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23-22 ديسمبر 2018 طرابلس ليبيا عانت إمدادات الأدوية من نكسة كبيرة في ليبيا بسبب الأزمة المستمرة ، مما أدى إلى نقص عام في
البلاد. يتطلب تحقيق التغطية الصحية الشاملة الحصول على الأدوية الأساسية الآمنة والفعالة والجودة والمعقولة التكلفة.

  

ووفًقا لنتائج استبيان توافر الخدمة وتقييم الجاهزية SARA (2017) ، هناك انخفاض عام في توافر الأدوية الأساسية في المستشفيات (41٪)
، وانخفاض شديد في مرافق الرعاية الصحية الأولية (٪10) والمخازن الطبية (٪13).من أجل تعزيز جودة تخطيط إمدادات الأدوية في

ليبيا ، نفذ مشروع (شمس) SHAMS المدعوم من الاتحاد الأوروبي العديد من الأنشطة للمساعدة في معالجة الاختناقات التي تحول دون
وصول السكان إلى الأدوية ذات الجودة وبأسعار معقولة. احدى سلسلة الأنشطة التى تهدف الى تدريب العاملين الصحيين في جميع

أنحاء البلاد على تحديد نوع الأدوية المطلوب وكمياتها.الهدف من التدريب هو تزويد العاملين الصحيين المسئولين عن تحديد نوع
الأدوية المطلوب وكمياتها بالمهارات والمعرفة بالطرق الحديثة للتوقع والتحديد الكمي ، وتعريفهم بقائمة الأدوية الأساسية الليبية

(EML) ، ليبيا في الأدوية اختيار كأساسً فصاعدا الآن من تستخدم سوف والتي.

  

تم تقسيم التدريب إلى مراحل لتغطية جميع المرافق الصحية على الصعيد الوطني. وستغطي المرحلة الأولى جميع المستشفيات
العشرة ، و 7 عيادات مجمعة ، و 63 مركًزا للرعاية الصحية ، و 54 وحدة للرعاية الصحية في سّت بلديات ، وهي: بلديات حي الأندلس

وجنزور في المنطقة الغربية وبلديات البيضاء وطبرق في المنطقة الشرقية وبلديتي سبها والأديري في المنطقة الجنوبية.تم الإعلان
عن ورشة العمل التدريبية للمنطقة الغربية في طرابلس في 22 ديسمبر 2018 ، من قبل المدير الجديد لإدارة الصيدلة ، الدكتور خالد
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مهرج عيسى. وقال في خطابه الافتتاحي ، إن هذه أول مشاركة رسمية له منذ توليه منصبه. وشكر منظمة الصحة العالمية في ليبيا
على دعمها المستمر لإدارة الصيدلة على وجه الخصوص ، وعلى دعمها الكثيف لقطاع الصحة في ليبيا بشكل عام. وأكد أن وزارة

الصحة ستواصل المطالبة بدعم وتعاون منظمة الصحة العالمية في السنوات القادمة. كما أعرب عن تقديره للمشاركين والمدربين
الذين ضحوا بأعيادهم العامه التي يستحقونها في سبيل التدريب. هذا هو دليل على الالتزام الشخصي والتفاني في العمل.سوف ينتقل

فريق المدربين إلى المنطقة الشرقية لإجراء نفس التدريب لجميع العاملين الصحيين في بلدية طبرق في 26-25 ديسمبر 2018 ، بلدية
البيضاء في 30-29 ديسمبر ، وأخيرا إلى بلديات سبها ووادي الشاطئ في الجنوب. في 10-08 يناير 2019.
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