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أجرت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة في ليبيا والمنظمة الدولية للهجرة تقييمًا لاحتياجات الصحة العامة
للمهاجرين والمجتمعات المضيفة في ليبيا في الفترة من 27 إلى 30 مارس / آذار 2018. تقترب منظمة الصحة العالمية من قضية صحة

اللاجئين والمهاجرين من منظور عدم ترك أي واحد وراء. على هذا النحو تم استخدام نهج شامل لتقييم صحة المهاجرين
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والمجتمعات المضيفة في طرابلس وسبها. تم استخدام ثلاثة أدوات تقييم خلال البعثة. وهيا: السياسة والقدرات المؤسسية على
المستوى الوطني ، استخدم هذا التقييم مقاربة كمية تركت لوزارة الصحة لإكمالها. تم التحقق من التقييم الذاتي مع منظمة الصحة

العالمية ووزارة الصحة في ليبيا. توافر وتوفير الخدمات داخل مرافق الرعاية الصحية ، اتبع نهج كمي مع عدد قليل من الأسئلة
الاستكشافية للحصول على مزيد من التبصر من وجهات نظر ممارسي الرعاية الصحية. تم تقييم ستة مرافق الرعاية من المستوى

الثالث وثلاثة مرافق الرعاية الصحية الأولية. وأخيًرا ، تم إجراء مجموعات للتركيز على المهاجرين لتقييم مدى توفر وجودة وحرية
الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية العامة.

  

ووجدت النتائج الأولية للتقييم وجود نقص في الأدوية والمواد الاستهلاكية لكل من المجتمعات المضيفة والمهاجرين ، وعدم الاتساق
في الأدوية اللازمة مقابل الأدوية المتوفرة لجميع الأمراض. كان هناك نقص في القوى العاملة الرعاية الصحية ، في المقام الأول في

الممرضات. وبالإضافة إلى ذلك ، لا توجد مبادئ توجيهية موحدة تستخدم في المجالات التي تم تقييمها: الأمراض المعدية ، والأمراض
غير معدية ، والصحة العقلية ، وصحة الطفل ، والصحة الإنجابية والجنسية. وبما أن المجتمعات المضيفة تعاني من هذه النواقص ،

فإن المهاجرين يعانون أيضًا من عوائق أكبر مع تراكم التكاليف بسبب تكلفة الأدوية والرعاية الصحية المستوى الثالث. وقد تم تقديم
خدمات الرعاية الصحية الأولية مجانًا إلى جميع المهاجرين والمجتمع المضيف ولكن بالنسبة للخدمات الأخرى ، تم دفع رسوم وتم

أخذ جوازات سفرهم كضمان.
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