إلىًً ً:
ـًتوجيه كبار السنًوأسرهم في لبنان نحو الخدمات المتوفرةًفي هذه المؤسساتً ً
ـًالتعرّ فًعلىًنوعيةًخدماتًكبارًالسنًوتوزعهاًفيًلبنانً ً
ـًخلق شبكة تواصل بين مؤسسات كبارًالسنًمن جهة وبين هذه ًالمؤسسات والهيئة الوطنية الدائمة لرعايةً
شؤون المسنينًووزارة الشؤون اإلجتماعية من جهة أخرىً.

ً

ً
بدأ العمل بالدليل في العامًً، 2009وإمتدًالعملًعلىًعدةًمراحلًً ً:
ـًالمرحلة األولى ـًت ًّم التأكدًمنًخلوً 050إستمارة من الشوائبًواستخراج المعلومات المطلوبةً .
ـ المرحلة الثانية ـًشملتًالتأكد من رغبة أصحاب العالقةًبإدراج خدماتًمؤسساتهمًفي الدليل وذلك عبر
اإلتصال المباشر مع كلًمؤسسةًوقدًأسقطًً65إستمارةًليصبحًالعددًالنهائيًللمؤسساتًالمدرجةًفيًالدليلً
ً001مؤسسةً .
ـ ًالمرحلة الثالثة ـ ًأظهر ًالعمل ًالميداني ًضمن ًإطار ًتنفيذ ًمشروعي ًإعداد ًمعايير ًمؤسسات ًكبار ًالسنً
والحملة ًالوطنية ًللكشف ًالمبكر ًعن ًمرض ًاأللزهايمرً ،أن ًبعض ًمؤسسات ًكبار ًالسن ًقد ًأقفلت ًكما ًت ًّمً
إستحداثًمؤسساتًجديدةًللعملًمعًالمسنينً .ونظرًاّ ًلمرورًً 5سنواتًعلىًالمعلوماتًالتيًكانتًمعتمدةً
فيًدليلًالعامًً،7002قررتًالهيئةًالوطنيةًالدائمةًلرعايةًشؤونًالمسنينًتيويمًوتحديثًالدليلًبماًيخدمً
المصلحةًالعامةً .
ً
وبماًأنًمصلحةًالشؤونًاألسريةًهيًالجهازًالتنفيذيًللهيئةًالوطنيةً،فقدًقامتًمعًبدايةًعامًً 7001بتنفيذً
قرارًالهيئةًوت ّم ًتيويمًوتحديثًالدليلًليصبحًعددًمؤسساتًكبارًالسنًالمدرجةًفيًالدليلًً 072مؤسسةً،
وردتًتبعاًلتوزيعهاًبحسبًالمحافظاتًوطبيعةًخدماتهاً ً.

مفاتيح الدليل

مؤسسات الخدمة المقيمة :
ـًمركزًإعادةًتأهيل

ـًدارًعجزةًلكبارًالسنً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤسسات الخدمة النهارية :
ـًمستوصف
ـًنادي
ـًخدمةًمنزليةًخارجية
ـًمطعمً
ـًخدماتًتوعيةًوإرشادً
ـًدراساتًوأبحاث

محافظة بيروت
مؤسسات الخدمة المقيمة

مؤسسة العمر المديد
تابعة لدار األيام اإلسالمية
المسؤول/ة :السيدة نسرين لبان
البلدة
العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي

بيروت  -بيروت

الشارع

ملك العمر المديد
16 - 28 94 16
16 - 28 94 16
info@daralaytam.org

الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد
االلكتروني
مقيمة (مركز إعادة تأهيل)
وزارة الشؤون اإلجتماعية
11
معالج فيزيائي
طبيب شيخوخة
6

العدد
الخدمات واألنشطة المتوفرة

منشط اجتماعي
8

3

 أنشطة فكرية
 أنشطة اجتماعية
 أنشطة ترفيهية
حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات

معاينة طبية دورية
عالج فيزيائي

الحاالت المقبولة عامة
 لبناني
 ذكر وأنثى

11/7432
www.daralaytam.org

مشرف صحي اجتماعي

8



الجناح  -بين فندقي الماريوت
والسمرالند
الطوابق كافة



بيت القديس جاورجيوس
تابعة لمطرانية بيروت للروم األورثوذكس
المسؤول/ة :السيدة مهى أبو شوارب عبيد

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع
المؤسسة
األسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي
العدد
الخدمات واألنشطة المتوفرة




البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس

األشرفية – بيروت
ملك الوقف
16 – 82 92 16
16 – 81 82 88

البريد
االلكتروني

foyerstgeorges@hotmail.com

مقيمة (دار عجزة لكبار السن ومركز إعادة تأهيل)
وزارة الصحة العامة
08
طبيب
شيخوخة
8



إختصاصي
تغذية
6

ممرض متخصص
في الشيخوخة
6

معالج
فيزيائي
6

معاينة طبية دورية
فحوصات عامة

الحاالت المقبولة عامة
ذكر و أنثى
لبناني وغير لبناني

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق
البريد
الموقع
االلكتروني

يوسف سرسق
الطوابق كافة
13 - 48 01 21
 611302أشرفية
بيروت -لبنان 66118210
www.stgeorgeshospital.com



ممرض
مجاز
1

ممرض
مساعد
64

 أنشطة فكرية
 أنشطة اجتماعية
 أنشطة ترفيهية
حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات

مشرف
صحي اجتماعي
6

جمعية العناية بالطفل واألم
المسؤول/ة :السيدة عايدة غندور شويكي

العنوان
نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

تلة الخياط  -بيروت
ملك الجمعية
16 - 02 20 10 /2/4
16- 04 18 86
elinaya@thisiscyberia.com

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

مقيمة (دار عجزة لكبار السن)
38
أطباء من اختصاصات متنوعة

إختصاصي تغذية

6

6

العدد


معاينة طبية دورية

الحاالت المقبولة عامة
أنثى فقط
لبنانية وغير لبنانية

ممرض مجاز
8

 أنشطة فكرية
 أنشطة اجتماعية
 أنشطة ترفيهية
حاالت خاصة مقبولة

الخدمات واألنشطة المتوفرة



حسانة الداعوق
كامل المبنى
13/5806
-



مسنة غير قادرة على تسديد النفقات

مستشفى دار العجزة اإلسالمية
المسؤول/ة :المهندس عزام حوري

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص
العدد

البلدة

بيروت  -بيروت

الشارع

المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

مستشفى دار العجزة
16 - 28 11 82
16 - 28 11 82
admin@daraajazaislamia.org.lb

الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع
االلكتروني

مقيمة (دارعجزة لكبار السن ،دار عجزة لغير كبار السن ومركز إعادة تأهيل)
وزارة الصحة العامة – إدارات رسمية – شركات تأمين
011
ممرض
إختصاصي معالج
طبيب
أطباء من
طبيب
مجاز
فيزيائي
تغذية
أمراض
شيخوخة اختصاصات
نفسية
متنوعة
68
3
8
9
81
6

الخدمات واألنشطة المتوفرة




عبد الرحمن اللبنان -المدينة
الرياضية
الطوابق كافة
13 - 14 81 18
 69/8048بيروت
www.dar-ajaza-slamia.org.lb

الحاالت المقبولة عامة
ذكر و أنثى
لبناني وغير لبناني






معاينة طبية دورية وتأمين أدوية
فحص مخبري
تخطيط رأس  /تخطيط قلب
تصوير أشعة  /تصوير صوتي







ممرض
مساعد
41

مشرف
صحي
اجتماعي
8

أنشطة فكرية
أنشطة اجتماعية
أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
مسن في حالة غيبوبة أو يستخدم جهاز تنفس إصطناعي
مسن غير قادر على تسديد النفقات

محافظة بيروت
مؤسسات الخدمة النهارية

جمعية أجيالنا
المسؤول/ة :السيدة خديجة طيارة
العنوان

البلدة
المبنى
رقم الهاتف

رقم الفاكس
البريد االلكتروني

المصيطبة  -بيروت
أجيالنا
16 – 31 99 04
16 – 31 99 08
16 – 31 99 28
16 - 31 98 20
dada@ajialouna.org

الشارع
الطابق
رقم الخليوي

هاشم الشريف
كامل المبنى
13 - 20 81 89

صندوق البريد
الموقع االلكتروني

13-6526
balaa@ajialouna.org

نهاري (مستوصف)

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص

طبيب
شيخوخة

أطباء من
اختصاصات متنوعة

إختصاصي
تغذية

ممرض مساعد

منشط اجتماعي

العدد

6

6

6

8

6





الخدمات واألنشطة المتوفرة




معاينة طبية دورية
تامين أدوية
عالج نفسي

الحاالت المقبولة عامة
ذكر و أنثى
لبناني وغير لبناني





أنشطة إجتماعية

حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات

المجلس العام الماروني
المسؤول/ة :ميشال المتن
البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص
العدد

الحاالت المقبولة عامة



ccm@conseilmaronite.org

نهاري (نادي ،مستوصف)
وزارة الصحة العامة ،وزارة الشؤون اإلجتماعية ،جمعية الشابات المسيحيات
طبيب غدد وسكري
طبيب قلب
طبيب صحة عامة
معالج
نفسي
6
6
6
6

الخدمات واألنشطة المتوفرة

ذكر و أنثى
لبناني وغير لبناني

الكرنتينا  -بيروت
المجلس العام الماروني
16/809680

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

الرهبان
الرابع





معاينة طبية دورية
تامين أدوية
عالج نفسي



ممرض مجاز

أنشطة اجتماعية

حاالت خاصة مقبولة

6

المركز اإلجتماعي لرعاية األمومة
المسؤول/ة :أنا سوفي
البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

العنوان

األشرفية -بيروت
مبنى الجمعية
16/380969
16/380969
srann@voise.net.lb

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

غابي ـ كرم الزيتون
كامل المبنى
01/690838
611910

نهارية (مستوصف وخدمة منزلية خارجية)

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي اإلجتماعي المتخصص

مساعد ممرض

ممرض

طبيب صحة عامة

العدد

6

6

6





الخدمات واألنشطة المتوفرة




تأمين أدوية
وجبة طعام
معاينة طبية دورية

الحاالت المقبولة عامة



ذكر وأنثى
لبناني وغير لبناني

 أنشطة فكرية
 أنشطة اجتماعية
 أنشطة ترفيهية
حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات

المركز الرعائي الشامل التابع لمطرانية الروم األرثوذكس
المسؤول/ة :األب نقوال سميرة
البلدة
المبنى
رقم الهاتف
العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة

رقم الفاكس
البريد االلكتروني

األشرفية  -بيروت الشارع
الطابق
ملك المركز
رقم الخليوي
16- 33 91 21
16- 81 34 89
صندوق البريد
16 - 33 62 91
الموقع االلكتروني

مشرف
صحي اجتماعي
6

العدد
الخدمات واألنشطة المتوفرة




تأمين أدوية
وجبة طعام

الحاالت المقبولة عامة



166369
nicolaosmaira@hotmail.com

نهارية (نادي ،مطعم وخدمة منزلية خارجية)
هيئات خاصة

الجهاز الصحي اإلجتماعي المتخصص

ذكر وأنثى
لبناني وغير لبناني

مار متر
االرضي
13/963911



 أنشطة فكرية
 أنشطة اجتماعية
 أنشطة ترفيهية
حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات

جمعية ألزهايمر ـ لبنان
المسؤول/ة  :د .نبيل نجا
المسؤول اإلداري  :ميرنا منيمنة
البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الخدمات واألنشطة المتوفرة




الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

الحمرا  -بيروت
الدبس
16 / 30 20 21
info@alzlebanon.org

كليمنصو
الثالث
13/ 11 14 22
11-0393
www.alzlebanon.org

نهارية (خدمات توعية وإرشاد)




الحاالت المقبولة عامة

تدريب وتوعية
حمالت توعية أو كشف مبكر
محاضرات وندوات

ذكر و أنثى
لبناني وغير لبناني



حاالت خاصة مقبولة
حاالت األلزهايمر وكل أنواع الخرف

جمعية سند للرعاية التلطيفية
المسؤول/ة :إيلي أعرج
الحمرا ـ بيروت
داعوق

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

عبد العزيز
الرابع
02/232986

البلدة
المبنى
العنوان
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد
www.sanadhospice.org
info@sanadhospice.org
االلكتروني
نهارية (خدمة منزلية خارجية)
نوع المؤسسة
طبيب شيخوخة ،ممرضين مجازين ،طبيب عائلة
فريق عمل المؤسسة
الخدمات واألنشطة المتوفرة
 دعم نفسي
 تدريب وتمكين مقدم الرعاية اإلجتماعية
 إدارة األلم
 تقديم الرعاية الصحية المتخصصة في المنزل
حاالت خاصة مقبولة
الحاالت المقبولة عامة
 ذكر و أنثى
 لبناني وغير لبناني

جمعية مروج المحبة الخيرية
المسؤول/ة :المختار الياس جريس
العنوان

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد اإللكتروني

األشرفية  -بيروت
الجمعية
16/333383
choufi1962@hotmail.com

نهاري (نادي ،مستوصف)
نوع المؤسسة
وزارة الشؤون اإلجتماعية
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
 معاينة طبية دورية
الخدمات واألنشطة المتوفرة
 تامين أدوية
الحاالت المقبولة عامة
 ذكر و أنثى
 لبناني وغير لبناني

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني



قرارات
كامل المبنى
13/361660

أنشطة اجتماعية

حاالت خاصة مقبولة

جمعية نادي مار فرنسيس
المسؤول/ة :السيدة سلوى أصيلي
العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

نهارية (مطعم وخدمة منزلية خارجية)

الخدمات واألنشطة المتوفرة




الحمراء – بيروت
الجردي
16 – 09 86 11

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

القاهرة
األرضي
13 – 48 84 32

الحاالت المقبولة عامة
ذكر و أنثى
لبناني وغير لبناني




تأمين وجبة طعام
تأمين أدوية



 أنشطة فكرية
 أنشطة اجتماعية
 أنشطة ترفيهية
حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات

رابطة أبناء بيروت
المسؤول/ة :منى عيتاني

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص

الشارع
طريق الجديدة
البلدة
الطابق
بناية سيف الدين
المبنى
رقم الخليوي
16/011019
رقم الهاتف
صندوق البريد
16/389399
رقم الفاكس
 rabta1966@hotmail.comالموقع
البريد
االلكتروني
االلكتروني
نهارية (مطعم وخدمة منزلية خارجية)
طبيب من إختصاصات متنوعة
3





الخدمات واألنشطة المتوفرة




الحاالت المقبولة عامة
ذكر و أنثى
لبناني وغير لبناني

ممرضات مجازات

لبس
األول
13/818611
celtex 81
www.rabta-beirut.com

معالج فيزيائي

8
3
 أنشطة فكرية
خدمات طبية في المنازل
 أنشطة اجتماعية
دورات محو أمية
 أنشطة ترفيهية
معاينة طبية دورية وتأمين أدوية ومعدات طبية
 خدمات عينية
تأمين وجبات غذائية
حاالت خاصة مقبولة
 مسن غير قادر على تسديد النفقات

رابطة قدامى المقاصديين العاملين في بيروت
التابعة لجمعية المقاصد
المسؤول  :صالح عيتاني
العنوان

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس

برج أبي حيدر
بناية سوط الوطن
16/190381
16/336696
16/011812

نهارية (نادي)
نوع المؤسسة
الخدمات واألنشطة المتوفرة
 أنشطة فكرية
 أنشطة إجتماعية
 أنشطة ترفيهية
الحاالت المقبولة عامة
 ذكر وأنثى
 لبناني

الشارع
الطابق
رقم الخليوي

سيدي حسن
األول
13/943840

صندوق البريد

668238

حاالت خاصة مقبولة

راهبات دير الفرنسيسكان
المسؤول/ة :األخت إيلين سيف
العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الخدمات واألنشطة المتوفرة




البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني
نهارية (مطعم)




الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

المتحف  -بيروت
دير فرنسيسكان
16/321338
16/341114

شارع المتحف

وجبة طعام وتأمين وجبات غذائية
أنشطة ترفيهية وإجتماعية
زيارات منزلية

الحاالت المقبولة عامة
ذكر و أنثى
لبناني وغير لبناني

حاالت خاصة مقبولة
المسنون الذين هم بحاجة للمساعدة وال معيل لديهم



رعية السيدة ـ مكتب العمل اإلجتماعي
تابع لمطرانية الروم
المسؤول/ة :تانيا سعد
العنوان

