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إدارة الصحة العامة

 ملقاطعة لوس أجنلوس

مهمة إدارة الصحة العامة

ملقاطعة لوس أجنلوس هي

احملافظة على الصحة العامة والوقاية من 

األمراض والنهوض بصحة

ورفاهة كل الناس في مقاطعة لوس أجنلوس

كيف تستطيع الصحة العامة
مساعدة اجملتمع

تقوم إدارة الصحة العامة على مبدأ الوقاية 
وتعمل في مناطق كثيرة للمحافظة على 

صحة مجتمعنا وحتسينها.   
إن ما تقوم به اإلدارة من أعمال، سواء بتفتيش مطعم 
أو شاطئ أو دار متريض، أو عالج مرض معٍد بأحد مراكز 

الصحة؛ أو االستجابة حلاالت تفشي األمراض أو الطوارئ 
الصحية مثل األوبئة أو الزالزل، أو تثقيف اجلمهور وقيادات 
اجملتمع من خالل املناسبات العامة واالجتماعات، أو إجراء 

دراسات استقصائية لتقييم صحة السكان، أو وضع 
سياسات تركز على حتسني الصحة، 
ميكن رؤيته بشكل مجسد وملموس 
على مستوى مقاطعة لوس أجنلوس 

بأكملها والتي تبلغ مساحتها 
4.300 ميل مربع.  ففي 
كل يوم على مدار السنة 

يعمل ما يقرب من 4 
آالف موظف، الذين 
لون مجموع  يشكـِـّ

العاملني في برامج اإلدارة 
التسعة والثالثني )39(، 

بالتزام وتعهد منهم بحماية 
صحة جميع سكان مقاطعة 

لوس أجنلوس وجعل اجملتمع مكانا 
أفضل وأحسن صحة للعيش 

فيه.      
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�كن مطلعا على آخر املعلومات من إدارة 
الصحة العامة

www.publichealth.lacounty.gov :املوقع اإللكتروني

www.facebook.com/lapublichealth :باللغة اإلجنليزية

www.twitter.com/lapublichealth :موقع تويتر

www.youtube.lapublichealth :موقع يو تيوب

ضع رمز QR )االستجابة السريعة( املشفر 
هذا حتت املاسح الضوئي ملعرفة املزيد عن 

إدارة الصحة العامة

هل كنت تعرف أن إدارة الصحة العامة..

�تقوم بتفتيش وتقييم املطاعم واألسواق وشاحنات األغذية وتصنيفها وذلك  �•
ملنع انتشار أية أمراض مرتبطة باألغذية؟ 

�تراقب مياه البحار واحمليطات وحمامات السباحة للتأكد من سالمتها؟ �•

�تقدم العالج لألشخاص املصابني بأمراض منقولة عن طريق االتصال اجلنسي  �•
وفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز؟

�تساعد السكان على االستعداد للطوارئ والكوارث الطبيعية وتلك التي من  �•
صنع اإلنسان؟

�تقوم بتفتيش وترخيص املستشفيات ودور التمريض؟ �•

التي ميكن أن تسبب األمراض؟ �تراقب احليوانات والقوارض واحلشرات  �•

�تقوم بزيارات منزلية من أجل التنسيق في رعاية النساء احلوامل األكثر عرضة  �•
للخطر؟  

