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 رئاسة مجلس الوزراء 

 التفتيش المركزي 

 المفتشية العامة الصحية  

 واالجتماعية والزراعية 

 19/2/2021بيروت في 

                                                  

 الموضوع: التقرير االسبوعي االول عن مرحلة التلقيح                                        

 19للقح ضد فيروس كوفيد  المرجع: منهج التفتيش والخطة الوطنية                                      

 

 

 

للقا            الوطنية  الخطة  تنفيذ  الستراتيجية متابعة ومراقبة  فيروس كوتنفيذاً  اعدتها  ،  19فيد ح ضد  التي 

المفتشية العامة الصحية واالجتماعية والزراعية في التفتيش المركزي، قامت المفتشية العامة بمواكبة ومراقبة  

المحددة من قبل    في المراكزمرحلة التلقيح ومدى االلتزام بالمعايير المحددة في الخطة الوطنية  سير العمل في  

ومتابعة المراكز من    ادارة المخزون كيفية  و  الل االسبوع االول لبدء عملية التلقيح.خ  وزارة الصحة العامة 

 قبل الوزارة. 

 

من خالل البيانات المسجلة على  والعامة  وبعد رصد ودراسة المعلومات التي حصلنا عليها من وزارة الصحة  

 المنصة تبين التالي: 

 

  2021/ 18/2ولغاية الخميس في    2/2021/ 8هذه الدراسة تشمل  الفترة الممتدة ما بين بدءعملية التلقيح بتاريخ  

في   تباعاً  جرت  المنصة    22والتي  على  المسجلين  للملقحين  التراكمي  العدد  بلغ   : لغاية    9619مركزاً 

ون المعد من قبل وزارة الصحة  ، في حين بلغ العدد التراكمي للملقحين في تقرير حركة المخز2021/ 2/ 18

الجدول التالي يبين تفاصيل هذه المخالفة  شخصاً تم تلقيحهم من خارج نظام المنصة ،    6239بفارق    15241

   للخطة الوطنية في كل مركز:  
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 مقارنة تبين عدد الملقحين بدون موعد من خالل المنصة 

   اسم المركز  ملقح   2/ 18ملقح لغاية  خارج المنصة 

     2/ 18منصة لغاية  تقرير الصحة   

 1 االميركي الجامعي  2462 3438 1600

 2 الروم  669 2648 1979

 3 المقاصد  226 219  

 4 سبلين  38 0  

 5 المعونات جبيل  629 914 285

 6 حلبا  40 18  

 7 هيكل    90  

 8 تبنين  10 120 110

 9 دار االمل 138 228 90

 10 الزهراء 119 120 1

 11 ضهر الباشق  98 107 9

 12 عين وزين  300 414 114

 13 رفيق الحريري  149 1440 1291

 14 اوتيل ديو  940 956 16

 15 صيدا 552 618 66

 16 طرابلس 484 581 97

 17 زحلة 409 396  

 18 رزق 723 797 74

 19 الرسول االعظم  378 815 437

 20 الجعيتاوي  168 165  

 21 نبيه بري  425 456 31

 22 البوار  335 360 25

6225 14900 9292     
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 :   %20من العدد االجمالي التي تعدت   نسبة اللقاحات المنفذة خارج المنصة         

 % 91.6تبنين :  

 % 89.6رفيق الحريري:  

 % 74.7الروم : 

 % 53.6الرسول االعظم :  

   % 46.5االميركي :  

 % 39.5دار االمل :  

 % 31المعونات : 

 .   % 27.5عين وزين : 

     

مستشفى رياق الحكومي    ورد من المكتب االعالمي لوزارة الصحة العامة بيان " انه تم ايقاف اعتماد كما     

فيروس   ضد  للقاح  الوطنية  الخطة  المحددة ضمن  والمعايير  االولويات  احترامه  عدم  بسبب  تلقيح  كمركز 

على الالئحة المعتمدة في وزارة الصحة كما وانه لم يرد  اسم المستشفى المذكور "، علما انه لم يرد  19كوفيد 

على المنصة، مما يطرح عالمة استفهام حول التزام وزارة الصحة العامة بالخطة من ناحية التوزيع  ايضاً  

 على المراكز. 

 

وحيث ان كل ما تقدم يعد مخالف للمعايير واالولويات المحددة ضمن الخطة الوطنية للقاح ضد فيروس       

 ، 19وفيد ك

 

 لذلك نقترح،     

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

   في االقتراحات: 

 توصية وزارة الصحة العامة بما يلي : 

واستيضاح االسباب من المسؤولين  تنبيه المراكز التي نفذت تلقيح من خارج المنصة بنسبة كبيرة،   -

 تسليمها للقاحات. عن تلك المراكز، والتشديد على االلتزام ببيانات المنصة تحت طائلة ايقاف 

ببيانات مفصلة عن االفراد الذي تم تلقيحهم من خارج المنصة  عبر المنصة تزويد التفتيش المركزي  -

 في كل مركز. 

الئحة األشخاص الذين تلقوا  بين  مقارنة  ادخال التقرير اليومي الدارة المخزون على المنصة لتسهيل ال -

تسجلوا   الذي  هؤالء  الئحة  مع  المراكز  في  المنصة اللقاح  على  موعًدا  وعدد   وحجزوا  جهة،  من 

من أجل ضمان التلقيح على أساس  ،    اللقاحات المسلمة لكل مركز ومالءمتها مع عدد المواعيد المحددة

المحددة األولويات  ووفق  حصًرا،  المنصة  بيانات  االجراءات قاعدة  واخذ  المراقبة  عمل  لتسهيل   ،

 الفورية بالمخالفين. 

من قبل وزارة الصحة    19فيد باألولويات المحددة في الخطة الوطنية للقاح كو  المراكزمراقبة التزام   -

 ، وفق المراحل الملحوظة. العامة

تنظيم آلية االستجابة لعدم حضور أحد األشخاص الذين حجزوا موعًدا لتلقي اللقاح أو إللغاء الموعد   -

 . في اللحظة األخيرة لتفادي هدر اللقاحات 

 

 

 

 

 

 

           

 

 