األشرفية -بيروت
مطرانية الروم
16/868262
16/868262

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

السيدة
األول

نهارية (نادي ،مطعم ومستوصف)

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص

طبيب نفسي

طبيب قلب

طبيب صحة عامة

العدد

6

6

6

الخدمات واألنشطة المتوفرة




الحاالت المقبولة عامة
ذكر وأنثى
لبناني وغير لبناني





تأمين أدوية
وجبة طعام
معاينة طبية دورية


 أنشطة فكرية
 أنشطة اجتماعية
 أنشطة ترفيهية
حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات

مدرسة القديس منصور لراهبات المحبة
التابعة لراهبات العازارية
المسؤول/ة :األخت ماري تريز كرم
البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

العنوان
نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

نهارية (مطعم)


الخدمات واألنشطة المتوفرة



بيروت  -بيروت
راهبات المحبة
16 - 31 69 11
16 - 30 62 86

كليمنصو رأس بيروت
األرضي
13 - 84 41 80
341166

وجبة طعام

الحاالت المقبولة عامة




ذكر و أنثى
لبناني وغير لبناني

حاالت خاصة مقبولة
مسن بدون اوراق ثبوتية
مسن غير قادر على تسديد النفقات

 CSAمركز الدراسات لكبار السن
المسؤول/ة :د.عبال سباعي
البلدة
المبنى
رقم الهاتف

العنوان

الشارع
الطابق
رقم الخليوي

الحمرا ـ بيروت
الجامعة األميريكية

العام
13/191122
13/128119

صندوق البريد
 am00@aub.edu.lbالموقع االلكتروني
dino@cyberia.net.lb

نوع المؤسسة
الخدمات واألنشطة المتوفرة

رقم الفاكس
البريد
االلكتروني
نهارية (دراسات وأبحاث)
 أبحاث حول موضوع كبار السن والشيخوخة
 جامعة الكبار بالتعاون مع الجامعة األميركية

مطعم القديس شارل

المسؤول/ة :األخت فكرية

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

االشرفية  -بيروت
حسان شارل المرسة
16 - 38 24 99
16 - 81 82 68
fdlcs@yahoo.fr

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

نهاري (نادي ومطعم)
هيئات خاصة

الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص
الخدمات واألنشطة المتوفرة



الحاالت المقبولة عامة
ذكر وأنثى
لبناني وغير لبناني

www.csa.org.lb



وجبة طعام



حاالت خاصة مقبولة
مسن بدون اوراق ثبوتية
مسن غير قادر على تسديد النفقات

الزهار
االرضي
B.P. 165 630

مطعم المسنين
التابع لحركة الشبيبة األورثوذكسية
المسؤول/ة :السيدة سامية العازار اليازجي
من أعضاء اللجنة اإلدارية  :صوفي عازار
البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الخدمات واألنشطة المتوفرة
الحاالت المقبولة عامة
 ذكر و أنثى
 لبناني وغير لبناني

االشرفية  -بيروت
الشمندي
16 - 86 11 21

الدوماني
االرضي
13/990314

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

نهارية (مطعم)


وجبة طعام


حاالت خاصة مقبولة
مسن بدون أوراق ثبوتية

مؤسسات الرعاية االجتماعية – نادي العمر المديد
تابع لدار األيتام اإلسالمية
المسؤول/ة :السيدة نسرين لبان
العنوان
الفروع في :
بعلبك 12/300021
خربة روحا 12/818811
شمالن 18/801148
إقليم الخروب 10/401168
حاصبيا 10/298991
عكار 11/906139
سير الضنية 11/946966
نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

نهارية (نادي ،مطعم وخدمة منزلية خارجية)

الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص

طبيب شيخوخة

ممرض مجاز

منشط اجتماعي

6

6

8

العدد
الخدمات واألنشطة المتوفرة






الحاالت المقبولة عامة
ذكر و أنثى
لبناني وغير لبناني

بيروت  -بيروت
العمر المديد
16 - 36 31 12
16 - 36 31 12
info@daralaytam.org

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

كورنيش المزرعة -الماما
األول
11-7432
www.daralaytam.org

تأمين أدوية
معاينة طبية دورية





أنشطة فكرية
أنشطة اجتماعية
أنشطة ترفيهية
حاالت خاصة مقبولة

محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان
مؤسسات الخدمة المقيمة

السنديانة -بيت العجوز
مؤسسة تابعة راهبات الرهبنة
اليسوعية

المسؤول/ة :السيدة مارلين طياح

البلدة
المبنى

العنوان

رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني
نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
االسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص

سهيلة -كسروان
ملك جمعية رابطة
األصدقاء
82 – 92 51 92
82 – 92 51 92
-

5




الخدمات واألنشطة المتوفرة



ممرض
مجاز

5

عالج فيزيائي


ذكر و أنثى

-

ممرض مساعد

5

معاينة طبية دورية وتأمين أدوية
تخطيط قلب

الحاالت المقبولة عامة


رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع
االلكتروني

مقيمة (دار عجزة لكبار السن)
شركة تأمين
51
معالج فيزيائي
أطباء من
اختصاصات متنوعة

العدد



الشارع
الطابق

08
الطوابق كافة

2





مشرف صحي
اجتماعي
5

أنشطة فكرية
أنشطة اجتماعية
أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات

لبناني وغير لبناني

بيت العجزة -بنات سيدة اآلالم
التابع لراهبات سيدة اآلالم اليسوعية

المسؤول/ة :األخت ماري إدوار فريفر
المديرة اإلدارية  :فيرا الفرخ عيد
العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة
مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص
العدد

غدراس -كسروان
البلدة
راهبات سيدة اآلالم
المبنى
رقم الهاتف
82 – 75 85 80/7
رقم الفاكس
82 – 75 85 80
البريد االلكتروني fnddliban@sodetel.net.lb
مقيمة (دار عجزة لكبار السن ،مركز إعادة التأهيل)
وزارة الشؤون االجتماعية -هيئات خاصة

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

غدراس
الطوابق كافة
82 - 20 09 99
 238جونيه لبنان
www.marie-st-frai.org

02
أطباء من
اختصاصات
5


الخدمات واألنشطة المتوفرة


الحاالت المقبولة عامة
 ذكر و أنثى
 لبناني وغير لبناني

طبيب
نفسي
5

معالج
فيزيائي
5

معالج
إنشغالي
5

ممرض
مجاز
5

ممرض
مساعد
2

 أنشطة فكرية
معاينة طبية دورية
 أنشطة إجتماعية
تخطيط قلب
 أنشطة ترفيهية
عالج نفسي وعالج فيزيائي وعالج إنشغالي
حاالت خاصة مقبولة
 مسن غير قادر على تسديد النفقات (حسب توفر األسرة)

منشط
إجتماعي
1

دار المسيح الملك
التابع لراهبات الصليب

المسؤول/ة :األخت مارسيل سالمة

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ

ذوق مصبح -كسروان
ملك الجمعية
82 - 95 09 89 /2/5/1
82- 99 22 20
christ-roi1@hotmail.fr

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد
االلكتروني

يسوع الملك
الطوابق كافة
82 - 08 12 00
249ذوق مكايل
www.christroi.org.lb

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع
االلكتروني

مقيمة (دار عجزة لكبار السن ،مركز إعادة تأهيل)
وزارة الصحة العامة
588

الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص

طبيب
شيخوخة

أطباء من
اختصاصات
متنوعة

طبيب امراض
نفسية

معالج
فيزيائي

معالج
انشغالي

ممرض
مجاز

ممرض
مساعد

مشرف
صحي اجتماعي

العدد

5

5

5

9

5

1

28

5




أنشطة فكرية
أنشطة اجتماعية

الخدمات واألنشطة المتوفرة







معاينة طبية دورية
تخطيط قلب
تأمين أدوية
عالج فيزيائي وعالج نفسي

الحاالت المقبولة عامة









ذكر وأنثى

أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
غير قادر على تسديد النفقات

لبناني وغير لبناني
دار مار بطرس للراحة
التابع لجمعية مار منصور

المسؤول/ة :األخت شاهين كالسي

مار منصور
الطوابق كافة

العنوان
نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص

الشارع
شحتول -كسروان
البلدة
الطابق
دار مار بطرس للراحة
المبنى
رقم الخليوي
رقم الهاتف
82 - 70 88 25
صندوق البريد
رقم الفاكس
82 - 70 88 25
الموقع االلكتروني
البريد االلكتروني
مقيمة (دار عجزة لكبار السن ،دار عجزة لغير كبار السن ومركز إعادة تأهيل)
وزارة الشؤون االجتماعية
08
ممرض مساعد
ممرض
إختصاصي
أطباء من
مجاز
تغذية
اختصاصات متنوعة
5

العدد
الخدمات واألنشطة المتوفرة



الحاالت المقبولة عامة
ذكر و أتثى
لبناني وغير لبناني



5

معاينة طبية دورية وتأمين أدوية



5

2


-

مشرف صحي
اجتماعي
5

أنشطة فكرية وإجتماعية وترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات

مؤسسة مار مخايل االجتماعية
التابعة للبطريركية المارونية
المسؤول/ة :السيدة ماري شمالي باسيل

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع
المؤسسة
االسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص
العدد
الخدمات واألنشطة
المتوفرة

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد
االلكتروني

نيو سهيلة – كسروان
دير مار مخايل
82 - 92 20 52
82 – 92 52 55
info@stmickaelfoundation.org

مقيمة ( دار عجزة لكبار السن ،دار عجزة لغير كبار السن)
وزارة الشؤون االجتماعية
581
أطباء من
اختصاصات متنوعة
1






إختصاصي
تغذية
5

معاينة طبية دورية
تأمين أدوية
فحص مخبري
تخطيط قلب




تخطيط سمع
عالج فيزيائي



عالج نفسي

الحاالت المقبولة عامة





ذكر وانثى
لبناني وغير لبناني

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع
االلكتروني

 51المنطقة الحمراء
كامل المبنى
82 - 25 55 99
9029
www.stmickaelfoundation.com

معالج
فيزيائي
5

ممرض
مجاز
5

معالج
نفسي
5






ممرض
مساعد
5

أنشطة فكرية
أنشطة اجتماعية
أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة



مسن غير قادر على تسديد النفقات

مشرف
صحي اجتماعي
5

محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان
مؤسسات الخدمة النهارية

الثالث ـ راهبات المحبة ـ الزوق
التابع لفرسان مالطا

المسؤول/ة :االخت اليان سلهب

العنوان

البلدة

الزوق -كسروان

الشارع

العازارية

المبنى

راهبات المحبة

الطابق

األول والثاني

رقم الهاتف

82-95 50 11

رقم الخليوي

70 - 125825

رقم الفاكس

82-95 50 11

صندوق البريد

-

الموقع االلكتروني

maltezouk@yahoo.com

البريد االلكتروني
نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة

-

نهارية (نادي ،مطعم ومستوصف)
هيئات خاصة ـ فرسان مالطا
أنشطة فكرية



الخدمات واألنشطة المتوفرة



أنشطة إجتماعية



أنشطة ترفيهية

الحاالت المقبولة عامة


ذكر وأنثى



لبناني وغير لبناني

حاالت خاصة مقبولة


الجمعية اللبنانية
إمرأة  25أيار

المسؤول/ة :السيدة جوسلين خويري

العنوان

نوع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع
االلكتروني

غدير -كسروان
البلدة
مركز بولس الشامي
المبنى
رقم الهاتف
82/225505
رقم الفاكس
82/225505
البريد
allubnania@terra.net.lb
االلكتروني
boustanygladys@gmail.com
نهارية (خدمة منزلية خارجية)
ممرض مجاز
معالج فيزيائي
أطباء من
اختصاصات متنوعة

العدد
الخدمات واألنشطة المتوفرة



مسن غير قادر على تسديد النفقات

الحاالت المقبولة عامة
ذكر و أنثى

5





5



ممرض
مساعد
2

5




معاينة طبية دورية
تخطيط قلب
تأمين أدوية
عالج فيزيائي

مختار غدير
طابقان
82/025125
-

أنشطة فكرية
أنشطة اجتماعية
أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
مسن من دون أوراق ثبوتية

مشرف صحي
اجتماعي
5

الصليب األحمر اللبناني
التابع للصليب األحمر اللبناني المركزي

المسؤول/ة :السيدة بديعة أبي اللمع
البلدة
المبنى
رقم الهاتف

العنوان

جونيه -كسروان
ملك الجمعية
82 – 22 57 11
 22 57 18ـــ 82
82 – 22 57 18
-

رقم الفاكس
البريد االلكتروني
نهارية (مستوصف)
وزارة الصحة العامة  -بلديات
أطباء من اختصاصات متنوعة

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص
العدد

الشارع
الطابق
رقم الخليوي

قرب السرايا
الطوابق كافة
82 - 50 51 17

صندوق البريد
الموقع االلكتروني

crjounieh@gmail.com

ممرض مجاز
5

5
 معاينة طبية دورية

الخدمات واألنشطة المتوفرة

 تخطيط قلب
حاالت خاصة مقبولة
 مسن بدون أوراق ثبوتية

الحاالت المقبولة عامة
 ذكر و أنثى

 مسن غير قادر على تسديد النفقات

 لبناني وغير لبناني

جمعية مار منصور دي بول -فرع مار يوسف -غزير
المسؤول/ة :السيدة كارال شهاب

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص
العدد

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

غزير -كسروان
مار منصور
82 - 29 12 92
-

نهارية (مستوصف ،خدمة منزلية خارجية)
-إختصاصي معالج
أطباء من
فيزيائي
تغذية
اختصاصات متنوعة
5
5
1

الخدمات واألنشطة المتوفرة





معاينة طبية دورية
تأمين أدوية
عالج فيزيائي



الحاالت المقبولة عامة
 ذكر و أنثى
 لبناني وغير لبناني

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني



ممرض
مجاز
5

العام
السفلي -الثاني
82 - 25 77 85
-

ممرض
مساعد
5

أنشطة فكرية



أنشطة إجتماعية



أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات

مشرف
صحي اجتماعي
5

مطعم المحبة ــــ فرع عجلتون

المسؤول/ة :السيدة منى ضو

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص
العدد

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

5



وجبة طعام
مساعدة عينية
حاالت خاصة مقبولة
 مسن بدون أوراق ثبوتية

لبناني وغير لبناني

 مسن غير قادر على تسديد النفقات

مؤسسة بيت الضيافة

المسؤول/ة :األب انطوان سالمة

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

جونيه -كسروان
حرم الملعب البلدي
82 - 25 20 58
-








وجبة طعام
مساعدة عينية



لبناني وغير لبناني

أنشطة إجتماعية

مساعدة مالية

الحاالت المقبولة عامة


الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

السرايا
األرضي
82- 22 78 58
-

نهارية (مطعم ،خدمة منزلية خارجية)
--

الخدمات واألنشطة المتوفرة

ذكر وأنثى

-

نهارية (مطعم)
-مشرف صحي اجتماعي

الخدمات واألنشطة المتوفرة
الحاالت المقبولة عامة
 ذكر وأنثى


عجلتون -كسروان
دير أم هللا
82 – 92 12 09
82 – 92 12 05
-

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

حي األسيس
االرضي
78/185509



حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات

محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا
مؤسسات الخدمة المقيمة

Age Optimum

المسؤول/ة :عصام خلف
البلدة
المبنى

العنوان

الحدث -بعبدا
ملك راهبات سيدة النجاة (مبنى
مدرسة سيدة النجاة سابقا")

رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد
info@ageoptimum.com
االلكتروني
مقيمة (دار عجزة لكبار السن)
ــ
54
معالج إنشغالي
طبيب شيخوخة
81 / 50 50 27

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
االسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي

 معاينة طبية دورية
 تأمين أدوية
 عالج إنشغالي
 عالج نفسي

الخدمات واألنشطة المتوفرة

الحاالت المقبولة عامة





www.ageoptimum.com

معالج نفسي

ممرض مجاز

 أنشطة فكرية
 أنشطة إجتماعية
 أنشطة ترفيهية
حاالت خاصة مقبولة

ذكر وأنثى

العنوان

بيت الراحة للمسنين ـ بيت السيدة
التابع لراهبات القلبين األقدسين

البلدة
المبنى

الحدث -بعبدا
دير بيت السيدة

الشارع
الطابق

بولفار كميل شمعون
الطوابق كافة

رقم الهاتف
رقم الفاكس

81 / 50 20 75

رقم الخليوي
صندوق
البريد
الموقع
االلكتروني

70 / 72 55 80

البريد
االلكتروني
مقيمة (مركز إعادة تأهيل)
ـــ

maisonnotredame@yahoo.fr

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة
مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي
الخدمات واألنشطة المتوفرة

