بطاقة تعريف

جمعية الشبان املسيحية مسيرة طويلة
من دعم للشباب الى تلبية حاجات اجملتمع
تأسست جمعية الشبان املسيحية في لبنان عام
 1931وتسجلت حتت رقم  734كجمعية ال تبغي
الربح .وصنفت عام  2015كجمعية ذات منفعة
عامة.
هدفت اجلمعية منذ تأسيسها الى دعم اإلنسان
وخصوصا ً فئة الشباب ،عقالً وجسدا ً وروحا ً ،ولهذا كانت البداية مع
تأمني مركز رياضي يضم مسبحا ً داخليا ً وقاعات ملمارسة الرياضة على
أنواعها.
يدير املؤسسة مدير عام ويخضع بدوره لسلطة مجلس إدارة ومجلس
أمناء للجمعية.
مع بداية احلرب في لبنان عام  1975وتغّ ير حاجات اجملتمع اللبناني ،ومع
تدهور احلالة اإلقتصادية وبروز العديد من احلاجات اإلجتماعية ،قررت
اجلمعية التوجه نحو تلبية بعض احلاجات املستجدة في مختلف
امليادين :اإلجتماعية ،الزراعية ،اإلقتصادية والطبية  ،وذلك بحسب توفر
املوارد املادية والظروف املؤاتية لتنفيذ هذه املشاريع على عموم األراضي
اللبنانية.

املشاريع
لقد ساهمت اجلمعية في العديد من املشاريع وأهمها:
 -1بناء وتشغيل عدد من معامل معاجلة الصرف الصحي والنفايات
الصلبة في عدد من القرى اللبنانية.

بيروت 32 :مركزا ً ،جبل لبنان159 :مركزا ً ،البقاع 61 :مركزا ً ،لبنان
الشمالي 78 :مركزا ً ،النبطية  45مركزا ً ،لبنان اجلنوبي  45مركزا ً.
يوزع الدواء من قبل اجلمعية في مستودعاتها في سن الفيل بناء على
موعد مسبق لكل مستوصف/مركز صحي ،ويقوم األخير بتوزيع الدواء
للمرضى احملتاجني بناء على كشف طبي يجريه طبيب املركز الصحي.
يحتقظ املركز الصحي مبلف طبي لكل مريض بحسب تعليمات وزارة
الصحة ويقدم املركز جلمعية الشبان املسيحية تقريرا ً شهريا ً يتضمن
تفاصيل العالج لكل مريض مع الدواء.
تقوم اجلمعية مبراجعة كل تقرير على حده ،وتدخل املعلومات من التقارير
الى برنامج حفظ البيانات حيث ميكن للجمعية القيام بحساب دقيق
لكميات الدواء املصروفة من قبل كل مركز طبي ،وبناء عليه ،حتسب
كمية الدواء الواجب صرفها للمركز الصحي.
كما تقوم اجلمعية بإصدار بطاقة ممغنطة لكل مستفيد من برنامج
الدواء وذلك لتسهيل عملية التعريف عن املريض واستالمه للدواء.
يعتبر هذ املشروع من أجنح مشاريع الشراكة بني القطاعني العام
واخلاص من حيث السرعة في تلبية طلبات املرضى الى الرقابة على
صرف الدواء.

 -2تأمني مياه الري عبر بناء األقنية والبرك في مختلف املناطق اللبنانية.
 -3تدريب املزارعني وتأمني الشتول والنصوب املثمرة.
 -4تدريب النساء في القرى على تصنيع اخلضار والفاكهة وكيفية
حفظها وتسويقها .وقامت باملساعدة على إنشاء تعاونيات زراعية
لتصريف اإلنتاج.
 -5التدريب املهني السريع في العديد من اإلختصاصات.
 -6اإلغاثة الفورية في زمن احلرب اللبنانية.
 -7أسست اجلمعية مشروع تأمني األدوية لألمراض املزمنة وذلك إبتدا ًء
من العام  1988بتمويل من احلكومة األميركية ،احلكومة الكندية
وعدد من جمعيات الشبان املسيحية املنتشرة في  119بلدا ً.