�تقدم خدمات معملية لتحديد األمراض واألخطار الصحية؟ �•



  مركز وادي أنتيلوب 
للصحة العامة 

إيست، ك-6    335 - ب شارع 
�النكاستر، كاليفورنيا  93535

)661( 723-4526

  مركز سنترال 
للصحة العامة

   241 شمال شارع فيجوروا
�لوس أجنلوس، كاليفورنيا  90012

)213( 240-8204

  مركز كيرتس آر تكر 
للصحة العامة

   123 غرب شارع وستشستر
�إجنلوود، كاليفورنيا 90301

)310( 419-5325

  مركز جلنديل 
للصحة العامة

   501 شمال شارع جلنديل
�جلنديل، كاليفورنيا 91206

)818( 500-5750
  خدمات التحصني ومرض السل 

فقط؛ عيادات السل باحلجز

  مركز هوليوود/ويلشاير 
للصحة العامة
   5205 شارع ملروز

�لوس أجنلوس، كاليفورنيا 90038
)323( 769-7800

  مركز مونروفيا 
للصحة العامة

   330 غرب شارع ميبل
�مونروفيا، كاليفورنيا 91016

)626( 256-1600

  مركز شمال هوليوود 
للصحة العامة

   5300 شارع توجونغا
�نورث هوليوود، كاليفورنيا 91601

)818( 766-3982 
يقدم فقط خدمات لألمراض 

املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي

العامة باكوميا للصحة    مركز 
نايز فان     13300 شارع 

�باكوميا، كاليفورنيا 91331
)818( 896-1903

  خدمات التحصني ومرض السل 
فقط؛ عيادات السل باحلجز

العامة بومونا للصحة    مركز 
بارك    750 جنوب شارع 

�بومونا، كاليفورنيا 91766
)909( 868-0235

العامة روث متبل للصحة    مركز 
   3834 جنوب شارع وسترن

�لوس أجنلوس، كاليفورنيا 90062
)323( 730-3507

يقدم فقط خدمات لألمراض 
�املنقولة عن طريق 

االتصال اجلنسي

  مركز سيمز/مان للصحة والعافية
بيكو،        2509 شارع 

�الغرفة 325
�سانتا مونيكا، كاليفورنيا 90405

)310( 998-3203
يقدم فقط خدمات لألمراض 

�املنقولة عن طريق 
االتصال اجلنسي

  مركز مارتن لوثر كينج جونيور 
للصحة العامة

   11833 جنوب شارع ويلمينجتون
�لوس أجنلوس، كاليفورنيا 90059

)323( 568-8100

العامة تورانس للصحة    مركز 
آمو دل     711 شارع 

�تورانس، كاليفورنيا 90502
)310( 354-2300

العامة   مركز هويتيير للصحة 
بينتر    7643 جنوب شارع 

�هويتيير، كاليفرونيا 90602
)562( 464-5350

البرامج واخلدمات

�تقوم إدارة الصحة العامة بتشغيل 14 مركزا للصحة تقدم خدمات 
�مجانية وقليلة التكلفة لكل من ليس لديه تأمني صحي أو وسيلة توفر له 
�الرعاية الصحية املنتظمة. ومن اخلدمات املقدَّمة:  التحصني، والكشف 
�على مرض السل وعالجه، وإجراء االختبارات الالزمة للكشف عن األمراض 

املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي وعالجها.  

مناطق التخطيط للخدمات مراكز الصحة العامة

إن مقاطعة لوس أجنلوس مقسـَّمة إلى ثماني مناطق جغرافية، أو ما 
يسمى مبناطق التخطيط للخدمات. وتسمح هذه املناطق املميزة إلدارة 
الصحة العامة بتقدمي خدمات الصحة العامة واخلدمات السريرية التي 

تلبي االحتياجات الصحية احملددة في هذه املناطق.  

توجد مجموعة شاملة من البرامج التي

ن إدارة الصحة العامة من حماية متكـِـّ

وحتسني صحة سكان مقاطعة لوس أجنلوس،

وفيما يلي بعض من برامج اإلدارة.

اخلدمات الطبية لألطفال: فحص ومعاجلة األشخاص دون سن 21 عاما. 

�األمراض املزمنة:  يركز على التقليل من حدوث احلاالت من خالل التغييرات 
احلياتية والبيئية. 

إلى احلد من عوامل اخلطورة  الرقابة على األمراض املعدية والوقاية منها:  يسعى 
من خالل مراقبة األمراض والتشجيع على إتباع سلوك صحية في احلياة. 

وإدارة للحاالت من خالل مراكز  خدمات صحية مجتمعية:  يقدم خدمات سريرية 
للصحة العامة. 

أية تهديدات للصحة  االستعداد واالستجابة للطوارئ:  يعّد السكان ملواجهة 
العامة، مثل األمراض املعدية واإلرهاب البيولوجي. 

الصحة البيئية:  يعمل على النهوض بنوعية احلياة بالسيطرة على العوامل 
البيئية ويدخل في ذلك تفتيش املطاعم. 

تقييم الصحة واألمراض املستوطنة:  يقوم بإعداد دراسات استقصائية جلمع 
البيانات عن األحوال والسلوك الصحية.  

ملا يقرب من  التراخيص والشهادات  تفتيش منشآت الصحة:  مسؤول عن إصدار 
2.000 منشأة صحية.

األيدز.  انتشار مرض  إلى منع  فيروس نقص املناعة البشرية/األيدز:  السعي 

التحصني:  حلماية اجملتمع من األمراض التي ميكن الوقاية منها بالتطعيم

صحة األم والطفل والذين في سن املراهقة:  يقوم بتقييم وإعداد وتنفيذ اخلدمات 
املقدمة إلى هذه اجملموعات من السكان.

لتحقيق في مسائل الصحة العامة:  يعمل على حماية الصحة من خالل تطبيق 
القوانني اخلاصة بالصحة العامة.   

العامة من خالل  �مختبر الصحة العامة:  يحافظ على الصحة 
االختبارات املعملية.  