طبيب شيخوخة

 معاينة طبية دورية
 تأمين أدوية
 عالج إنشغالي
 عالج فيزيائي

الحاالت المقبولة عامة


رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع
االلكتروني

75 / 50 50 27

لبناني وغير لبناني

المسؤول/ة  :األخت برناديت رحيم



الشارع
الطابق

طريق صيدا القديمة
الطوابق كافة

ذكر وأنثى
لبناني

معالج إنشغالي

www.maisonnotredame.com

معالج فيزيائي
 أنشطة فكرية
 أنشطة إجتماعية
 أنشطة ترفيهية
حاالت خاصة مقبولة

ممرض مجاز

دار الرعاية الماروني
تابع لراهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع
المسؤول/ة :األخت دافيد باسيل
المدير العام  :السيد مالك مارون

العنوان

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
االسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص
العدد
الخدمات واألنشطة المتوفرة

فرن الشباك -بعبدا
ملك راهبات القديسة تريزيا
85 – 90 09 00
85 -- 90 80 29
85 - 92 29 55
asilemaronite@gmail.com

مقيمة (دار عجزة لكبار السن)
وزارة الشؤون اإلجتماعية – وزارة الصحة العامة
598
إختصاصي معالج
طبيب
طبيب
فيزيائي
تغذية
أمراض
شيخوخة
نفسية
5
5
5
5

 معاينة طبية دورية وتأمين أدوية
 فحص مخبري
 تصوير صوتي
 تخطيط قلب
 عالج فيزيائي وعالج نفسي

الحاالت المقبولة عامة





ذكر وأنثى
لبناني وغير لبناني



الشارع
الطابق
رقم الخليوي

وديع نعيم
الطوابق كافة
82 - 17 22 21

صندوق البريد
الموقع
االلكتروني

18/882

معالج
نفسي

-

ممرض
مجاز

5
 أنشطة فكرية
 أنشطة اجتماعية
 أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادرعلى تسديد النفقات

5

مشرف
صحي اجتماعي
5

مستشفى هملين ـــ بيت المسنين
المسؤول/ة :السيدة سناء القرح

العنوان

البلدة

حمانا  -بعبدا

الشارع

مقابل ثكنة الجيش

المبنى

ملك السينودس االنجيلي

الطابق

الطوابق كافة

رقم الهاتف

81 - 12 52 98

رقم الخليوي

75 – 59 21 10
82 – 02 08 57

رقم الفاكس

81 - 12 52 98

صندوق البريد

-

الموقع
االلكتروني

-

البريد االلكتروني
نوع المؤسسة

hamlin.home@gmail.com

مقيمة (دار عجزة لكبار السن)

الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ

وزارة الصحة العامة
78

الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص

أطباء من
اختصاصات متنوعة

معالج فيزيائي

منشط اجتماعي

العدد

5

5

5

الخدمات واألنشطة المتوفرة

 معاينة طبية دورية
 تأمين أدوية
 تخطيط قلب

الحاالت المقبولة عامة
 لبناني وغير لبناني



أنشطة إجتماعية



 عالج فيزيائي
 ذكر وأنثى



أنشطة فكرية



أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات

محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا
مؤسسات الخدمة النهارية

Lebanese society for osteoporosis and metabolic
disorders
المسؤول/ة :د.فيصل القاق

العنوان

البلدة

فرن الشباك ـ بعبدا

الشارع

المبنى

بيت الطبيب

الطابق

رقم الهاتف

85/720277

رقم الخليوي

رقم الفاكس

82/911957

صندوق البريد

البريد
االلكتروني
نوع المؤسسة

التحويطة

osteoslb@gmail.com

الموقع االلكتروني

www.osteos.org.lb

نهارية (توعية وإرشاد)

الخدمات واألنشطة المتوفرة





أبحاث حول موضوع كبار السن والشيخوخة
محاضرات ومؤتمرات
تقديم الدعم التقني والعلمي لكل جهة تعنى بالشيخوخة

أصدقاء مطاعم المحبة
المسؤول/ة :السيدة أمال حسواني

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الخدمات واألنشطة المتوفرة
الحاالت المقبولة عامة


ً
ً
ً

ذكر وانثى
لبناني وغير لبناني

البلدة

الحدث  -بعبدا

الشارع

العام

المبنى

كنيسة مار يوسف ـ حارة البطم ـ
جانب المعهد األنطوني

الطابق

األرضي

رقم الهاتف

85 – 50 85 91

رقم الخليوي

82 - 51 58 10

رقم الفاكس

-

صندوق البريد

-

البريد
االلكتروني

-

الموقع
االلكتروني

-

نهاري (مطعم)




 أنشطة فكرية
وجبة طعام كل خميس
 أنشطة اجتماعية
مساعدة عينية
 أنشطة ترفيهية
مساعدة غذائية كل شهر
حاالت خاصة مقبولة
 مسن غير قادر على تسديد النفقات

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

جمعية اإلمداد الخيرية اإلسالمية

المسؤول/ة العام  :الشيخ محمد برجاوي
بعبدا
دار الربيع
85/111757

البلدة
العنوان
جمعية اإلمداد لديها خدمات وأنشطة المبنى
متنوعة تطال كل الفئات العمرية ،رقم الهاتف
أما بالنسبة للخدمة المنزلية
الخارجية للمسنين فهي تقدم في 58
صندوق
رقم الفاكس
85/111757
فروع تابعة للجمعية ممتدة على
البريد
كافة األراضي اللبنانية :
 Icec1987@gmail.comالموقع
البريد
ـــ سحمر  80/021582ـــ
االلكتروني
االلكتروني
ـــ رياق  80/288070ـــ
ـــ الهرمل  80/988087ـــ
ـــ بعلبك  80/272280ـــ
ـــ بيروت  85/571002ـــ
ـــ الخيام  87/058979ـــ
ـــ صور  87/758022ـــ
ـــ النبطية  87/707810ـــ
ـــ كفركال  87/011259ـــ
ـــ بنت جبيل  87/518900ـــ
نهارية (خدمة منزلية خارجية)
نوع المؤسسة
وزارة الشؤون اإلجتماعية
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
 دعم معنوي
الخدمات واألنشطة المتوفرة
 خدمات صحية ومعدات وأدوية
 حصص غذائية وتأمين ألبسة
 ترميم وتأهيل المساكن المتدهورة
 دعم مالي بسيط
 أنشطة فكرية
 أنشطة إجتماعية
 أنشطة ترفيهية
حاالت خاصة مقبولة
الحاالت المقبولة عامة
 مسن غير قادر على تسديد النفقات
 ذكر وأنثى


لبناني وغير لبناني



الشارع
الطابق
رقم الخليوي

مسن ليس لديه معيل

دكاش والمقداد
الثاني
المدير العام :
82/905070
جبل لبنان ـ الغبيري
91/995
www.alemdad.org.lb

الجمعية الخيرية ــ الشياح

المسؤول :ريمون خوري

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الخدمات واألنشطة المتوفرة




البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

الشياح -بعبدا
ملك الجمعية
85 - 97 81 29
-

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

المطاحن
األرضي
82 - 22 15 15
-

نهارية (خدمة منزلية خارجية)
 تأمين أدوية
 مساعدة مالية

الحاالت المقبولة عامة
ذكر وأنثى
لبناني فقط

حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات



الصليب األحمر – الشياح
المسؤول/ة :مريم عالء الدين

العنوان

البلدة

الشياح

الشارع

عبد الكريم الخليل

المبنى

الكنج

الطابق

األول

رقم الهاتف

85 - 11 00 82

رقم الخليوي

-

رقم الفاكس

85 - 11 00 82

صندوق البريد

-

البريد االلكتروني
نوع المؤسسة

نهاري (مستوصف)

الجهات المتعاقدة مع المؤسسة

وزارة الصحة العامة

الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص

أطباء من
اختصاصات متنوعة

العدد

59

 معاينة طبية دورية
 تأمين أدوية
الخدمات واألنشطة المتوفرة
 تصوير صوتي
 تخطيط قلب
 تخطيط سمع
الحاالت المقبولة عامة
 ذكر وأنثى
 لبناني وغير لبناني

الموقع االلكتروني

-

ممرض مجاز

ممرض مساعد
5

5







أنشطة فكرية
أنشطة اجتماعية
أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
مسن بدون أوراق ثبوتية
مسن غير قادر على تسديد النفقات

-

مشرف
صحي اجتماعي
5

المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة
المسؤول/ة :اللواء الركن المتقاعد محمود أبو درغم

العنوان

البلدة

بعبدا

الشارع

جادة الرئيس الياس الهراوي

المبنى

جورج أشقر

الطابق

األول

رقم الهاتف

85 - 22 75 00

رقم الخليوي

82 - 72 20 88

رقم الفاكس

85 - 22 75 00

صندوق البريد

-

الموقع االلكتروني

-

البريد االلكتروني
نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة

-

نهارية
ــ
 أنشطة فكرية
 أنشطة اجتماعية
 أنشطة ترفيهية

الخدمات واألنشطة المتوفرة
الحاالت المقبولة عامة



 ذكر وأتثى

حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات

 لبناني فقط

الهيئات النسائية حزب هللا
المسؤول/ة :خديجة سلوم

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص
العدد

حارة حريك -بعبدا
Garden Palace
81- 57 50 57

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد
االلكتروني

fatima@alaaleb.org

نهارية (نادي ،خدمة منزلية خارجية)
-أطباء من إختصاصات متنوعة
9

 معاينة طبية دورية
الخدمات واألنشطة المتوفرة
 تأمين أدوية
 مساعدات غذائية
 رعاية منزلية
الحاالت المقبولة عامة
 أنثى فقط
 لبنانية فقط

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع
االلكتروني

ممرضات

مساعدة إجتماعية

1

5







المقاومة والتحرير
األول
82 - 050002
www.alaaleb.org

أنشطة فكرية
أنشطة إجتماعية
أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
مسنة بدون أوراق ثبوتية
مسنة غير قادرة على تسديد النفقات

جمعية اإلمام المهدي الخيرية إلحياء شعائر أهل البيت
المسؤول/ة :الشيخ محمد حسين الحاج
البلدة
المبنى

العنوان

رقم الهاتف
رقم الفاكس

حارة حريك – بعبدا
المكتب الشرعي-
المجمع الثقافي الجعفري
85 – 15 88 88/5/9
85 – 15 88 88/5/9
-

البريد
االلكتروني
نهارية (نادي ،مستوصف)
-مشرف صحي اجتماعي

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص
العدد









حاالت خاصة مقبولة
مسن بدون أوراق ثبوتية
مسن غير قادر على تسديد النفقات

جمعية طب الشيخوخة
تابعة لنقابة األطباء

المسؤول/ة :د.إيلي إسطفان
البلدة

فرن الشباك ـ بعبدا

الشارع

المبنى

بيت الطبيب

الطابق

رقم الهاتف

رقم الخليوي

رقم الفاكس

صندوق البريد

البريد
االلكتروني
الخدمات واألنشطة المتوفرة

أطباء من إختصاصات متنوعة
5



لبناني وغير لبناني

نوع المؤسسة

-

تأمين أدوية
مساعدة مالية
مساعدة عينية

الحاالت المقبولة عامة
ذكر وأنثى

العنوان

رقم الخليوي
صندوق
البريد
الموقع
االلكتروني

82- 22 00 59
-

9

الخدمات واألنشطة المتوفرة



الشارع
الطابق

أوتوستراد السيد هادي نصر هللا
األول

 dreliestephan@gmail.comالموقع االلكتروني

نهارية (دراسات وأبحاث)




أبحاث حول موضوع كبار السن والشيخوخة
محاضرات ومؤتمرات
تقديم الدعم التقني والعلمي لكل جهة تعنى بالشيخوخة

التحويطة
82/010122

دار اإلبتسامة

المسؤول/ة :السيدة غرازييال رامي

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة

البلدة

فرن الشباك -بعبدا

الشارع

مار نهرا

المبنى

ملك الدار

الطابق

االرضي

رقم الهاتف

85- 05 99 55

رقم الخليوي

82 - 79 00 21

رقم الفاكس

-

صندوق البريد

-

البريد االلكتروني

-

الموقع االلكتروني

-

نهارية (مطعم)
--

الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص

أطباء من إختصاصات متنوعة

مشرف صحي إجتماعي

العدد

5

5




الخدمات واألنشطة المتوفرة



معاينة طبية دورية
وجبة طعام
أنشطة فكرية وإجتماعية وترفيهية

الحاالت المقبولة عامة





حاالت خاصة مقبولة
 مسن غير قادر على تسديد النفقات

ذكر وأنثى
لبناني وغير لبناني

دارنا
رابطة كاريتاس لبنان

المسؤول/ة :د.نقوال حجار

العنوان

البلدة

فرن الشباك -بعبدا

الشارع

مارنهرا

المبنى

كاريتاس

الطابق

الكوابق كافة

رقم الهاتف

85 – 90 51 51
85 - 92 82 10

رقم الخليوي

-

رقم الفاكس

85 - 90 51 51

صندوق البريد

-

الموقع
االلكتروني

-

البريد
االلكتروني
نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة

cl-baabdai@hotmail.com

نهارية (نادي ،مطعم)
وزارة الشؤون اإلجتماعية

الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص

إختصاصي
تغذية

معالج نفسي

مساعدة
إجتماعية

طبيب شيخوخة

منشط اجتماعي

العدد

5

5

5

5

7

الخدمات واألنشطة المتوفرة




الحاالت المقبولة عامة
ذكر وأنثى
لبناني فقط






معاينة طبية دورية وتأمين أدوية
عالج نفسي
أنشطة فكرية وإجتماعية وترفيهية
وجبة غذاء مرتين في األسبوع
حاالت خاصة مقبولة
 مسن غير قادر على تسديد النفقات

رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية

المسؤول/ة :العماد المتقاعد فيكتور خوري

العنوان
الفروع :
حلبا ،طرابلس ،أبلح ،بعلبك ،صيدا،
النبطية ،بدارو
نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة

البلدة

عين الرمانة

الشارع

لطيف

المبنى

الدفاع المدني

الطابق

الثاني والثالث

رقم الهاتف

85 – 90 05 80
85 -- 90 08 57

رقم الخليوي

-

صندوق البريد

-

الموقع االلكتروني

-

رقم الفاكس

85 -- 58 09 22
-

البريد االلكتروني
نهارية (نادي)
-




الخدمات واألنشطة المتوفرة

أنشطة فكرية
أنشطة اجتماعية
أنشطة ترفيهية
مساعدات عينية للعسكريين المتقاعدين

الحاالت المقبولة عامة


 ذكر وانثى

حاالت خاصة مقبولة
مسن متقاعد غير قادر على تسديد النفقات

 لبناني فقط

فريق خدام المسيح في رعية كنيسة سيدة الخالص
تابع ألبرشية بيروت للروم الكاثوليك

المسؤول/ة :األب إيلي عازار

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي اإلجتماعي المتخصص
العدد

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

الشياح -بعبدا
دخل هللا
85 - 90 77 00
85 - 90 59 85
per_azar@hotmail.com

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

مارون مارون
األول
-

نهارية (خدمة منزلية)
-أطباء من إختصاصات متنوعة
5

الخدمات واألنشطة المتوفرة



معاينة طبية دورية



تأمين أدوية



مساعدة عينية ومالية




الحاالت المقبولة عامة


ذكر وأنثى



لبناني وغير لبناني



أنشطة إجتماعية

أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات

مركز مار يوحنا المعمداني
فرسان مالطا

المسؤول/ة :جوزف البستاني

العنوان

جوزيف الطيار
االرضي
82 - 05 21 52
-

الشارع
الشياح -بعبدا
البلدة
الطابق
ملك الجمعية
المبنى
رقم الخليوي
رقم الهاتف
85 – 11 22 00
صندوق البريد
رقم الفاكس 85 – 11 22 05
 joe.boustany59@gmail.comالموقع
البريد
االلكتروني
االلكتروني
نهارية (مستوصف)
وزارة الصحة العامة

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع
المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص

طبيب
عائلة

أطباء من
اختصاصات متنوعة

معالجة نفسية

إختصاصي
تغذية

العدد

5

52

5

5

5





أنشطة فكرية
أنشطة إجتماعية
أنشطة ترفيهية

الخدمات واألنشطة المتوفرة

 معاينة طبية دورية وتأمين أدوية
 تصوير أشعة وتصوير صوتي وفحص مخبري

ممرض
معالج
فيزيائي مجاز
9

مشرف
صحي
اجتماعي
5

 تخطيط قلب
 عالج فيزيائي وعالج نفسي
حاالت خاصة مقبولة
الحاالت المقبولة عامة
 مسن بدون أوراق ثبوتية
 ذكر وانثى
 مسن غير قادر على تسديد النفقات
 لبناني فقط
نادي المسنين الكفاءات