برنامج تأمني األدوية لألمراض املزمنة
بدعم وزارة الصحة العامة

مستفيد يتلقون عالجا ً شهريا .وبلغ عدد اللبنانيني حوالي 165الف
مريض يتوزعون على الشكل التالي:

 توزيع املرضى بحسب نوعية املرض:القلب وتصلب الشرايني وسيالن وضغط الدم ،%47،10 :السكري:
 ،%15،04النقطة ،%2،66 :الكوليسترول دهن بالدم ،%10،02 :القرحة:
 ،%10،64اجلهاز العصبي ،%3،17 :أزما وربو،%1،67 :
تنظم اجلمعية دورات تدريبية للعاملني في املستوصفات/املراكز الغدد ،%1،95 :ترقق العظم ،%4،74 :أمراض أخرى.%3،01 :
الصحية من أطباء وممرضات وصيادلة وغيرهم وذلك لتزويد املراكز بكل
جديد فيما يخص تخزين وتصريف الدواء ،معاملة املرضى ،وإدارة املراكز
الصحية بشكل عام.
كما تقوم اجلمعية بزيارات دورية لكل املراكز الصحية/املستوصفات
حيث يطلع مندوبو اجلميعة على امللفات الطبية وحسن تخزين وتوزيع
الدواء ومعاملة املرضى.
لقد قامت جمعية الصحة العاملية  ،األحتاد األوروبي ،واحلكومة اليابانية
بدعم برنامج الدواء للمرضى املزمنني مع بداية النزوح السوري الى
لبنان وذلك بغية تأمني مصادر كافية لتوفير الدواء للنازحني السوريني.
وقد بلغ عدد السوريني املستفيدين من البرنامج لتاريخه حوالي 17،500

عام  1993وقعت اجلمعية عقد تعاون مع وزارة الصحة العامة وذلك
بغية اإلستمرار ببرنامج األدوية لألمراض املزمنة وتوسيع قاعدة
املستفيدين منه.
يشمل البرنامج الئحة ب 63دواء تغطي األمراض املزمنة ويتم حتديث هذه
الالئحة دوريا ً من قبل اختصاصيني من وزارة الصحة العامة ،منظمة
الصحة العاملية ،اجلامعة األميركية وجمعية الشبان املسيحية .ميكن
اإلطالع على الئحة الدواء على الصفحة اإللكترونية للجمعية:
www.ymca-leb.org.lb
يتم تأمني الدواء من قبل اجلمعية ويوزع على املرضى احملتاجني من خالل
 420مستوصفا ً/مركزا ً طبيا ً تتوزع على مختلف األراضي اللبنانية
بحسب اجلدول اآلتي:
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Region Mohaffazat		
Med Ctrs
Beneficiaries Beneficiaries Med Ctrs
Of Lebanon 			
2014		
2014		
2017
2017
				
Mount Lebanon			163		30,458		35,655		159
Beirut				32		22,604		29,747		32
North Lebanon			77		29,392		38,644		78
Bekaa				58		20,967		24,529		61
South Lebanon			51		16,092		20,523		45
Nabatieh			43		13,778		16,093		45
Totals				424		133,291		165,191		420

Condition				Patients %
				
Cardiovascular & hypertension		
47.1
Osteoporosis				4.74
Diabetes				15.04
CNS disorders				3.17
Ulcer					10.64
Hyperlipidemia				10.02
Asthma					1.67
Hypothyroidism			1.95
Arthritis, Gout, Glaucoma		
3.01
Seizure- Epilepsy			2.66
Totals					100%

Category of patients			
Percent
		
Needy, widows, elderlies		
24.1
Unemployed				23.46
Large families with minimum income 32.41
Social hardship cases			
20.03
					100%

Age group		
Diabetics		
Hyperlipidemia
Cardiovascular & Hypertensive
				
Below 25 years		0.3%			0.2%			0.26%
25-60 years		40.14%			43.45%			40.37%
61-80 years		40.30%			39.11%			36.37%
Above 80 years		19.26%			17.24%			23%
26.6% of the total number of patients suffer from a single illness; 24.44% suffer from 2 illnesses; 48.96% from three or
more illnesses
19.95% of patients are treated with one medicine; 18.74 with two medicines; 16.26% with 3 medicines; 45.05% with 4
medicines or more
42.88% of the patients are males; 57.12% females
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