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21 فبراير ، طرابلس ، ليبيا - بدعم من مكتب الولايات المتحدة الخارجية للمساعدة في حالات الكوارث (OFDA) ، قامت منظمة الصحة
العالمية (WHO) بإنشاء ونشر أربعة فرق طبية متنقلة للطوارئ (EMT) إلى بنغازي وأجدابيا وترهونة وتاورغا و بني وليد للرد على

الاحتياجات الملحة للأسر المشردة والمهاجرين غير الشرعيين والمجتمعات المضيفة الضعيفة. كل من الفرق يتكون من طبيب عام ،
طبيب أمراض جلدية ، طبيب نساء ، وطبيب أطفال. منذ إطلاق مشروع الفرق الطبية المتنقلة للطوارئ في يناير، تم علاج أكثر من 5000

مريض ، معظمهم في المخيمات التي تستضيف السكان المشردين. وقد تم تأسيس هذه الفرق كجزء من هدف منظمة الصحة العالمية
.(MSP)الأوسع المتمثل في توفير حزمة أساسية من خدمات الرعاية الصحية التي تغطي مختلف عناصر حزمة الخدمات الصحية الدنيا

  

  

كما تقدم منظمة الصحة العالمية الإمدادات الطبية والأدوية الأساسية إلى هذه الفرق ومستشفيات الإحالة لضمان استمرارية
الوصول إلى الخدمات الصحية على جميع المستويات.وقال الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية في منظمة

الصحة العالمية في ليبيا: "تم تدريب فرق طبية متنقلة للطوارئ على المعايير العالمية، وهي مجهزة الآن بالمهارات والإمدادات
اللازمة لتوفير الخدمات الصحية للأشخاص الذين لديهم إمكانية محدودة للحصول على الرعاية الطبية وهم فى أمس الحاجة إليها". 
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Thursday 25th of May 2023 10:56:34 PM  الخدمات الصحية بالفعل.تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع من كل بلدية تقريبًا في ليبيا. لا تزال المرافق الصحية تواجه هجمات تقلل من محدودية الوصول إلىإن انتشار الأمراض المعدية مثل داء الليشمانيا الجلدي ، والسل (TB) ، والإسهال المائي الحاد (AWD) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI)  الأساسية وعدم كفاية القوى العاملة الصحية.والمجتمعات المضيفة إلى خدمات الرعاية الصحية يعوقه الضرر الجزئي أو التدمير الكامل للمرافق الصحية ، ونقص الأدويةالأصلية ، يعيش آلاف الأشخاص النازحين داخليًا في بنغازي وترهونة وتاورغا وأجدابيا وبني وليد. إن الوصول إلى النازحينبسبب الاضطرابات السياسية المستمرة منذ ثماني سنوات، والصراعات وانعدام الأمن التي دفعت آلاف العائلات إلى الخروج من مدنهم  
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