المسؤول/ة :االخت لوسي حنيني

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص

البلدة

الحدث -بعبدا

الشارع

المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

الكفاءات
81 - 50 16 22

الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

نهارية (مستوصف ونادي)
-طبيب صحة
عامة

طبيب
أمراض
نفسية

إختصاصي
تغذية

5

5

9

العدد
الخدمات واألنشطة المتوفرة

hsrluciea@yahoo.com





ذكر وأنثى

معالج
فيزيائي

ممرض
مجاز

5

1

ممرض
مساعد

2

 معاينة طبية أسبوعيا
 عالج نفسي وعالج فيزيائي
 أنشطة فكرية وأنشطة إجتماعية وأنشطة ترفيهية

الحاالت المقبولة عامة
لبناني وغير لبناني

سنترال الحدث ـ مفرق
الميكانيك
األول
75 -- 15 95 55
-



حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات

منشط
إجتماعي

9

مشرف
صحي
اجتماعي

0

محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن
مؤسسات الخدمة المقيمة

المركز الطبي اإلجتماعي -بيتنا تابع لجمعية اإلسعاف والخدمات األهلية

المسؤول/ة :السيد إيلي قربان

العنوان

البلدة

ضهور الشوير -المتن

الشارع

المبنى
رقم الهاتف

ملك وقف دير مار الياس شو ّيا
85- 20 50 02
85 – 209002

الطابق
رقم الخليوي

صندوق البريد
رقم الفاكس
85- 20 50 02
 info@shweir-rssa.comالموقع
البريد
االلكتروني
االلكتروني
مقيمة (دار عجزة لكبار السن ،دار عجزة لغير كبار السن ومركز إعادة تأهيل)
-45
مشرف
ممرض مساعد
معالج فيزيائي
أطباء من
صحي اجتماعي
إختصاصات متنوعة
5
2
5
5

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص
العدد



الخدمات واألنشطة المتوفرة



الحاالت المقبولة عامة
ذكر و أنثى



لبناني وغير لبناني

المسؤول/ة:

معاينة طبية دورية وتأمين أدوية



تخطيط قلب





عالج فيزيائي



أنشطة ترفيهية



العدد



الجديدة -المتن

الشارع

الطابق
مار الياس
المبنى
رقم الخليوي
رقم الهاتف
صندوق البريد
رقم الفاكس
الموقع االلكتروني
البريد االلكتروني
مقيمة (دار عجزة لكبار السن ،دار عجزة لغير كبار السن)

شارع الحكمة ـ أول
الرويسات
الثالث
82 / 20 17 50
-

طبيب صحة عامة
5

الخدمات واألنشطة المتوفرة


حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادرعلى تسديد النفقات حسب الحالة.

بيت السماح
البلدة

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص



أنشطة فكرية

أنشطة إجتماعية

األخت ماريا عربش

العنوان

قرب دير مار الياس
شو ّيا
الطوابق كافة
82 – 20 05 55
82 – 29 17 72
82 – 291772
-

الحاالت المقبولة عامة
ذكر وأنثى



لبناني وغير لبناني (متروك أو مشرد)

معاينة طبية دورية وتأمين أدوية





أنشطة فكرية واجتماعية وترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
مسن بدون أوراق ثبوتية

مسن غير قادر على تسديد النفقات

بيت سامي قدسي (مؤسسة مار أفرام اإلجتماعية)
تابع لبرطريكية السريان األورثوذكس

المسؤول/ة :المطران ميخائيل شمعون اإلدارة التنفيذية  :األخت هيالنة
البلدة
المبنى

العنوان

رقم الهاتف

رقم الفاكس
البريد االلكتروني
نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص
العدد

العطشانة  -المتن
ملك بطريركية السريان
األورثوذكس
85/202002

85/205550
nun_helen64@yahoo.com

رقم الخليوي

المطران ميخائيل
75/519700
األخت هيالنة
82/850195
-

صندوق البريد
الموقع
االلكتروني

مقيمة (دار عجزة لكبار السن)
وزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون اإلجتماعية
18
أطباء من
اختصاصات متنوعة
5

الخدمات واألنشطة المتوفرة



معاينة طبية دورية



تأمين أدوية وتحاليل طبية

الحاالت المقبولة عامة


الشارع
الطابق

شارع ابراهيم أسمر
الطوابق كافة

-

ممرضة
5


أنشطة فكرية واجتماعية وترفيهية
حاالت خاصة مقبولة

ذكر و أنثى
بيوت اإلقامة الداخلية ألمهات  SOSالمتقاعدات

المسؤول/ة :فيفيان زيدان

العنوان
ـ بيت المتقاعدات جعيتا 82/922075 :
ـ بيت المتقاعدات صفاريه 87/055892 :
ـ بيت المتقاعدات بحرصاف 85/208595 :
ـ بيت المتقاعدات كفرحي 80/701189 :
نوع المؤسسة
الخدمات واألنشطة المتوفرة

الحاالت المقبولة عامة



أنثى لبنانية
فقط أمهات قرى األطفال المتقاعدات

التابع لـ  SOSقرى األطفال

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد
االلكتروني

سن الفيل ـ المتن
85/522080

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع
االلكتروني

شارع منسنيور شبلي

sosleb@dm.net.lb

مقيمة (دار عجزة لكبار السن)
 أنشطة ترفيهية ،إجتماعية
 اإلستفادة من مهاراتهن
 تأمين صحي خاص
 معاش تقاعدي من قرى األطفال SOS
حاالت خاصة مقبولة

جمعية رسالة حياة

المسؤول/ة :األخت مادونا العيا

الشارع
انطلياس -المتن
البلدة
الطابق
الحياة الجديدة
المبنى
رقم الخليوي
رقم الهاتف
85- 55 90 59
صندوق البريد
رقم الفاكس
85 - 58 08 00
الموقع االلكتروني
البريد االلكتروني
مقيمة (دار عجزة لكبار السن ،دار عجزة لغير كبار السن)
وزارة الشؤون االجتماعية
08

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص

إختصاصي تغذية

معالج نطق

العدد

5

5

الخدمات واألنشطة المتوفرة

5

5



معاينة طبية دورية وتأمين أدوية





فحص مخبري  /تخطيط قلب  /عالج نطق



أنشطة إجتماعية

تصوير أشعة وتصوير صوتي

الحاالت المقبولة عامة


مشرف صحي
إجتماعي

2

منشط إجتماعي

أنشطة فكرية




ممرض مساعد

القبيزي
الطوابق كافة
 712880ـــ 82
-

ذكر وأنثى



لبناني وغير لبناني



أنشطة ترفيهية



حاالت خاصة مقبولة
مسن بدون أوراق ثبوتية

مسن غير قادر على تسديد النفقات

جمعية ميشال لويس عون الجميل وعائلته الخيرية

المسؤول/ة :السيد رياض فيكاني

العنوان

نوع المؤسسة

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس

بحرصاف -المتن
العمر الطويل
85 - 20 91 75
85 - 20 52 92

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد

البريد االلكتروني

longvie@cyberia.net.lb

الموقع
االلكتروني

طبيب
شيخوخة

أطباء من
اختصاصات
متنوعة

إختصاصي
تغذية

معالج
فيزيائي

العدد

5

5

5

5

الحاالت المقبولة عامة
ذكر وأنثى

معالج
نفسي

معالج
نطق

5

معالج
إنشغالي

ممرض
مجاز

ممرض
مشاعد

5

5

55

5



معاينة طبية دورية



أنشطة فكرية



عالج نفسي وعالج فيزيائي وعالج



أنشطة إجتماعية

إنشغالي وعالج نطق



www.longuevie.com

-50

الخدمات واألنشطة المتوفرة

لبناني وغير لبناني

بكفيا 508

مقيمة (دار عجزة لكبار السن)

الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص



العمر الطويل
الطوابق كافة
82-09 21 87



أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
--

مرسالت المحبة ــ راهبات األم تري از ــ
مؤسسة تابعة لمطرانية الالتين

المسؤول/ة :األخت ماري صوفيا

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص

البوشرية -المتن
ملك الجمعية
85- 00 02 85
-

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس

حي السريان
الطوابق كافة
-

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد

الجديدة 28051

الموقع االلكتروني
البريد االلكتروني
مقيم (دار عجزة لكبار السن ودار عجزة لغير كبار السن)
-90
معالج فيزيائي
أطباء من إختصاصات متنوعة

العدد

5

الخدمات واألنشطة المتوفرة

ممرض مساعد

5

معاينة طبية دورية وتأمين أدوية



-



وعالج فيزيائي

7
أنشطة فكرية واجتماعية
وترفيهية



أنثى فقط



حاالت خاصة مقبولة
مسنة بدون أوراق ثبوتية

الحاالت المقبولة عامة


لبنانية وغير لبنانية



مسنة غير قادرة على تسديد النفقات

المسؤول/ة :األب سيبوه ترزيان

العنوان

كاهل مأوى للمعوقين والمسنين تابع التحاد الكنائس اإلنجيلية األرمنية في المتن
البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس

برج حمود -المتن
دار المسن
85 – 90 81 22
 90 81 25ـــ 85
85/952572

الشارع
الطابق
رقم الخليوي

طراد
كامل الطوابق
82/755782

صندوق البريد

برج حمود 08918
-

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص

 cahl@cyberia.net.lbالموقع
البريد
االلكتروني
االلكتروني
مقيمة (دار عجزة لكبار السن ،دار عجزة لغير كبار السن ،مركز إعادة تأهيل)
-518
ممرض مساعد
ممرض مجاز
أطباء من إختصاصات متنوعة

العدد
الخدمات واألنشطة المتوفرة

5



ذكر و أنثى



لبناني وغير لبناني

9



معاينة طبية دورية وتأمين أدوية



أنشطة فكرية



فحص مخبري وتصوير أشعة وتصوير صوتي



أنشطة اجتماعية


الحاالت المقبولة عامة

5

تخطيط قلب وتخطيط رأس


حاالت خاصة مقبولة

أنشطة ترفيهية

مركز رينية وهبة للعجوز المريض
المسؤول/ة :السيدة سهى وهبة بلدو

العنوان

المنصورية -المتن
ملك الجمعية
85- 58 89 09
85 - 12 52 25
85 - 12 99 95

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد
االلكتروني

نوع المؤسسة

centrewehbe@hotmail.com

المأوى
الطوابق كافة
78 - 72 05 52

الشارع
الطابق
رقم
الخليوي
صندوق
البريد
الموقع
االلكتروني

www.centrewehbe.org

مقيمة (دار عجزة لكبار السن)
وزارة الصحة العامة
28

الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي

أطباء من إختصاصات متنوعة

العدد

5

الخدمات واألنشطة المتوفرة



معالج فيزيائي

ممرض مجاز

5

ممرض مساعد

5

معاينة طبية دورية وتأمين أدوية



أنشطة فكرية



تخطيط قلب



أنشطة اجتماعية



عالج فيزيائي



أنشطة ترفيهية

الحاالت المقبولة عامة
 ذكر و أنثى



حاالت خاصة مقبولة
مسن بدون أوراق ثبوتية حسب الحالة

 لبناني وغير لبناني



مسن غير قادر على تسديد النفقات

المسؤول/ة :األخت سيلين رعيدي

1

مستشفى السيدة لألمراض المزمنة تابعة لراهبات الصليب

اإلدارة  :طوني رزق
العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص
العدد

الكنائس
الشارع
أنطلياس -المتن
البلدة
كامل المبنى
الطابق
مستشفى السيدة
المبنى
رقم الخليوي
رقم الهاتف
82/722228
85/752588
صندوق البريد
رقم الفاكس
78270
85/752585
الموقع االلكتروني
البريد االلكتروني
مقيمة (دار عجزة لكبار السن ،دار عجزة لغير كبار السن ،مركز إعادة تأهيل)
وزارة الصحة العامة
طبيب
معالج فيزيائي معالج نفسي
طبيب صحة عامة ممرض مجاز
شيخوخة
9
5
1
58
9

الخدمات واألنشطة المتوفرة




الحاالت المقبولة عامة
ذكر وأنثى
لبناني وغير لبناني




معاينة طبية دورية وتأمين أدوية



عالج نفسي وعالج فيزيائي



أنشطة فكرية واجتماعية وترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات
مسن متروك أو مشرد

مستشفى دار الرحمة التابع للرهبنة األنطونية
المسؤول/ة :األخت هدى الحداد
الشارع
عين سعادة  -المتن
الطابق
جمعية الراهبات األنطونيات
رقم
85 - 07 99 55/59/52
الخليوي
صندوق
85 - 07 99 55
البريد
 darelrahme@idm.net.lbالموقع
االلكتروني

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس

العنوان

البريد
االلكتروني
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي




الخدمات واألنشطة المتوفرة



معاينة طبية دورية
تأمين أدوية

عالج فيزيائي وعالج نفسي

الحاالت المقبولة عامة
ذكر و أنثى

البلدة



بيت مري  -المتن

العدد



معاينة طبية دورية وتأمين أدوية

الشارع

المنتزه

الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

الطوابق كافة
82 - 57 22 00
-

ممرض مساعد

تخطيط قلب

5



عالج فيزيائي



الحاالت المقبولة عامة
 لبناني فقط

أنشطة ترفيهية

5


 ذكر وأنثى



أنشطة اجتماعية



ملك الجمعية
المبنى
رقم الهاتف
85- 58 82 19
رقم الفاكس
85- 58 82 19
البريد االلكتروني amouretpartage@gmail.com
مقيمة (دار عجزة لكبار السن)
وزارة الشؤون االجتماعية
98
أطباء من إختصاصات متنوعة

الخدمات واألنشطة المتوفرة



أنشطة فكرية

مؤسسة المحبة والعطاء

المسؤول/ة :السيدة بربارة بو يزبك

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي

مشرف
صحي اجتماعي
5

حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادرعلى تسديد النفقات

لبناني وغير لبناني

العنوان

www.darelrahme.org

وزارة الصحة العامة – وزارة الشؤون االجتماعية – بلديات – هيئات خاصة
118
ممرض
ممرض
طبيب أمراض معالج
أطباء من
مساعد
مجاز
فيزيائي
نفسية
اختصاصات متنوعة
28
7
5
5
9

العدد



برمانا 05

مقيمة (دار عجزة لكبار السن)

نوع المؤسسة



العام
الطوابق كافة
82 - 11 00 55



أنشطة فكرية

أنشطة إجتماعية

أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات

محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن
مؤسسات الخدمة النهارية

الصليب األحمر اللبناني تابع للصليب األحمر الدولي
المسؤول/ة :السيدة حياة هاشم
البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس

العنوان

الرابية  -المتن
Croix Rouge
85 - 58 29 89
85 - 58 29 89

البريد االلكتروني
نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي

نهارية (مستوصف ،خدمة منزلية خارجية)
وزارة الشؤون اإلجتماعية – وزراة الصحة العامة
منشط إجتماعي
أطباء من إختصاصات متنوعة

العدد



الحاالت المقبولة عامة
 ذكر وأنثى

 لبناني وغير لبناني

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص

النبعة -المتن
مطرانية كنيسة الصليب
85 - 18 81 15
85 - 18 81 15
-

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني
نهارية (مستوصف)
وزارة الصحة العامة
أطباء من اختصاصات متنوعة

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

-

5



معاينة طبية دورية



أنشطة فكرية



تأمين أدوية



أنشطة إجتماعية



فحص مخبري



تخطيط قلب

الحاالت المقبولة عامة
لبناني وغير لبناني

الغيالن
األول
ّ

مشرف صحي اجتماعي

7





أنشطة ترفيهية

المركز الصحي اإلجتماعي ـ مطرانية جبل لبنان للروم األورثوذكس

الخدمات واألنشطة المتوفرة



أنشطة اجتماعية

مسن غير قادر على تسديد النفقات



العدد

ذكر و أنثى



أنشطة فكرية

حاالت خاصة مقبولة
مسن بدون أوراق ثبوتية



العنوان



تصوير صوتي وتصوير أشعة وتخطيط قلب



مشرف صحي إجتماعي

5

فحص مخبري



-

5

معاينة طبية دورية وتأمين أدوية



الخدمات واألنشطة المتوفرة

المسؤول/ة :السيدة منى صليبي

الشارع 25
الطابق
رقم الخليوي
صندوق
البريد
الموقع
االلكتروني

crlantelias@hotmail.com

50

الطريق العام
ثالث طوابق
82 - 97 17 79
-




أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
مسن بدون اوراق ثبوتية
مسن غير قادر على تسديد النفقات

