
 

                      

 
 

Distribution of First Batch of Essential Medicines to six selected PHC 

Centers in Libya  
 

 

Availability of essential medicines is key in order to ensure access and utilization of PHC facilities 

by population. WHO in collaboration with MOH in Libya has been able to successfully complete 

the distribution process of first batch of essential medicines to six selected Primary Health Care 

(PHC) Centers which are located in the East, West and South Regions of Libya.  The kits contain 

wide variety of medications including medicines which are used to treat non- communicable 

disease at PHC level. The mentioned medicines and supplies are estimated to cover almost 19,000 

beneficiaries for three months from the targeted catchment population of the six health facilities. 

The medications and medical supplies have been procured to support the implementation of PHC 

project which is entitled “Improving Access to PHC services in Libya” which is funded by 

Department for International Development (DFID). It is important to note that the procurement 

process of the second and third batch of medicine and medical supplies is currently underway. The 

provision of life saving medications will support the implementation of family practice approach 

by the mentioned health facilities and will thus result in the increased utilization of health facilities 

by the catchment population.  

 

 

 



 

 

Photo of essential medicines for PHC facilities, WHO warehouse, Tripoli 

 

Delivered of essential medicine to PHC, Albaida 

 

 

 



 

 

 

 توزيع الدفعة األولى من األدوية األساسية لستة مراكز للرعاية الصحية األولية في ليبيا

 

 
توافر األدوية األساسية هو المفتاح لضمان الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية األولية واستخدامها من قبل 

السكان. تمكنت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة في ليبيا من إتمام عملية توزيع الدفعة األولى 

الصحية األولية تقع في مناطق شرق وغرب من األدوية األساسية بنجاح إلى ستة مراكز مختارة للرعاية 

لمعالجة م لتي تستخداية دوألالك ذية بما في دوألاعلى مجموعة متنوعة من ت لمجموعاي اتحتووجنوب ليبيا. 

ويقدر أن األدوية واللوازم المذكورة تغطي ما لية. وألالصحية الرعاية ى المعدية على مستواغير اض ألمرا

 لمرافق الصحية الستة.ل لبتابعة للسكان في تلك المناطقثة أشهر مستفيد لمدة ثال 19000يقرب من 

تم شراء األدوية واإلمدادات الطبية لدعم تنفيذ مشروع الرعاية الصحية األولية الذي يحمل عنوان "تحسين 

 حدةبالمملكة المت التنمية الدولية وزارةالوصول إلى خدمات الرعاية الصحية األولية في ليبيا" الذي تموله 

(DFID من المهم مالحظة أن عملية شراء الدفعة الثانية والثالثة من األدوية واإلمدادات الطبية جارية في .)

الوقت الحالي. إن توفير األدوية المنقذة للحياة سيدعم تنفيذ نهج الممارسة األسرية من قبل المرافق الصحية 

 .سكان في تلك المناطقية من قبل المذكورة وبالتالي سيؤدي إلى زيادة استخدام المرافق الصح


