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7 أبريل 2018 - احتفلت طرابلس وليبيا بذكرى اليوم العالمي للصحة السبعين تحت شعار "التغطية الصحية الشاملة للجميع في كل
مكان" ، من خلال تنظيم حلقة نقاشية مشتركة حول موضوع "إبداع المرأة في العالم" من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة

و المركز الوطني لمكافحة الامراض وجامعة طرابلس في جامعة طرابلس و مركز طرابلس الطبي.

  

في كلمته الرئيسية ، ألقى الدكتور سيد جعفر حسين ، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا الرسالة من القائم بأعمال المدير
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الإقليمي. تم التأكيد على أن يوم الصحة العالمي 2018 هي فرصة فريدة لمنظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء لأن منظمة الصحة
العالمية تحيي ذكرى مرور 70 عامًا على تأسيسها ، والذكرى الأربعين لإعلان ألما-آتا حول الرعاية الصحية الأولية ، والذي يحدد هدف

"الصحة للجميع". . هذه الأحداث المتزامنة الهامة تجعل يوم الصحة العالمي 2018 يوًما مميًزا للغاية ، تحت شعار "تغطية صحية شاملة:
الجميع ، في كل مكان".

  

تعني التغطية الصحية الشاملة أن لكل شخص "الحق في الصحة لكل الناس" والتغطية الصحية الشاملة وجهان لعملة واحدة ".
التغطية الصحية الشاملة هي المحرك الرئيسي لتنفيذ الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة (SDG3) يمكن إلى حد كبير تسهيل توفير

الخدمات الوقائية والترويجية والعلاجية والتأهيلية والمسّكنة ليس فقط لسكان ليبيا ولكن أيضًا للمهاجرين وغيرهم من السكان
الضعفاء في ليبيا ، في حين أن الركائز الأساسية الثلاثة لنظام التغطية الصحية الشاملة تنطبق عالميًا ، فإن تطبيق آليات التغطية

الصحية الشاملة (UHC) وقدرت منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط أن حوالي 55.5 مليون شخص يواجهون صعوبات مالية
وأن حوالي 7.7 مليون شخص يتعرضون للفقر كل عام بسبب الإفراط في الدفع من الجيب.

  

"الاحتفال بيوم الصحة العالمي هو حدث رمزي لتذكيرنا بأهمية تعزيز الصحة للجميع" ، قال معالي وزير الصحة الدكتور عمر بشير
الطاهر في تصريحاته ، وأضاف "دولة ليبيا هي واحدة من دول العالم التي لديها أكبر عدد من المراكز الصحية على مختلف المستويات

والتخصصات ؛ يتفوق أيضا على العديد من البلدان عن طريق احتضان عدد كبير من المراكز. نحن بحاجة إلى جهد جاد وحقيقي
لتحقيق الكفاءة في توفير الخدمات الصحية وهذا يتطلب التعاون بين معظم الوزارات والشركاء والمؤسسات في صنع القرار. "
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