المستوصف الطبي اإلجتماعي التابع لرابطة الرهبنات النسائية
المسؤول/ة :األخت جان ماري شامي

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي اإلجتماعي
العدد

البلدة

النبعة  -المتن

الشارع

أغابيوس

المبنى

رابطة الرهبنات النسائية في لبنان

الطابق

ثالث طوابق

رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

85 - 90 79 55
85 - 90 79 55
-

رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

82/907955
-

نهارية (نادي ،مستوصف)
أطباء من إختصاصات متنوعة
58

الخدمات واألنشطة المتوفرة



معاينة طبية دورية وتأمين أدوية



أنشطة فكرية



تصوير صوتي



أنشطة إجتماعية



تخطيط قلب



تخطيط سمع



الحاالت المقبولة عامة
 ذكر و أنثى



أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات

 لبناني وغير لبناني

تجمع أبناء الكنيسة

المسؤول/ة :السيدة نانا طعمة

العنوان

البلدة

النبعة – المتن

الشارع

الغيالن رقم 29

المبنى

رقم 92

الطابق

األرضي

رقم الهاتف

85 – 50 01 77

رقم الخليوي

82 – 11 22 00

رقم الفاكس

85 – 50 01 77

صندوق البريد

1159جونية

البريد االلكتروني
نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة

-

نهارية (نادي ،مطعم)
--

الخدمات واألنشطة المتوفرة



وجبة طعام



الحاالت المقبولة عامة



ذكر وأنثى

لبناني وغير لبناني

الموقع االلكتروني

-

أنشطة فكرية وأنشطة إجتماعية أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة



مسن بدون أوراق ثبوتية

مسن غير قادر على تسديد النفقات

جمعية أصدقاء مطاعم المحبة مركز النبعة
المسؤول/ة :السيدة أنطوانيت قازان
البلدة
المبنى
رقم الهاتف

العنوان

النبعة -المتن
إيجار
85 – 18 87 82

الشارع
الطابق
رقم الخليوي

restosducoeurliban@hotmail.com

صندوق البريد
الموقع
االلكتروني

رقم الفاكس
البريد
االلكتروني
نهارية (نادي ،مطعم)
نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة --
 مساعدة عينية
الخدمات واألنشطة المتوفرة
 وجبة طعام
الحاالت المقبولة عامة
 ذكر وأنثى


لبناني وغير لبناني



نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع
المؤسسة
الجهاز الصحي
اإلجتماعي
العدد

حاالت خاصة مقبولة
مسن بدون اوراق ثبوتية
سن غير قادر على تسديد النفقات

جمعية أيادينا

المسؤول/ة :السيد علي غسان

العنوان



الغيالن
األول
82 – 90 00 55
 900055ـــ 82
11800
-

البلدة

سن الفيل -المتن

الشارع

المطران سعيد فرحات

المبنى

ملك مطرانية الروم الكاتوليك

الطابق

الثاني

رقم الهاتف

85 – 90 00 55

رقم
الخليوي

75 - 195055
82 - 01 97 88

رقم الفاكس

85 – 905055

صندوق
البريد

البريد
االلكتروني

 info@ayadinaassociation.comالموقع
االلكتروني

www.ayadinaassociation.com

نهارية (نادي ،مطعم وخدمة منزلية خارجية)
وزارة الشؤون اإلجتماعية
مشرف صحي إجتماعي
5

الخدمات واألنشطة
المتوفرة



أنشطة فكرية وأنشطة إجتماعية وأنشطة ترفيهية

الحاالت المقبولة عامة


ذكر وأنثى



لبناني وغير لبناني

حاالت خاصة مقبولة


مسن غير قادر على تسديد النفقات

جمعية جبنشيان التذكارية

المسؤول/ة :السيدة بولين هاغريان

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي اإلجتماعي
العدد

البلدة

برج حود -المتن

الشارع

قهوجي رقم  -10منطقة 5

المبنى

كارتانيان

الطابق

األرضي

رقم الهاتف

85 – 90 58 80
85 – 91 70 28

رقم الخليوي

82 – 52 90 52

رقم الفاكس

85 – 90 08 98

صندوق البريد

البريد
االلكتروني

jmpleban@terra.net.lb

الموقع
االلكتروني

Bourj Hammoud
80-348
--

نهارية (نادي)
-مشرف صحي إجتماعي
3


الخدمات واألنشطة المتوفرة

تأمين أدوية



الحاالت المقبولة عامة

أنشطة فكرية وترفيهية واجتماعية

حاالت خاصة مقبولة

 ذكر وأنثى



مسن غير قادر على تسديد النفقات

 لبناني وغير لبناني
ً
ً

جمعية رعاية شؤون كبارنا

المسؤول/ة :السيدة هنرييت حداد

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي اإلجتماعي

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد
االلكتروني

kibarouna@kibarouna.org



رقم الخليوي
صندوق
البريد
الموقع
االلكتروني

82 - 25 51 71
www.kibarouna.org

نهارية (نادي)
وزارة الشؤون اإلجتماعية
معالج فيزيائي

الخدمات واألنشطة المتوفرة
الحاالت المقبولة عامة
ذكر وأنثى
لبناني وغير لبناني

صالة وقف كنيسة مار ميخائيل
85 - 20 08 88
85 - 20 91 71

العدد



بكفيا ـ المتن

الشارع
الطابق

كنيسة مار ميخائيل
األرضي

5


أنشطة رياضية



ممرضة

مساعدة إجتماعية

5

5


أنشطة فكرية واجتماعية وترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
مسن بدون اوراق ثبوتية
مسن غير قادر على تسديد النفقات

جمعية صليب إعانة األرمن في لبنان
المسؤول/ة :السيدة مارل أوهمنيان
العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة

برج حمود -المتن

البلدة
المبنى

الشارع
الطابق

بناية boulghourjian

عساف الخوري
الطوابق كافة

رقم الهاتف
رقم الفاكس

85 - 91 27 22/5/1
85 - 90 12 12

رقم الخليوي
صندوق البريد

البريد
االلكتروني

info@lokh-arcl.org

الموقع
االلكتروني

82 - 222028
 80680برج حمود
www.lokh-arcl.org

نهارية (مستوصف ،خدمة منزلية خارجية)
وزارة الشؤون اإلجتماعية  -وزارة الصحة العامة

الجهاز الصحي اإلجتماعي

أطباء من
اختصاصات
متنوعة

إختصاصي
تغذية

معالج
فيزيائي

معالج
نفسي

ممرض
مجاز

ممرض
مساعد

مشرف صحي
إجتماعي

منشط
إجتماعي

العدد

22

9

9

5

5

5

5

5

الخدمات واألنشطة المتوفرة



معاينة طبية دورية وتأمين أدوية



أنشطة فكرية





تصوير أشعة وتصوير صوتي وتخطيط قلب
عالج نفسي وعالج فيزيائي وفحص مخبري
وجبة طعام



أنشطة اجتماعية

أنشطة ترفيهية





الحاالت المقبولة عامة
ذكر وأنثى



حاالت خاصة مقبولة
مسن بدون اوراق ثبوتية



لبناني وغير لبناني



مسن غير قادر على تسديد النفقات

ً
ً

دير مار منصور -راهبات المحبة

المسؤول/ة :األخت زهية فرنجية

العنوان

البلدة

برمانا -المتن

الشارع

الكنائس

المبنى

ملك الدير

الطابق

الطوابق كافة

رقم الهاتف

85 - 20 88 90

رقم الخليوي

82 - 00 88 90

رقم الفاكس

85 - 20 88 90

صندوق
البريد

-

الموقع
االلكتروني

-

البريد
االلكتروني
نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الخدمات واألنشطة المتوفرة
الحاالت المقبولة عامة


ذكر وأنثى



لبناني وغير لبناني

svp@cyberia.net.lb

نهارية (مطعم)
-

وجبة طعام (مرة في األسبوع)





أنشطة فكرية
أنشطة اجتماعية
أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة

ً

مطاعم المحبة

المسؤول/ة :السيدة أنطوانيت قازان
العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص
العدد
الخدمات واألنشطة المتوفرة

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس

سن الفيل -المتن
ملك الجمعية
85 – 18 91 25

البريد
االلكتروني

restoducoeurliban@hotmail.com

-

يوسف كرم
األول –الثاني
ّ
82 – 90 00 55
 55086سن الفيل
-

الموقع
االلكتروني

نهارية (نادي ،مطعم)
-مشرف صحي إجتماعي
5
تأمين أدوية





أنشطة فكرية



مساعدة عينية



أنشطة إجتماعية



وجبة طعام



أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة

الحاالت المقبولة عامة



ذكر و أنثى



مسن بدون أوراق ثبوتية



لبناني وغير لبناني



مسن غير قادر على تسديد النفقات

ً
ً

مطعم المحبة ـــ أنطلياس
المسؤول/ة :السيدة أدما الياس

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة

البلدة

انطلياس  -المتن

الشارع

الطريق العام-
ساحة أنطلياس

المبنى

كنيسة مار الياس

الطابق

األرضي

رقم الهاتف

85 - 55 52 95

رقم الخليوي

78 - 25 09 07

رقم الفاكس

-

صندوق البريد

-

البريد االلكتروني

-

الموقع
االلكتروني

ـ

نهارية (نادي ،مطعم)
بلديات

الخدمات واألنشطة المتوفرة



وجبة طعام



أنشطة فكرية



مساعدة عينية



أنشطة اجتماعية


الحاالت المقبولة عامة

أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة



ذكر وأنثى



مسن بدون اوراق ثبوتية



لبناني وغير لبناني



مسن غير قادر على تسديد النفقات

مطعم مار يعقوب السبتية
التابع لجمعية مساعدة األمومة والطفولة
المسؤول/ة :السيدة فدوى يعقوب

العنوان

البلدة

السبتية -المتن

الشارع

الفردوس

المبنى

مطرانية السريان األورثوذكس

الطابق

السفلي

رقم الخليوي

82 - 01 20 00

-

رقم الهاتف
رقم الفاكس

85 - 10 20 21

البريد االلكتروني
نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة

-

الموقع
االلكتروني

-

نهارية (مطعم ،مستوصف)
--

الجهاز الصحي االجتماعي

إختصاصي تغذية

مشرف صحي إجتماعي

العدد

5

5

الخدمات واألنشطة المتوفرة





تأمين أدوية



مساعدة عينية



وجبة طعام



الحاالت المقبولة عامة


ً

صندوق
البريد

-

ذكر وأنثى

لبناني وغير لبناني

أنشطة فكرية

أنشطة إجتماعية

أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة



مسن بدون اوراق ثبوتية.

مسن غير قادر على تسديد النفقات

محافظة جبل لبنان ـ قضاء جبيل
مؤسسات الخدمة المقيمة

جمعية راهبات القربان
المسؤول/ة :األخت كلود لحود
البلدة
المبنى

العنوان

رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

كفرمسحون -جبيل
جمعية راهبات
القربان
82 – 72 05 10
82 - 72 01 50
-

الشارع
الطابق

مزرعة الجميل
الطوابق كافة

رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

82 – 12 25 92
-

مقيمة (دار عجزة لكبار السن)
وزارة الشؤون اإلجتماعية
21

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي

أطباء من إختصاصات متنوعة

ممرض مساعد

معالج فيزيائي

مشرف صحي إجتماعي

العدد

5

9

5

9



الخدمات واألنشطة المتوفرة



الحاالت المقبولة عامة

 أنثى فقط
 لبنانية وغير لبنانية

 أنشطة فكرية
معاينة طبية دورية
 أنشطة إجتماعية
تأمين أدوية
 أنشطة ترفيهية
حاالت خاصة مقبولة
 مسنة بدون أوراق ثبوتية
 مسنة غير قادرة على تسديد النفقات

دار العناية ـــ دير سيدة النجاة التابع للرهبة اللبنانية المارونية

المسؤول/ة :األخت جورجيت أنطون
المدير  :األخت فيكتوار جبرايل
الشارع
حبوب -جبيل
البلدة
الطابق
دير سيدة النجاة
المبنى
العنوان
رقم الخليوي
70 - 45 70 82
رقم الهاتف
صندوق البريد
70 - 05 45 88
رقم الفاكس
 nddelivrance@hotmail.comالموقع
البريد
االلكتروني
االلكتروني
مقيمة (دار عجزة لكبار السن)
نوع المؤسسة
وزارة الشؤون اإلجتماعية ـ وزارة الصحة العامة ـ الجيش
الجهات المتعاقدة مع
المؤسسة
220
عدد األس ّرة
ممرض مجاز
معالج فيزيائي
طبيب قلب
الجهاز الصحي اإلجتماعي
العدد
الخدمات واألنشطة المتوفرة




1




الحاالت المقبولة عامة
ذكر و أنثى
لبناني وغير لبناني

1

معاينة طبية دورية
تخطيط قلب
عالج فيزيائي

1




أنشطة فكرية
أنشطة إجتماعية
أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
 مسن غير قادر على تسديد النفقات
 مسن بدون أوراق ثبوتية

العام
كامل المبنى
جبيل 04
-

ممرض مساعد
5

المسؤول/ة :األخت ريتا حداد

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص
العدد

دير بيت الرب /جمعية أخوات مريم الصغيرات التابع لمطرانية الروم الكاثوليك
كفركدة -جبيل
البلدة
ملك مطرانية الروم
المبنى
الكاثوليك
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني
مقيمة ( دار عجزة لكبار السن)
95
أطباء من اختصاصات متنوعة




معاينة طبية دورية
تأمين أدوية



أنثى فقط
لبنانية

البلدة

عنايا  -جبيل

الشارع

العام

المبنى

ملك جوزف حرب

الطابق

الطوابق كافة

رقم الهاتف

30 - 78 78 30

رقم الخليوي

30 / 33 74 30
84 / 48 42 32

رقم الفاكس

30 - 78 78 37

صندوق البريد

البريد
االلكتروني

الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ

-

 zeina_harb@hotmail.comالموقع
االلكتروني

-

مقيمة (دار عجزة لكبار السن ودار عجزة لغير كبار السن)
وزارة الصحة العامة
333

الجهاز الصحي االجتماعي

أطباء من إختصاصات متنوعة

معالج فيزيائي

ممرض مساعد

العدد

4

3

2

 أنشطة فكرية
 أنشطة إجتماعية
 أنشطة ترفيهية
حاالت خاصة مقبولة

 معاينة طبية دورية

الخدمات واألنشطة المتوفرة
 فحص السكري
 عالج فيزيائي
الحاالت المقبولة عامة
 ذكر وأنثى
 لبناني وغير لبناني
ً

 أنشاطة فكرية
 أنشطة إجتماعية
 أنشطة ترفيهية
حاالت خاصة مقبولة
مسنة غير قادرة على تسديد النفقات

مؤسسة سانتا ماريا للراحة والرعاية

المسؤول/ةً:السيد جوزف حرب ً

نوع المؤسسة

ممرض مساعد
9

الحاالت المقبولة عامة

العنوان
(الفرع الثاني في حاالت ـ جبيل)

رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

82 - 92 12 75
ـ

2

الخدمات واألنشطة المتوفرة




الشارع
الطابق

الطوابق كافة





شلل كامل
شلل نصفي
حالة غيبوبة متوسطة

محافظة جبل لبنان ـ قضاء جبيل
مؤسسات الخدمة النهارية

الجمعية اللبنانية لتكريم األب
المسؤول/ة :السيدة نوال أبي شديد
البلدة

جبيل

الشارع

سامية زيدان

المبنى

سنتر صفير وحاج قرب
كنيسة مار يعقوب

الطابق

األرضي

العنوان

نوع المؤسسة

رقم الهاتف

82/158552

رقم الخليوي

75 - 12 51 20

رقم الفاكس

-

صندوق البريد

-

البريد
االلكتروني

-

الموقع
االلكتروني

-

نهارية (نادي ونادي للمتقاعدين)

