
WHO helps to provide treatment to Tuberculosis patents in Libya

8 August 2018,  the World Health Organization (WHO) delivered anti-tuberculosis medicines to Tripoli.  In
total 12 types of the provided medicines will enable treatment of adult and child cases of TB, including multi-
drug resistant TB.  The WHO supplies, dispatched in response to critical humanitarian needs, were handed to
the  National  Center  of  Disease  Control  (NCDC),  and will  be  further  distributed  to  public  health  facilities
providing treatment to TB patients across the country.

The World Health Organization’s shipment is to help alleviate the acute lack of essential medicines and medical
supplies that Libya’s public health system has been suffering. Since 2016 there has been also a severe shortage
of  TB  medicines  in  the  country.  During  2016-2017  there  were  more  than  1500  new  notifications  of  TB
including 80 children. The donated medical supplies are sufficient to cover their treatment for one year.

“It is imperative for WHO to promptly respond to the urgent health needs in Libya. These medical supplies are
vitally important to support the centers over the country that are treating TB patients who have suffered severe
deprivation over the past year” said Dr. Dr Jaffar Hussain, WHO Representative and Head of Mission in Libya

The critical supplies were provided through the WHO Health System Strengthening Project (SHAMS) funded
by the European Union.

         





منظمة الصحة اللالمية تساعد في توفير اللجا لمرضى السل في ليبيا

 
مممالي 2018أغسطس  8 طممرابلس. في اجا سممل إلى  ضممادة لل يممة م يممة أدو صممحة اللالم يممة12 - قدمت منظمة ال ً من اددو عمما  نو

سمليم لمددة. تم ت يمة المت قماوم لددو سمل الم لمك ال مما في ذ سمل ، ب فمال من ال بماليين وادط اماج  ال سموف تم ن من عجا  ممة  المقد
حممة طممني لم اف كممز الو اممة ، إلى المر سممانية الحر امما  انن سممتاابة لجاتيا سممالها ا لممتي تم إر يممة ، ا صممحة اللالم إمدادا  منظمة ال

) ، وسيتم توويلهام على المرافق الصحية اللامة التي توفرم اللجا لمرضى السل في اميع أنحاء البجد.NCDCادمراض (
هما لماني من لمتي ي يمة ا ممدادا  الطب سوفم تساعد شحنة منظمة الصحة اللالمية من تخفيف النقص الحاد في اددوية ادساسية وان

فمترة 2016نظام الصحة اللامة في ليبيا. منذ عام  سمل في البجد. خجل ال ضمادة لل -2016 ، كان هناك نقص ااد في اددوية الم
لممك 1500 كان هناك أكثر من 2017 ممما في ذ سممل ب يممة80 إخطار اديد من مرض ال همما كاف تممبرع ب يممة الم مممدادا  الطب  طفجً. ان

لتيطية عجاهم لمدة عام كامل.
مممدادا  هممذ  ان يمما.  حممة في ليب صممحية المل  من الضروري أن تستايب منظمة الصحة اللالمية على واه السرعة لجاتيااا  ال
قممال ضممي م  الطبية مهمة للياية لدعم المراكز في البجد التي تلالج مرضى السل الذين عانوا من الحرمان الشديد خجل اللام الما

الدكتورم الفر اسين ، ممثل منظمة الصحة اللالمية ورئيسم البلثة في ليبيا
حممادSHAMSتم توفيرم انمدادا  الحيوية من خجل مشروع تقوية النظام الصحي لمنظمة الصحة اللالمية ( لممه اجت ) الذي يمو
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