صحة املسنني:  يسعى إلى حتسني نوعية احلياة للمسنني وعائالتهم.

األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي:  يعمل على الوقاية من األمراض 
املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي ومراقبتها على مستوى املقاطعة.

منع تعاطي وإدمان اخملدرات ومراقبتها:  يعمل جاهدا من أجل احلد من تعاطي 
اخملدرات وإدمانها من خالل برامج قائمة على أدلة واملناداة بوضع السياسات 

الالزمة ملعاجلة هذه املشكلة. 

املبكر لألمراض  العدوى من خالل الكشف  إلى منع نقل  مرض السل:  يسعى 
النشطة وعالج العدوى الكامنة. 

بالتحقيق في  ـَب:  يقوم  ـَل الصحة العامة البيطرية والرقابة على مرض الك
تفشي األمراض فيما بني احليوانات وعضات احليوانات.

التخطيط اإلستراتيجي، مبا  صحة املرأة:  يعمل بجد لتحسني الصحة من خالل 
في ذلك إيجاد خط ساخن لصحة املرأة.

 

مبن اتصل؟

شهادات امليالد والوفاة
�شهادات امليالد  

)213( 240-7812

�شهادات الوفاة  
)213( 240-7816

اخلدمات الطبية لألطفال
اخلدمات ألطفال كاليفورنيا 
الرعاية الصحية  – خدمات 
لألطفال الذين يحتاجون إلى 

�رعاية صحية خاصة
)800( 288-4584

برنامج صحة الطفل والوقاية 
من العجز – إمكانية احلصول 

على فحوص صحية وقائية 
للعائالت واألطفال محدودي أو 

متوسطي الدخل املكفولني 
بالتأمني الصحي العام بوالية 

�كاليفورنيا “مديكال” 
)800( 993-2437

برامج االستعداد للطوارئ
)213( 637-3600

األمراض احملمولة في األغذية
 )213( 240-7821 

)أيام االثنني إلى اخلميس من 
الساعة 8 صباحا إلى 5 مساء(

 )213( 974-1234 
)األمسيات والعطالت األسبوعية(

مرض فيروس نقص املناعة 
البشرية/األيدز واألمراض املنقولة 

عن طريق االتصال اجلنسي
إلى اخلميس من  االثنني  )أيام 

إلى 5 مساء الساعة 8 صباحا 
اإلجنليزية واألسبانية(

 )800( 758-0880 
آليا على مدار الساعة  )يعمل 

باإلجنليزية واألسبانية(

 )213( 744-5949 
اخلميس من  إلى  االثنني  )أيام 

إلى 5 مساء؛  الساعة 8 صباحا 
يوجد أخصائيون في التوعية 

الصحية(

التحصني
)213( 351-7800

تصنيف وإغالقات املطاعم 
)888( 700-9995

تعاطي وإدمان اخملدرات
)626( 299-4193

الصحة العامة البيطرية 
ـَـب ـَـل والرقابة على مرض الك

)877( 747-2243

صحة املرأة
 )626( 569-3850 

)أيام االثنني إلى اخلميس من 
الساعة 8 صباحا إلى 5 مساء(

 )800( 793-8090 
 )خط ساخن للنساء 

محدودات الدخل(

فيما يلي قائمة باخلدمات ومعلومات االتصال لبعض البرامج التي 
تقدمها إدارة الصحة العامة ملقاطعة لوس أجنلوس.  

للحصول على قائمة أشمل ومعلومات اتصال أحدث، أو لتقدمي بالغ عن أي 
�تهديد للصحة العامة، ميكنك زيارة موقع اإلدارة على العنوان التالي:

 .www.publichealth.lacounty.gov 

الصحية واإلنسانية األخرى مبقاطعة لوس أجنلوس فاالتصال بالرقم 2-1-1.
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Community Health Services Administration: )213) 240-8040

West (SPA 5)

South (SPA 6) 
Serving the  
communities of  
South Central  
Los Angeles,  
West Los Angeles,  
and the Santa Monica  
Bay region
(323) 730-3515

East (SPA 7) 

South Bay (SPA 8) 
Serving the  
communities of  
the Gateway Cities,  
East Los Angeles,  
and the South Bay
(562) 464-5478

Antelope Valley (SPA 1)

San Fernando Valley (SPA 2) 
Serving the  
communities of  
Antelope, Santa  
Clarita, San Fernando  
and Crescenta valleys 
(818) 487-0063

San Gabriel Valley (SPA 3) 

Metro (SPA 4) 
Serving the  
communities of  
Hollywood, Downtown  
Los Angeles, and  
San Gabriel Valley
(213) 240-8049

SPA Administrative Offices