الجهات المتعاقدة مع المؤسسة





الخدمات واألنشطة المتوفرة




أنشطة فكرية
أنشطة إجتماعية
أنشطة ترفيهية
إحتفال عيد األب سنويا

الحاالت المقبولة عامة
ذكر وأنثى
لبناني فقط




حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات
مسن بدون أوراق ثبوتية

ً
مطعم المحبة  -عمشيت
المسؤول/ة :السيدة منى نعمة

العنوان

البلدة

عمشيت  -جبيل

الشارع

المرحوم شهيد الخوري

المبنى

دار المطرانية

الطابق

األول

رقم الهاتف

82 - 09 55 50

رقم الخليوي

82 - 05 71 50

رقم الفاكس

82 - 09 55 22

صندوق البريد

-

الموقع االلكتروني

-

البريد االلكتروني
نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة

-

نهارية (مطعم)






وجبة طعام

الخدمات واألنشطة المتوفرة
الحاالت المقبولة عامة



ذكر وأنثى
لبناني وغير لبناني



أنشطة فكرية
أنشطة إجتماعية
أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات

محافظة جبل لبنان ـ قضاء الشوف
مؤسسات الخدمة المقيمة

المركز الطبي للمسنين
المدير العام  :د .زهير العماد

التابع للمؤسسة الصحية للطائفة الدرزية

المسؤول/ة :د .شوكت البعيني

العنوان

البلدة

عين وزين -الشوف

الشارع

المبنى

ملك المؤسسة الصحية
للطائفة الدرزية

الطابق

الطوابق كافة

رقم الهاتف

81 – 18 28 85
/9 /2 /5 /1 /0

رقم الخليوي

82 - 78 78 50

رقم الفاكس

81 - 18 52 55

صندوق البريد

عين وزين -لبنان
89/0708

البريد االلكتروني

ecc@awh.org.lb

الموقع اإللكتروني

www.awh.org.lb

نوع المؤسسة

مقيمة (دار عجزة لكبار السن ،مركز إعادة تأهيل)

الجهات المتعاقدة مع المؤسسة

وزارة الصحة العامة ـ وزارة الشؤون اإلجتماعية

األسرة
عدد
ّ

الشارع العام

75

الجهاز الصحي االجتماعي

طبيب
شيخوخة

أطباء من
إختصاصات متنوعة

معالج
فيزيائي

ممرض
مجاز

ممرض
مساعد

مشرف صحي
إجتماعي

طبيب
أعصاب

العدد

5

5

5

9

90

5

5

 معاينة طبية دورية

الخدمات واألنشطة المتوفرة
 تأمين أدوية
 عالج فيزيائي
 رعاية صحية
الحاالت المقبولة عامة

 ذكر وأنثى
 لبناني وغير لبناني






أنشطة فكرية
أنشطة اجتماعية
أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
 مسن غير قادر على تسديد النفقات

دار العطاء
التابع لجمعية العطاء للعمل اإلسالمي الخيري
المسؤول/ة :السيدة صباح الحاج رضا

العنوان

البلدة

حارة حريك -بعبدا

الشارع

مدرسة القتال

المبنى

بناية شفيق ورمضان

الطابق

الثاني

رقم الهاتف

85 - 51 90 20

رقم الخليوي

82 – 25 02 25
السيدة ليلى رمالوي

رقم الفاكس

85 - 51 90 20

صندوق البريد

-

الموقع االلكتروني

-

البريد اإللكتروني
نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
عدد األسرة

-

مقيمة (دار عجزة لكبار السن)
وزارة الشؤون اإلجتماعية
01

الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص

أطباء من إختصاصات
متنوعة

ممرضين ومساعدين
ممرضين

إختصاصية تغذية

معالج
فيزيائي

العدد

5

0

5

5

 معاينة طبية دورية
الخدمات واألنشطة المتوفرة





 تأمين أدوية
 مساعدة مالية
 مساعدة عينية

الحاالت المقبولة عامة

 ذكر و أنثى

 لبناني فقط



أنشطة فكرية
أنشطة اجتماعية
أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات

مستشفى راهبات الصليب ـ دير القمر
المدير العام  :لينا مكرزل
العنوان

البلدة
المبنى
رقم الهاتف

دير القمر ـ الشوف
راهبات الصليب
81/ 18 15 58

رقم الفاكس

81 / 18 10 70

الشارع
الطابق
رقم
الخليوي
صندوق
البريد
الموقع
االلكتروني

البريد االلكتروني

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص
العدد

مقيمة (دار عجزة لكبار السن)
وزارة الصحة العامة ـ الجيش
معالج إنشغالي
معالج نفسي
5

 معاينة طبية دورية

الخدمات واألنشطة المتوفرة
 تأمين أدوية
 عالج إنشغالي
 عالج نفسي
الحاالت المقبولة عامة

 ذكر وأنثى
 لبناني وغير لبناني

5

ممرض
مجاز
9






ممرض
مساعد
21

أنشطة فكرية
أنشطة إجتماعية
أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
 مسن غير قادر على تسديد النفقات

األب يعقوب الكبوشي
كامل المبنى
82 / 11 02 02

طبيب صحة عامة
5

محافظة جبل لبنان ـ قضاء عاليه
مؤسسات الخدمة المقيمة

المستشفى والمصح األرمني العزونية
التابع للطائفة األرمنية اإلنجيلية
المسؤول/ة :السيد كيفورك قرة اكوبيان

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ

البلدة

العازونية -عاليه

الشارع

العام

المبنى

البطركية األرمنية االنجيلية

الطابق

الطوابق كافة

رقم الهاتف

81 - 99 85 81 /0/7

رقم الخليوي

82/90 12 27
82/291515

رقم الفاكس

81 - 99 85 08
81 - 99 85 08
81 – 998581

صندوق البريد

P.O Box:70927

البريد االلكتروني

armsanat@idm.net.lb

الموقع
االلكتروني

انطلياس لبنان

مقيمة (دار عجزة لكبار السن ،مركز إعادة تأهيل)
وزارة الصحة  -هيئات أهلية -هيئات خاصة
518

الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص

أطباء من
اختصاصات
متنوعة

طبيب
أمراض نفسية

ممرض مجاز

العدد

2

5

1

الخدمات واألنشطة المتوفرة

50

 معاينة طبية دورية وتأمين أدوية
 فحص مخبري

 أنشطة اجتماعية
 أنشطة ترفيهية

 عالج نفسي
الحاالت المقبولة عامة
 لبناني وغير لبناني

ممرض مساعد

 أنشطة فكرية

 تصوير أشعة وتخطيط قلب

 ذكر وأنثى

-

حاالت خاصة مقبولة



مسن غير قادر على تسديد النفقات
مصاب بمرض معد وسل

مشرف
صحي اجتماعي
5

دار المسنين ـ عرمون
التابع لمركز الخدمات اإلنمائية ـ عرمون
المسؤول/ة :السيد بهيج بو غنام
البلدة
العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ

المبنى

دوحة عرمون القبة-
عاليه
مركز الخدمات اإلنمائية

الطابق

رقم الهاتف

81 - 08 19 78

رقم الخليوي

 2طوابق
82 - 057980

رقم الفاكس

صندوق البريد

البريد االلكتروني

الموقع االلكتروني

مقيمة ( دار عجزة لكبار السن)
وزارة الشؤون اإلجتماعية
50

الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص

أطباء من
اختصاصات متنوعة

العدد

5

الخدمات واألنشطة المتوفرة

الشارع

سداسة

 معاينة طبية دورية

ممرض مجاز
5
 أنشطة فكرية

 أنشطة إجتماعية
 أنشطة ترفيهية

الحاالت المقبولة عامة
 ذكر وأنثى
 لبناني

حاالت خاصة مقبولة
 مسن غير قادر على تسديد النفقات (مجاني)

محافظة البقاع ـ قضاء زحلة
مؤسسات الخدمة المقيمة

جمعية مار يوسف العامل
التابعة لرهبنة القلبين األقدسين

المسؤول/ة :تيريز كنعان

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة

البلدة
المبنى

زحلة
القلبين األقدسين ـ مار يوسف

الشارع
الطابق

رقم الهاتف
رقم الفاكس

80 – 08 05 82
80 – 08 75 82

رقم الخليوي
صندوق البريد

البريد اإللكتروني
مقيمة (دار عجزة لكبار السن ،دار عجزة لغير كبار السن)
وزارة الشؤون اإلجتماعية

الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص

طبيب صحة عامة

العدد

5


الخدمات واألنشطة المتوفرة



الحاالت المقبولة عامة
 ذكر وأنثى


ممرض مجاز

البربارة
كامل المبنى
78 – 55 02 09
-

الموقع اإللكتروني

ممرض مساعد

5

معالج فيزيائي

5

معاينة طبية دورية
تخطيط قلب
عالج فيزيائي
عالج نفسي






لبناني

5

أنشطة فكرية

أنشطة إجتماعية

أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات

دار السعادة للمسنين
المسؤول/ة :األم تيريز روكز

العنوان

البلدة

كسارة -زحلة

الشارع

المبنى

راهبات المخلصيات

الطابق

رقم الهاتف

80 - 18 00 97 /0

رقم الخليوي

رقم الفاكس

80 - 18 00 92

صندوق البريد

البريد االلكتروني
نوع المؤسسة

-

األسرة
عدد
ّ

-

الموقع االلكتروني

588

الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص

أطباء من
اختصاصات متنوعة

العدد

2

5

الخدمات واألنشطة المتوفرة



ممرض مساعد

5

لبناني وغير لبناني

مشرف صحي إجتماعي

منشط
إجتماعي

5

2

معاينة طبية دورية  ،أنشطة فكرية ،أنشطة إجتماعية ،أنشطة ترفيهية

الحاالت المقبولة عامة


-

وزارة الشؤون اإلجتماعية – وزارة الصحة العامة
ممرض مجاز



الطوابق كافة

مقيمة (دار عجزة لكبار السن ،دار عجزة لغير كبار السن)

الجهات المتعاقدة مع المؤسسة

ذكر وأنثى

-

حاالت خاصة مقبولة



مسن غير قادر على تسديد النفقات

مسن يعاني من األلزهايمر أو تأخر عقلي خفيف

محافظة البقاع ـ قضاء زحلة
مؤسسات الخدمة النهارية

أصدقاء مطاعم المحبة
المسؤول  :سيادة المطران جورج إسكندر

العنوان

البلدة

حوش األمراء -زحلة

الشارع

كسارة

المبنى

ملك الجمعية

الطابق

األرضي

رقم الهاتف

80- 05 09 08

رقم الخليوي

82 – 75 50 88

رقم الفاكس

80- 05 09 08

صندوق البريد

 551زحلة

البريد االلكتروني
نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة

-

-

الموقع االلكتروني

نهارية (مطعم)
-

الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص

أطباء من اختصاصات متنوعة

مساعد ممرض

العدد

5

5





الخدمات واألنشطة المتوفرة

معاينة طبية دورية
وجبة طعام
تأمين أدوية





الحاالت المقبولة عامة
 ذكر و أنثى
 لبناني فقط



أنشطة ترفيهية

مسن بدون أوراق ثبوتية

مسن غير قادر على تسديد النفقات

الجمعية الخيرية الكاثوليكية
التابعة للجمعية الخيرية الكاثوليكية

المسؤول/ة :السيد عزيز أبو زيد
البلدة

زحلة

الشارع

سيدة النجاة

المبنى

مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك

الطابق

االرضي

رقم الهاتف

80 – 08 25 58

رقم الخليوي

82- 08 09 00

رقم الفاكس

80 – 08 09 00

صندوق البريد

-

الموقع اإللكتروني

-

البريد االلكتروني
نوع المؤسسة

أنشطة إجتماعية

حاالت خاصة مقبولة


العنوان

أنشطة فكرية

-

نهارية (خدمة منزلية خارجية)

الجهات المتعاقدة مع المؤسسة ً

هيئات أهلية

الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص

أطباء من اختصاصات متنوعة

ممرض مجاز

العدد

2

5

الخدمات واألنشطة المتوفرة



معاينة طبية دورية



أنشطة فكرية وترفيهية



تأمين (معينات طبية ،أدوية ،مواد غذائية ،محروقات)



أنشطة إجتماعية

الحاالت المقبولة عامة
 ذكر و أنثى
 لبناني وغير لبناني

حاالت خاصة مقبولة


مسن غير قادر على تسديد النفقات

محافظة البقاع ـ قضاء بعلبك
مؤسسات الخدمة المقيمة

دار المسنين
التابع لجمعية التوجيه اإلسالمي
المسؤول/ة :الحجة سهيلة عواضة

العنوان

الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
نوع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص
العدد

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

بعلبك -بعلبك
ملك الجمعية
80 - 27 80 99
80 - 27 85 05
-

وزارة الشؤون اإلجتماعية
مقيمة (دار عجزة لكبار السن)
11
أطباء من اختصاصات
متنوعة
5


الخدمات واألنشطة المتوفرة


الحاالت المقبولة عامة
 ذكر وأنثى
 لبناني فقط
 قادر على خدمة نفسه

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

حمص بعلبك القديمة الشراونة
الطوابق كافة
82 - 98 72 20
-

طبيب أمراض نفسية
5

ممرض مساعد

5

معاينة طبية دورية
تأمين أدوية
عالج نفسي





5

أنشطة فكرية وترفيهية
أنشطة إجتماعية

حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات

مؤسسة راهبات الصليب
المسؤول/ة :األخت فريدة نهرا

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
االسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص
العدد

شليفا -بعلبك
البلدة
ملك الدير
المبنى
الهاتف
رقم
80 - 28 88 09 /2
رقم الفاكس
80 - 28 85 11
البريد االلكتروني
مقيمة (دار عجزة لكبار السن)
وزارة الصحة العامة
521
طبيب أمراض
أطباء من
نفسية
اختصاصات متنوعة
5
2


الخدمات واألنشطة المتوفرة


الحاالت المقبولة عامة
 انثى فقط
 لبنانية وغير لبنانية

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

معالج فيزيائي
5

معاينة طبية دورية وتامين أدوية
تخطيط قلب وأس
عالج نفسي وفيزيائي



شليفا الرئيسي
الطوابق كافة
82 - 58 20 19
18
-

ممرض مجاز

ممرض مساعد

2

 أنشاطة فكرية
 أنشطة اجتماعية
 أنشطة ترفيهية
حاالت خاصة مقبولة
مسنة غير قادرة على تسديد النفقات
مسن يعاني من األلزهايمر (درجة خفيفة)

55

محافظة البقاع ـ قضاء بعلبك
مؤسسات الخدمة النهارية

داري ـ بعلبك
المسؤول/ة :وليد عساف
البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع
االلكتروني

بعلبك
بناية داري
80/275718

نهارية (نادي ،مطعم ،توعية وإرشاد)
--أطباء من اختصاصات متنوعة ،ممرض مجاز

الخدمات واألنشطة المتوفرة




معاينة طبية دورية



توعية ،تدريب ،تثقيف وارشاد




الحاالت المقبولة عامة
 ذكر و أنثى

 لبناني وغير لبناني

رأس العين
كامل المبنى
82/201227



أنشطة فكرية

أنشطة اجتماعية

أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
كل الفئات العمرية معنية بالمؤسسة لكن المسنين لديهم الحصة

األكبر من البرامج واألنشطة

محافظة البقاع ـ قضاء الهرمل
مؤسسات الخدمة النهارية

جمعية اإلمداد الخيرية اإلسالمية
المسؤول/ة :السيد عباس الهق

العنوان

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص
العدد

الهرمل
االمداد
80 – 98 80 87
80 - 98 50 87
80 - 98 80 87
-

الهرمل
الطابق الثاني
82 - 29 08 17

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

نهارية (خدمة منزلية خارجية)
----


الخدمات واألنشطة المتوفرة



الحاالت المقبولة عامة
 ذكر وأنثى
 لبناني وغير لبناني





مساعدة صحية
مساعدة مادية
مساعدة عينية
تأهيل المنزل


أنشطة فكرية
أنشطةاجتماعية
أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات

-

محافظة البقاع ـ قضاء البقاع الغربي
مؤسسات الخدمة النهارية

مستوصف فرسان مالطا
المسؤول/ة :األخت ماريا جوزيف أبي حيدر

العنوان

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

الشارع
كفريا -البقاع الغربي
الطابق
فرسان مالطا
رقم الخليوي
80- 05 15 20
صندوق البريد
80 – 05 15 20
 maltekaf@ yahoo.comالموقع االلكتروني

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص

نهارية (نادي ومستوصف)
-أطباء من اختصاصات متنوعة

العدد

59

 معاينة طبية دورية
الخدمات واألنشطة المتوفرة
 تأمين أدوية
 تخطيط قلب
 تخطيط سمع
الحاالت المقبولة عامة
 ذكر و أنثى
 لبناني وغير لبناني

ممرض مجاز

ممرض مساعد

9

مشرف صحي اجتماعي

5






العام
االرضي
82 – 00 92 05
-

أنشطة فكرية
أنشطة إجتماعية
أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات

