
     

 

 

Press Release 

Japan supports Ehden Governmental Hospital       

through the Provision of Medical Equipment 

 

 

Japan will extend a grant to Ehden Governmental Hospital to provide specialized 

medical equipment, through the Grant Assistance for Grassroots Human Security 

Program (GGP). On November 23 2022, Ambassador OKUBO Takeshi signed a grant 

contract with Dr. Joseph Tannous Frangieh, Director of Ehden Governmental Hospital. 

Ehden Governmental Hospital was established in 2002 and offers various medical 

services to vulnerable community members. Despite its vital role in the region, the 

hospital has suffered from shortages of medical equipment that are fundamental for its 

smooth operations. Considering its pivotal role in the health sector in Lebanon, Japan 

has decided to support Ehden Governmental Hospital by providing it with advanced 

medical equipment such as an endoscope unit. This initiative will enable more than 

4,000 patients annually to have access to advanced  medical services at affordable costs.     

At the signing ceremony, Ambassador OKUBO stressed the important role of the public 

health sector, highlighting Japan’s recent support to governmental hospitals. From their 

side, Ehden Governmental Hospital thanked Japan for its generous support and 

emphasized the urgent needs for the assistance towards the public health sector in 

Lebanon. 
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 سفارة اليابان في لبنان

 2022 تشرين الثاني 23

 بيان صحفي

 طبيةمعدات ب تزويدهمن خالل  فى إهدن الحكوميتدعم مستش اليابان

 

 
بمعدات طبية متخصصة، وذلك عبر برنامج المساعدات  تزويدهإلى مستشفى إهدن الحكومي ل هبةستقدم اليابان 

 الهبة، وقع السفير أوكوبو تاكيشي عقد 2022 تشرين الثاني 23في . (GGP)األهلية لمشاريع األمن البشري 

 .مع الدكتور جوزيف طنوس فرنجية، مدير مستشفى إهدن الحكومي

 
 على. حرمانا   األكثرطبية متنوعة ألفراد المجتمع  خدمات قدمي ووه 2002 عام الحكومي هدنإمستشفى  تأسس

او. أنشطته سير حسنلطبية أساسية  معدات في نقص من عانيي وهف المنطقة، في  الحيوي دوره من الرغم  نظر 

كوحدة  متطورة طبية اتمعدب تزويدهمن خالل  مهاليابان دع قررت لبنان، في الصحة قطاع في المحوري لدوره

ات الطبية الخدم لىع صولحال ،سنوي ا مريض 4000 من كثرأل المبادرة هذه تيحست .المناظير على سبيل المثال

 .متدنيةالمتقدمة بتكلفة 

الضوء على دعم اليابان  مسلطا  مة على أهمية دور قطاع الصحة العا خالل حفل التوقيع، أكد السفير أوكوبو

 سخي وأكدال هادعم اليابان على مستشفى إهدن الحكومي ممثل شكر ،من جانبه. األخير للمستشفيات الحكومية

 . قطاعال هذا للمساعدة في لحاجة الملحةاعلى 

 

 


