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استجابة للعنف المتزايد في مدينة سبها ، جنوب ليبيا ، قدمت منظمة الصحة العالمية الأدوية الازمة لعلاج الاصابات كافية لأكثر من
400 مصاب هذه الادوية تم تسليمها الى مركز سبها الطبي ومستشفى مرزق العام ومستشفى قورضه الميداني. كما قدمت منظمة
الصحة العالمية 6 حاضنات وجهازين تنفس اصطناعي إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مركز سابها الطبي ، وُقدمت

مسبقًا أدوية إضافية لعلاج الاصابات في جهاز الامداد الطبي في سبها لتوصيلها إلى المرافق الصحية حسب الحاجة.وقد أدت
الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في سبها ومرزوق في شهر شباط / فبراير إلى زيادة حالات المرضى المصابين ، في ظل الظروف

الصعبة التى تمر بها المرافق الصحية من نقص في الأخصائيين واللوازم الطبية. يبلغ إجمالي عدد الضحايا 250 شخًصا ، من بينهم 44
قتيلًا و 206 جرحى.

  

  

في أواخر شباط / فبراير ، انضمت منظمة الصحة العالمية إلى بعثة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات في زيارة تعد الأولى إلى
سبها منذ سنوات عديدة. وخلال هذه الزيارة التي استغرقت ثلاثة أيام ، أطلقت منظمة الصحة العالمية مجموعة عمل دون وطنية

للقطاع الصحي في سبها لتنسيق الأنشطة الصحية ، مع عضوية ستة شركاء ، ومراقب واحد و 3 مؤسسات حكومية في جنوب ليبيا. وقد
وافقت منظمة الصحة العالمية ، بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الامراض (NCDC) ، والإدارة من مركز سابها الطبي ، وادارة

الإمدادات الطبية ، على توسيع نطاق دعم البرنامج الوطني لمكافحة السل وبرنامج الإيدز الوطني."نتيجة للمناقشات البناءة التي
أجرتها منظمة الصحة العالمية مع السلطات المحلية في جنوب ليبيا ، وبما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي لمنظمة الصحة العالمية

في توسيع وتعزيز التنسيق في حالات الطوارئ الميدانية ، ستنشئ منظمة الصحة العالمية مركزًا لوجستيًا في سبها لتجهيز جميع
الإمدادات الطبية في الجنوب ، بالإضافة إلى جزء من مخزون الطوارئ لدينا للبلد ككل. كما ستدعم منظمة الصحة العالمية البرامج

الوطنية لمكافحة مرض السل والإيدز التي تحتوي على الأدوية الأساسية ، وإمدادات التشخيص ، وبناء القدرات للعاملين في المجال
الصحي خلال عام 2019. كما اتفقت منظمة الصحة العالمية والمركز على تحسين فرص حصول المهاجرين على خدمات الصحة العامة

" د سيد جعفر حسين ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا.
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Thursday 25th of May 2023 10:58:16 PM  الأدوية الأساسية الطبية الإمدادات والمختبرات وتدريب العاملين الصحيين.حزمة الخدمات الصحية الدنيا (MSP) في الشاطئ وأوباري التي تدعم مستشفيين رئيسيين و 5 مراكز للرعاية الصحية الأولية (PHC) معالمناطق.لضمان توافر الخدمات الصحية الأساسية لجميع الأشخاص المحتاجين في المناطق ، تقوم منظمة الصحة العالمية بتنفيذومرزوق وغات وأوباري لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتخصصة وتطوير قدرات المستشفيات الأربعة الرئيسية في هذهلمرضى الصحة العقلية في سبها وأوباري والشاطئ. كما تقوم منظمة الصحة العالمية أيضًا بنشر 4 فرق طبية طارئة إلى سبهامنتظمة وعلاجات استشارات لتقديم نفسي طبيب بنشر العالمية الصحة منظمة قامت كما .المعدية الأمراض جميع تفشي لرصد (RRT)في نوفمبر 2018 ، دعمت منظمة الصحة العالمية المركز الوطني لمكافحة الأمراض (NCDC) لتدريب ونشر 3 فرق للاستجابة السريعة  
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