5

محافظة الشمال ـ قضاء طرابلس
مؤسسات الخدمة المقيمة

جمعية اإلغاثة والتربية ـــ مستشفى دار الزهراء
المسؤول/ة :السيد أدهم معماري

العنوان

البلدة

أبي سمراء  -طرابلس

الشارع

أبي سمراء

المبنى

مستشفى دار الزهراء

الطابق

الثالث والرابع

رقم الهاتف

80/555192

رقم الخليوي

82/018082

رقم الفاكس

80/555192

صندوق البريد

-

الموقع االلكتروني

-

البريد االلكتروني
نوع المؤسسة

-

مقيمة ( دار عجزة لكبار السن ،مركز إعادة تأهيل)
وزارة الشؤون اإلجتماعية  -معهد دار الزهراء الفني العالي ( كلية التمريض )

الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
االسرة
عدد
ّ

18

الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص

إختصاصية تغذية

طبيب شيخوخة

5

5

العدد

ممرض مجاز
(موظفين ومتدربين من المعهد)

معالج فيزيائي

988

5

 معاينة طبية دورية وتأمين أدوية وفحص مخبري
 تصوير أشعة وتصوير صوتي

الخدمات واألنشطة المتوفرة
 تخطيط رأس
 عالج فيزيائي
الحاالت المقبولة عامة






أنشطة فكرية
أنشطة إجتماعية
أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة

 مسن في حالة صحية صعبة

 ذكر و أنثى

 لبناني

جمعية البر المسيحي األورثوذكسي

المسؤول/ة :السيدة سميرة بيطار

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
االسرة
عدد
ّ

البلدة

الميناء – طرابلس

الشارع

الخراب

المبنى

ملك وقف األورثوذكسي

الطابق

الطوابق كافة

رقم الهاتف

80 – 05 59 08

رقم الخليوي

رقم الفاكس

-

صندوق البريد

-

البريد االلكتروني

-

الموقع االلكتروني

-

مقيمة (دار عجزة لكبار السن ودار عجزة لغير كبار السن)
وزارة الشؤون االجتماعية – إدارات رسمية
08

الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص

أطباء من
اختصاصات متنوعة

ممرض
مجاز

مساعد ممرض

العدد

2

5

59

الخدمات واألنشطة المتوفرة




 معاينة طبية دورية
 تأمين أدوية
 تخطيط قلب



الحاالت المقبولة عامة

 ذكر وأنثى
 لبناني وغير لبناني

أنشطة فكرية
أنشطة اجتماعية
أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة




مسن غير قادر على تسديد النفقات
مسن بدون أوراق ثبوتية

مستشفى جمعية الخدمات اإلجتماعية
المسؤول/ة :د.مهى القرق

العنوان

البلدة

أبي سمرا  -طرابلس

الشارع

دار العجزة

المبنى

دار العجزة

الطابق

الطوابق كافة

رقم الهاتف

80 - 55 50 59

رقم الخليوي

82 - 15 02 27

رقم الفاكس

80 - 55 50 59

صندوق البريد

-

الموقع االلكتروني

-

البريد االلكتروني
نوع المؤسسة

alajaza@cyberia.net.lb

مقيمة ( دار عجزة لكبار السن ،دار عجزة لغير كبار السن ،مركز إعادة تأهيل)

الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
االسرة
عدد
ّ

وزارة الشؤون االجتماعية  -وزارة الصحة العامة  -بلديات  -قوى األمن
288

الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص

أطباء من
اختصاصات متنوعة

طبيب أمراض
نفسية

العدد

5

5

الخدمات واألنشطة المتوفرة

معالج
فيزيائي
7

 معاينة طبية دورية وتأمين أدوية
 فحص مخبري
 تصوير أشعة وتصوير صوتي

 ذكر و أنثى

58

08

أنشطة فكرية
أنشطة اجتماعية



أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة

 مسن في حالة غيبوبة
 مسن غير قادر على تسديد النفقات

 لبناني وغير لبناني
مكارم األخالق اإلسالمية

المسؤول/ة  :الشيخ ناصر الصالح

العنوان

البلدة

المينا  -طرابلس

الشارع

رشيد كرامي

المبنى

الصفا

الطابق

كامل المبنى

رقم الهاتف

80 / 05 05 52

رقم الخليوي

رقم الفاكس

80 / 05 05 52

صندوق البريد

البريد االلكتروني
نوع المؤسسة

الموقع االلكتروني

مقيمة ( دار عجزة لكبار السن ،مركز إعادة تأهيل)

الجهات المتعاقدة مع المؤسسة

-

الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص

طبيب صحة عامة

العدد

5

الخدمات واألنشطة المتوفرة

 معاينة طبية دورية
 تأمين أدوية

 عالج فيزيائي
الحاالت المقبولة عامة

 ذكر وأنثى

ممرض
مجاز

5




 تخطيط رأس
 عالج نفسي وفيزيائي وإنشغالي
الحاالت المقبولة عامة

 لبناني وغير لبناني

معالج انشغالي

ممرض
مساعد

ممرض مجاز

معالج فيزيائي

2

5






أنشطة فكرية
أنشطة إجتماعية
أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة

 مسن غير قادر على تسديد النفقات

محافظة الشمال ـ قضاء طرابلس
مؤسسات الخدمة النهارية

جمعية العزم والسعادة
المسؤول/ة :د .عبد اإلله ميقاتي
مدير القسم الصحي  :د .صالح غندور

العنوان

البلدة

طرابلس

الشارع

المصارف

المبنى

عز الدين

الطابق

بكامله

رقم الهاتف

80/555550

رقم الخليوي

رقم الفاكس

80/591588

صندوق البريد

البريد االلكتروني
نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي اإلجتماعي

الموقع االلكتروني

نهارية (مستوصف)
-أطباء من إختصاصات متنوعة ،ممرضة ،مساعدة صحية إجتماعية.

 أنشطة فكرية
 أنشطة إجتماعية
الخدمات واألنشطة المتوفرة
 أنشطة ترفيهية
 معاينة طبية دورية
 إعطاء أدوية
الحاالت المقبولة عامة
 ذكر وأنثى
 لبناني وغير لبناني

حاالت خاصة مقبولة

محافظة الشمال ـ قضاء البترون
مؤسسات الخدمة المقيمة

بيت الراحة أوزانام
المسؤول/ة :السيد يوسف فارس عون
البلدة
المبنى

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص
العدد





معاينة طبية دورية
عالج فيزيائي
تخطيط قلب

الحاالت المقبولة عامة
ذكر وأنثى
لبناني وغير لبناني

المسؤول/ة :السيد عادل شويري شلهوب

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص

العدد
الخدمات واألنشطة المتوفرة





الحاالت المقبولة عامة
 لبناني فقط

ozanambatroun@hotmail.com

ممرض مساعد
99

 أنشطة فكرية
 أنشطة اجتماعية
 أنشطة ترفيهية
حاالت خاصة مقبولة
مسن في حالة غيبوبة
مسن مريض ألزهايمر
مسن عاجز

– بيت المسنين –
التابع لجمعية فتاة الوطن الدومانية
البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

دوما -البترون
ملك الجمعية
80 - 19 85 90
80 – 19 85 90
-

مقيمة (دار عجزة لكبار السن)
وزارة الصحة العامة
90
طبيب أمراض
أطباء من
نفسية
إختصاصات
متنوعة
5
5







 ذكر وأنثى

الشارع
الطابق

رقم الخليوي
رقم الهاتف
صندوق البريد
رقم الفاكس
الموقع
البريد االلكتروني
االلكتروني
مقيمة (دار عجزة لكبار السن ،دار عجزة لغير كبار السن ،مركز إعادة تأهيل)
وزارة الصحة العامة
79
ممرض
معالج فيزيائي
معالج نفسي
أطباء من
مجاز
إختصاصات متنوعة
5
2
5
0

الخدمات واألنشطة المتوفرة




البترون
ملك جمعية مار
منصور
80 - 05 91 29
80 - 75 52 28
-

حي السطوح
الطوابق كافة

معاينة طبية دورية
تأمين أدوية
عالج نفسي
عالج فيزيائي

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

إختصاصي
تغذية

معالج
فيزيائي

طبيب
شيخوخة

5

5

5




حي الصنوبر
الطوابق كافة
82 – 207157
-

ممرض
مجاز

أنشطة فكرية
أنشطة اجتماعية
أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
--

9

ممرض
مساعد
59

المسؤولة :األخت مريم فرح

مأوى مار يوسف ـ جريتا
التابع للرهبنة اللبنانية المارونية
-

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص
العدد
الخدمات واألنشطة المتوفرة

الشارع
جربتا -البترون
البلدة
األول  -الثاني
الطابق
ملك دير مار يوسف
المبنى
رقم الخليوي
رقم الهاتف
82 - 05 05 22
82 - 71 82 91
صندوق البريد
رقم الفاكس
80 - 79 85 85
الموقع االلكتروني
البريد االلكتروني
مقيمة (دار عجزة لكبار السن ،دار عجزة لغير كبار السن)
وزارة الشؤون اإلجتماعية – وزارة الصحة العامة
51
ممرض مساعد
ممرض مجاز
معالج فيزيائي
أطباء من اختصاصات
متنوعة
2
5
5
2

 معاينة طبية دورية
 تأمين أدوية
 تخطيط قلب

 فحص سكري
 عالج فيزيائي
الحاالت المقبولة عامة





ذكر وأنثى
لبناني وغير لبناني







أنشطة فكرية
أنشطة اجتماعية
أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات

محافظة الشمال ـ قضاء البترون
مؤسسات الخدمة النهارية

أكرم أباك وأمك

المسؤول/ة :السيدة جوليات ضاهر
البلدة
المبنى

العنوان

صورات ـ البترون
راهبات العائلة المقدسة
المارونيات
-

رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني
نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي
العدد

الشارع
الطابق

العام
األرضي

رقم الخليوي

82 / 08 00 08
82 / 11 08 08

صندوق البريد
الموقع االلكتروني

نهارية (نادي)
طبيب طوارئ
5

 معاينة طبية
الخدمات واألنشطة المتوفرة
 أنشطة فكرية
 أنشطة اجتماعية
 أنشطة ترفيهية
الحاالت المقبولة عامة
 ذكر وأنثى
 لبناني وغير لبناني



حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على التنقل

نادي العمر المديد تابع لمجلس إنماء شكا
اإلدارة  :د .سميرة كيروز ـ د .إميل منصور

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي

الشارع
شكا ـ البترون
الطابق
بناية مخايل كرم
رقم الخليوي
80 / 15 12 18
صندوق البريد
80 / 15 12 18
 cdc_chekka@hotmail.comالموقع
االلكتروني

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد
اإللكتروني
نهارية (نادي)
وزارة الشؤون اإلجتماعية ـ وزارة الثقافة
طبيب صحة عامة

العدد
الخدمات واألنشطة المتوفرة



الحاالت المقبولة عامة
ذكر وأنثى
لبناني وغير لبناني

ممرض مجاز

5



9

معاينة طبية دورية  /حمالت صحية  /وجبة طعام
أنشطة تثقيفية ،ترفيهية ،إجتماعية
حاالت خاصة مقبولة
 مسن قادر على خدمة نفسه


حي السهل
االرضي
82 / 55 08 88
-

مسن لديه إعاقة جسدية

محافظة الشمال ـ قضاء زغرتا
مؤسسات الخدمة المقيمة

بيت العناية اإللهية -مأوى العجزة كفرياشيت
المسؤول/ة:السيدة تريز بو عبيد

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص
العدد

كفرياشيت  -زغرتا
جورج واكيم
005877ـ80
-

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

مقيمة (دار عجزة لكبار السن)
وزارة الشؤون اإلجتماعية
28
معالج فيزيائي
أطباء من اختصاصات
متنوعة
5
5

 معاينة طبية دورية

الخدمات واألنشطة المتوفرة



 تأمين أدوية
 عالج فيزيائي



ممرض مساعد

ممرض مجاز

9

5

ذكر وأنثى

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص

حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادرعلى تسديد النفقات

بيت الراحة التابع لجمعية راهبات القريان االقدس
البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

مزيارة -زغرتا
مزار أم المراحم
80 - 17 82 87
-

مقيمة (دار عجزة لكبار السن)
52
أطباء من اختصاصاتمتنوعة

العدد
الخدمات واألنشطة المتوفرة

5





معاينة طبية دورية
تأمين أدوية

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع
االلكتروني

ممرض
مجاز
5

الحاالت المقبولة عامة

ذكر وأنثى
لبناني فقط

ّأول مزيارة
األرضي
82 - 07 18 20
-

ممرض مساعد
9








مشرف صحي
اجتماعي
5

لبناني وغير لبناني

المسؤول/ة:الدكتور فايز الخوري



األرضي
82 - 25 52 08
-

 أنشطة فكرية
 أنشطة اجتماعية
 أنشطة ترفيهية

الحاالت المقبولة عامة



الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

-

أنشطة فكرية
أنشطة اجتماعية
أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة

 مسن غير قادرعلى تسديد النفقات

دار الراحة لجمعية ميالد الغزال معوض
المسؤول/ة :األخت موريس نعيم

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ

البلدة

مجدليا  -زغرتا

الشارع

الكرملية

المبنى

ملك دار الراحة

الطابق

الطوابق كافة

رقم الهاتف

80 - 00 91 78

رقم الخليوي

82 - 51 97 25

رقم الفاكس

-

صندوق البريد

-

البريد االلكتروني

-

الموقع االلكتروني

-

مقيمة ( دار عجزة لكبار السن)
وزارة الشؤون اإلجتماعية
518

الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص

أطباء من
اختصاصات
متنوعة

العدد

5

معالج
فيزيائي
5

 معاينة طبية دورية

الخدمات واألنشطة المتوفرة
الحاالت المقبولة عامة

 ذكر و أنثى
 لبناني فقط

 تأمين أدوية
 عالج فيزيائي

ممرض مجاز

9

ممرض
مساعد

مشرف
صحي اجتماعي

91

5

 أنشطة فكرية
 أنشطة اجتماعية
 أنشطة ترفيهية
حاالت خاصة مقبولة

 مسن غير قادر على تسديد النفقات

منشط
اجتماعي
5

محافظة الشمال ـ قضاء زغرتا
مؤسسات الخدمة النهارية

جمعية العناية -زغرتا
المسؤول/ة:بول الخوام -جوزيف الدويهي

العنوان

نوع المؤسسة

البلدة

زغرتا – زغرتا

الشارع

المعاصر

المبنى

أنطوان دحدح

الطابق

االرضي

رقم الهاتف

80 - 00 00 80

رقم الخليوي

82- 77 00 97
82 - 15 57 51

رقم الفاكس

80 - 00 00 80

صندوق البريد

-

البريد
االلكتروني

josephdouaihy@hotmail.com

الموقع االلكتروني

-

نهارية (خدمة منزلية خارجية)
وزارة الشؤون اإلجتماعية

الجهات المتعاقدة مع
المؤسسة
الخدمات واألنشطة المتوفرة






أنشطة فكرية
أنشطة اجتماعية
أنشطة ترفيهية
حاالت خاصة مقبولة

الحاالت المقبولة عامة

 مسن غير قادرين على تسديد النفقات
 مسن بدون أوراق ثبوتية

 ذكر وأنثى

 لبناني وغير لبناني

مطعم المحبة

المسؤول/ة :السيدة جوليا كرم مكاري

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة

البلدة

زغرتا -زغرتا

الشارع

التل

المبنى

ملك باخوس الدويهي

الطابق

األرضي

رقم الهاتف

80 - 00 85 22

رقم الخليوي

82 - 01 97 79

رقم الفاكس

-

صندوق البريد

-

البريد االلكتروني

-

الموقع االلكتروني

-

نهارية (مطعم)





وجبة طعام

الخدمات واألنشطة المتوفرة


الحاالت المقبولة عامة

 ذكر وأنثى
 لبنانيوغير لبناني

أنشطة فكرية
أنشطة اجتماعية
أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة



مسن غيرقادرعلى تسديد النفقات

محافظة الشمال ـ قضاء عكار
مؤسسات الخدمة المقيمة

دار المحبة للمسنين

تابع لجمعية كاريتاس

المسؤول/ة :األب لويس سماحة
المدير العام  :السيد توفيق عبدو

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ

البلدة

عندقت -عكار

الشارع

حي البالط

المبنى

الرهبانية اللبنانية المارونية

الطابق

الطوابق كافة

رقم الهاتف

80 - 00 87 80

رقم الخليوي

70 – 07 15 58

رقم الفاكس

80 – 00 87 80

صندوق البريد

-

البريد االلكتروني

cl-mch@hotmail.com

الموقع
االلكتروني

-

مقيمة (دار عجزة لكبار السن ودار عجزة لغير كبار السن)
وزارة الشؤون اإلجتماعية – وزارة الصحة العامة – شركات تأمين
58

الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص

أطباء من إختصاصات
متنوعة

العدد

5

الخدمات واألنشطة المتوفرة




ممرض
مجاز
5

معالج
فيزيائي
5

ممرض
مساعد

معالج
نفسي

0

5

مشرف صحي
اجتماعي

 أنشطة فكرية

معاينة طبية دورية
تأمين أدوية

 أنشطة اجتماعية
 أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة

الحاالت المقبولة عامة


ذكر و أنثى



مسن غير قادر على تسديد النفقات



لبناني وغير لبناني



مسن مريض ألزهايمر

5

محافظة الشمال ـ قضاء عكار
مؤسسات الخدمة النهارية

جمعية مار منصور ـ القبيات ـ عكار
المسؤول/ة :السيد شعالن معيكي

العنوان

نوع المؤسسة

البلدة

القبيات -عكار

الشارع

الذوق

المبنى

ملك وقف مرتمورة

الطابق

األول

رقم الهاتف

80 - 21 81 71

رقم الخليوي

-

رقم الفاكس

-

صندوق البريد

-

البريد االلكتروني

-

الموقع االلكتروني

-

نهارية (خدمة منزلية خارجية)
ــ

الجهات المتعاقدة مع المؤسسة



تأمين أدوية



الخدمات واألنشطة المتوفرة




الحاالت المقبولة عامة

أنشطة فكرية

أنشطة اجتماعية

أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة

 ذكر و أنثى



مسن غير قادر على تسديد النفقات

 لبناني فقط

المسؤول/ة :السيدة أليس مسعود

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الخدمات واألنشطة المتوفرة




جمعية مار منصور ـ عندقت ـ عكار
البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

عندقت -عكار
ملك وقف الكنيسة
-

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

نهارية (خدمة منزلية خارجية)
هيئات خاصة – هيئات أهلية
 أنشطة فكرية
 أنشطة اجتماعية
 أنشطة ترفيهية

الحاالت المقبولة عامة
ذكر وأنثى
لبناني وغير لبناني




حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات
مسن بدون أوراق ثبوتية

األرضي
82 – 52 25 08

فرسان مالطا
المسؤول/ة :األخت ماي جان خوري

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص
العدد
الخدمات واألنشطة المتوفرة

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد اإللكتروني

الشارع
القبيات -عكار
ملك فرسان مالطا الطابق
 80 - 21 89 55رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني
-

نهارية (مستوصف ،خدمة منزلية خارجية)
وزارة الصحة العامة ـــ جمعية الشبان المسيحية
ممرض مجاز
أطباء من
اختصاصات متنوعة
5
0








ممرض مساعد
2

معاينة طبية دورية وتأمين أدوية

فحص مخبري
تصوير أشعة
تخطيط قلب

الحاالت المقبولة عامة
ذكر وأنثى
لبناني وغير لبناني

الذوق
االرضي
82 - 502085
-




حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات
مسن بدون أوراق ثبوتية

محافظة الشمال ـ قضاء الكورة
مؤسسات الخدمة المقيمة

جمعية حامالت الطيب األورثوذكسية الخيرية

المسؤول/ة :السيدة أدما نحاس
الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص
العدد
الخدمات واألنشطة المتوفرة

دده  -الكورة
البلدة
ملك الجمعية
المبنى
رقم الهاتف
80 - 58 19 28
رقم الفاكس
80 - 58 10 05
البريد االلكتروني
hamilateltib@yahoo.com
مقيمة (دار عجزة لكبار السن)
وزارة الشؤون اإلجتماعية
02
ممرض مجاز
معالج فيزيائي
أطباء من
اختصاصات متنوعة
5
5
5


معاينة طبية دورية

 لبناني وغير لبناني

ممرض مساعد
5
أنشطة فكرية



فحص السكري



أنشطة اجتماعية



عالج فيزيائي



أنشطة ترفيهية

الحاالت المقبولة عامة
 ذكر و أنثى



العام
الطوابق كافة
82 - 28 02 28
-



حاالت خاصة مقبولة
مسن لديه مرض األلزهايمر (على حساب األهل)

محافظة الشمال ـ قضاء بشري
مؤسسات الخدمة النهارية

راهبات مرسالت المحبة
تابعة لدير راهبات مرسالت المحبة
المسؤول/ة :األم فابريس

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

بشري
البلدة
دير راهبات مرسالت المحبة
المبنى
الهاتف
رقم
80 – 07 95 52
رقم الفاكس
البريد االلكتروني
نهارية (خدمة منزلية خارجية)
-أطباء من إختصاصات متنوعة

العدد
الخدمات واألنشطة المتوفرة

9

 معاينة طبية دورية
 تأمين أدوية
 مساعدة مالية
 مساعدة عينية

الحاالت المقبولة عامة

 ذكر و أنثى

 لبناني وغير لبناني

جبران خليل جبران
الطوابق كافة
882
-





أنشظة فكرية
انشطة اجتماعية
انشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
 مسن غير قادر على تسديد النفقات
 مسن بدون أوراق ثبوتية

محافظة الجنوب ـ قضاء جزين
مؤسسات الخدمة النهارية

مركز القديس جاورجيوس للرعاية اإلجتماعية

المسؤول/ة :السيد سامر عون

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع
المؤسسة
الجهاز الصحي
االجتماعي المتخصص
العدد
الخدمات واألنشطة
المتوفرة



البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد
االلكتروني

الشارع
روم – جزين
الطابق
القديس جاورجيوس
رقم الخليوي
38 – 74 43 03
صندوق البريد
38 – 74 33 03
 samer_aoun@hotmail.comالموقع
االلكتروني

الضيعة
األول
30 - 70 07 70
www.saintgeorgescenter.org

نهارية (مستوصف ،نادي)
هيئات خاصة
أطباء من
اختصاصات متنوعة
4




إختصاصي
تغذية
4

4




معاينة طبية دورية
تأمين أدوية
عالج فيزيائي

الحاالت المقبولة عامة
ذكر وأنثى
لبناني وغير لبناني

معالج فيزيائي

ممرض
مساعد
4
أنشطة فكرية
أنشطة إجتماعية
أنشطة ترفيهية
حاالت خاصة مقبولة



مسن غير قادر على تسديد النفقات

مشرف
صحي اجتماعي
4

محافظة الجنوب ـ قضاء صيدا
مؤسسات الخدمة المقيمة

مستشفى دار السالم للرعاية اإلجتماعية
التابع لجمعية جامع البحر الخيرية

المسؤول/ة :الحاج أحمد البابا

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
األسرة
عدد
ّ
الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص
العدد

بقسطا – صيدا
ملك األوقاف
87- 79 11 09
87- 79 22 88
seamosque@yahoo.com

مقيمة (دار عجزة لكبار السن ودار عجزة لغير كبار السن)
وزارة الشؤون اإلجتماعية – وزارة الصحة العامة
598
معالج فيزيائي
أطباء من إختصاصات
متنوعة
5
1

 معاينة طبية دورية
الخدمات واألنشطة المتوفرة
 تأمين أدوية
 تخطيط قلب
الحاالت المقبولة عامة
 ذكر وأنثى
 لبناني وغير لبناني

شرحبيل بن حسنة
الطوابق كافة
82 - 71 19 10
 971صيدا لبنان
-

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

ممرض مجاز

ممرض مساعد

2

7

 أنشطة فكرية
 أنشطة إجتماعية
 أنشطة ترفيهية
حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات



مؤسسة عائلة مار الياس
تابعة لمطرانية الروم الكاثوليك

المسؤول/ة :السيدة لوريس مشنتف
البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص
العدد
الخدمات واألنشطة المتوفرة

 ذكر وأنثى
 لبناني وغير لبناني

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

عبرا  -صيدا
عائلة مار الياس
87 / 79 82 20

مقيمة (دار عجزة لكبار السن ومركز إعادة تأهيل)
ـــ
معالج فيزيائي
طبيب صحة عامة
5
 معاينة طبية دورية
 تأمين أدوية
 عالج فيزيائي

الحاالت المقبولة عامة

الطريق العام
كامل المبنى

ممرض مجاز
7

5




أنشطة فكرية
أنشطة إجتماعية
أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة

محافظة الجنوب ـ قضاء صيدا
مؤسسات الخدمة النهارية

مركز الرحمة لخدمة المجتمع

المسؤول/ة :السيد ماجد مركيز
البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

العنوان

الهاللية -صيدا
ملك المركز
87 - 79 55 88
87 - 79 55 88
center@rahmacenter/lb.org

نهارية (نادي)

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص
العدد
الخدمات واألنشطة المتوفرة

وزارة الشؤون اإلجتماعية
معالج فيزيائي

منشط إجتماعي

5




وجبة طعام
عالج فيزيائي
أنشطة فكرية



أنشطة إجتماعية



2

أنشطة ترفيهية

الحاالت المقبولة عامة
 ذكر وأنثى

 لبناني وغير لبناني

ً

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع
االلكتروني

طلعة المحافظ
الطوابق كافة
82 - 22 92 12
www.rahmacenter.org



حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على تسديد النفقات

محافظة الجنوب ـ قضاء صور
مؤسسات الخدمة المقيمة

دار األمان للمسنين
التابع لجمعية المبرات الخيرية

المسؤول  :السيد عبد هللا الزين

العنوان

البلدة

العباسية ـ صور

الشارع

حي الحاووز

المبنى

جمعية المبرات الخيرية

الطابق

كامل المبنى

رقم الهاتف

87/205291

رقم الخليوي

78/070252

رقم الفاكس

87/205015

صندوق البريد
الموقع االلكتروني

البريد االلكتروني
نوع المؤسسة

مقيمة (دار عجزة لكبار السن ،مركز إعادة تأهيل)

الجهات المتعاقدة مع المؤسسة

وزارة الصحة العامة ـ وزارة الشؤون اإلجتماعية

الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص

أطباء من
إختصاصات
متنوعة

طبيب
أمراض
نفسية

إختصاصي
تغذية

معالج
فيزيائي

معالج
نفسي

ممرض
مجاز

ممرض
مساعد

مشرف
صحي
إجتماعي

العدد

52

5

5

2

5

95

52

5

 معاينة طبية دورية وتأمين أدوية
 فحص مخبري وتخطيط قلب
الخدمات واألنشطة المتوفرة
 تصوير أشعة وتصوير صوتي
 عالج نفسي وعالج فيزيائي
الحاالت المقبولة عامة
 ذكر وأنثى
 لبناني وغير لبناني

مدير الفرع  :د .قاسم عز الدين
المسؤولة اإلدارية للفرع  :سوسن حيدر
البلدة
المبنى
العنوان
رقم الهاتف





حاالت خاصة مقبولة
 مسن غير قادر على دفع التكاليف
 مسن يستخدم جهاز تنفسي إصطناعي
 مسن في حالة غيبوبة

دار اإلمام الكاظم للمسنين
التابع للجنة اإلمداد الخيرية
الشارع
الطابق
رقم الخليوي

صور
لجنة اإلمداد الخيرية
87/758000

رقم الفاكس
البريد االلكتروني
نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
عدد األسرة
الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص
العدد

صندوق البريد
الموقع االلكتروني

مقيمة (دار عجزة لكبار السن)
وزارة الشؤون اإلجتماعية
58
إختصاصية تغذية
طبيب صحة عامة
5

أنشطة فكرية
أنشطة إجتماعية
أنشطة ترفيهية

5

الخدمات واألنشطة المتوفرة
 معاينة طبية دورية ،تأمين أدوية
الحاالت المقبولة عامة
 ذكر وأنثى
 لبناني وغير لبناني

ممرض
مجاز
59



مشرف صحي
إجتماعي
5

مفرق قانا ـ الحوش
كامل المبنى
82/055912
70/729222
www.alemdad.org.lb

أطباء من إختصاصات
متنوعة
5

 أنشطة فكرية وإجتماعية وترفيهية
حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على دفع التكاليف

محافظة الجنوب ـ قضاء صور
مؤسسات الخدمة النهارية

دار األمان للمسنين
التابع لجمعية المبرات الخيرية

المسؤول  :السيد عبد هللا الزين

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص
العدد

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

العباسية ـ صور
جمعية المبرات الخيرية
87/205291
87/205015

نهارية (مطعم ،خدمة منزلية خارجية)
وزارة الصحة العامة ـ وزارة الشؤون اإلجتماعية
إختصاصي معالج
طبيب
أطباء من
فيزيائي
تغذية
أمراض
إختصاصات
نفسية
متنوعة
2
5
5
52

معالج
نفسي

ممرض مجاز

ممرض
مساعد

5

95

52

الخدمات واألنشطة المتوفرة
 رعاية منزلية للمسنين ( وجبة طعام ،كشف طبي ،تأمين
دواء ،تموين ،لباس
الحاالت المقبولة عامة

 ذكر وأنثى
 لبناني وغير لبناني

البلدة
المبنى
رقم الهاتف

رقم الفاكس
البريد االلكتروني
نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي المتخصص
العدد

صور
ملك كاريتاس
87 -25 09 95
رقم كاريتاس لبنان :
85 -- 52 27 07
 75 59 95ــ 87
cl-tyr@hotmail.com

نهارية (مستوصف ،نادي)
-أطباء من
اختصاصات متنوعة
51

الخدمات واألنشطة المتوفرة





ممرض مجاز
5

معاينة طبية دورية
تأمين أدوية
وجبة طعام

الحاالت المقبولة عامة



ذكر وأنثى
لبناني وغير لبناني

مشرف
صحي
إجتماعي
5

 أنشطة فكرية
 أنشطة إجتماعية
 أنشطة ترفيهية
حاالت خاصة مقبولة
مسن غير قادر على دفع التكاليف

كاريتاس صور

المسؤول/ة :السيدة لوسي غفري

العنوان

حي الحاووز
كامل المبنى
78/070252



الشارع
الطابق
رقم الخليوي

الميناء قرب السراي
األرضي
82 -- 10 20 08

صندوق البريد
الموقع االلكتروني

ممرض مساعد
5

 أنشطة اجتماعية
 أنشطة ثقافية
 انشطة ترفيهية
حاالت خاصة مقبولة
مسن بدون أوراق ثبوتية

-

مشرف
صحي اجتماعي
5

محافظة النبطية
مؤسسات الخدمة النهارية

الجمعية الخيرية اإلجتماعية والثقافية
المسؤول/ة :السيد أحمد يوسف طاهة

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص
العدد

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

الشارع
النبطية
الطابق
مبنى الجمعية الخيرية
رقم الخليوي
صندوق البريد
 nabatiehcharity@hotmail.comالموقع االلكتروني

نهارية (نادي ،مستوصف)
وزارة الشؤون اإلجتماعية
طبيب صحة عامة
5




الخدمات واألنشطة المتوفرة



الحاالت المقبولة عامة
ذكر و أنثى



لبناني وغير لبناني

معاينة طبية دورية
تأمين أدوية
فحص السكري

حي السراي
األرضي ـ األول
82 - 05 50 72
-

طبيب جهاز هضمي

طبيب أنف أذن حنجرة

5

5

 أنشطة فكرية
 أنشطة اجتماعية
 أنشطة ترفيهية
 أنشطة رياضية
حاالت خاصة مقبولة

جمعية تقدم المرأة ـ النبطية
المسؤول/ة :السيدة غادة جابر

العنوان

نوع المؤسسة
الجهات المتعاقدة مع المؤسسة
الجهاز الصحي االجتماعي
المتخصص
العدد

البلدة
المبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

نهارية (نادي)
وزارة الشؤون اإلجتماعية
ممرضة

الخدمات واألنشطة المتوفرة

الحاالت المقبولة عامة


فقط أنثى

كفرجوز ـ النبطية
ملك الجمعية
87/128052
87/128052

5





الشارع
الطابق
رقم الخليوي
صندوق البريد
الموقع االلكتروني

منشط إجتماعي
5

أنشطة فكرية
أنشطة اجتماعية
أنشطة ترفيهية
أنشطة رياضية
حاالت خاصة مقبولة

العام
األول والثاني والثالث
82/599285
-

وزارة الشؤون اإلجتماعية
بدارو تقاطع البويك،
هاتف 62/122116 :
www.socialaffairs.gov.lb

