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Emergency Medical Mobile Teams bring health services closer to 

people in need 

 

Tripoli - 18 February. Due to the eight-year long political turmoil, conflict and insecurity that pushed thousands of 

families out of their hometowns, thousands of Internally Displaced People (IDP) live in Benghazi, Tarhouna, 

Baniwalid and Ajdabia. Access of IDPs and host communities to healthcare services was hampered by the partial 

damage or full destruction of health facilities, shortage of essential medicines and inadequate health workforce. 

Spread of infectious diseases namely Cutaneous Leishmaniasis, Tuberculosis (TB), Acute Watery Diarrhoea 

(AWD) and Acute Respiratory Infections (ARI) has been widely reported from almost every municipality in Libya. 

Health facilities continue to face unceasing attacks that is depriving the limited access to health services at health 

facility level. 

With the support of Office of United States Foreign Disaster Assistance (OFDA), the World Health Organization 

(WHO) established four Emergency Medical Mobile Teams (EMT) and deployed to Benghazi, Ajdabia, Tarhouna, 

Tawargha and Baniwalid in order to respond to the pressing needs of displaced families, undocumented mgiratns 

and poor host communities. This forms part of WHO's broader objective of providing timely basic package of 

healthcare services that cover the different elements of Minimum Health Service Package (MSP). Each of WHO’s 

team consists of a general physician, a dermatologist, a gynaecologist, a paediatrician and an internal medicine 

and treat all patients including migrants. Since the inception of the project in January, more than 5,000 patients 

receive full treatment, mostly in IDP camps.  

WHO is also providing medical supplies and essential medicines to EMTs and referral hospitals to ensure continuity 

of access to health services at all levels.  

“The EMTs we deployed to Ejdabia, Tarhouna, Bani-Walid, Tawargha and Benghazi have established badly needed 

access to health services. Our teams are providing a full package of primary health care services with referral 

support. Our teams meet global EMT standards with all skills required to meet the satisfaction of clients” said Dr 

Syed Jaffar Hussain, WHO representative and head of mission to Libya. 
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 فرق الطوارئ الطبية المتنقلة تجعل الخدمات الصحية أقرب إلى األشخاص المحتاجين
 

بسبب االضطراب السياسي المستمر منذ ثماني سنوات ، والصراع وانعدام األمن الذي دفع آالف العائالت للخروج من مسقط فبراير.  18 –طرابلس 

وأجدابيا. تم إعاقة وصول النازحين والمجتمعات المضيفة إلى  وبني وليدرأسهم ، يعيش اآلالف من األشخاص النازحين داخلياً في بنغازي وترهونة 

صحية بسبب الضرر الجزئي أو التدمير الكامل للمرافق الصحية ، ونقص األدوية األساسية وعدم كفاية القوى العاملة الصحية. إن خدمات الرعاية ال

( تم ARI( والتهابات الجهاز التنفسي الحادة )AWD( ، واإلسهال المائي الحاد )TBانتشار األمراض المعدية مثل داء الليشمانيا الجلدي ، والسل )

من محدودية الوصول إلى الخدمات  تزيدعنها على نطاق واسع من كل بلدية في ليبيا تقريباً. ال تزال المرافق الصحية تواجه هجمات متواصلة  اإلبالغ

( ، أنشأت منظمة الصحة العالمية OFDAالصحية على مستوى المرافق الصحية.بدعم من مكتب المساعدة الخارجية للكوارث في الواليات المتحدة )

(WHOأربعة فرق طبية متنقلة للطوارئ ) حتياجات العائالت المن أجل االستجابة  وبني وليد تورغاوتم نشرها في بنغازي وأجدابيا وترهونة و

والمجتمعات المضيفة الفقيرة. ويشكل هذا جزًءا من الهدف األوسع لمنظمة الصحة العالمية المتمثل في توفير حزمة أساسية  واالجئين االجانبالنازحة 

منظمة ل التابع(. ويتألف كل فريق MSPمن خدمات الرعاية الصحية في الوقت المناسب والتي تغطي مختلف عناصر حزمة الخدمات الصحية الدنيا )

، بما في  الحاالتجميع  ةعالجلم،باطنةطبيب عام ، وأخصائي أمراض جلدية ، وطبيب أمراض نساء ، وطبيب أطفال ، وطب  الصحة العالمية من

مريض العالج الكامل ، ومعظمهم في مخيمات النازحين.كما تقدم منظمة الصحة  5000ذلك المهاجرون. منذ بداية المشروع في يناير ، تلقى أكثر من 

الطبية واألدوية األساسية إلى مستشفيات اإلحالة لضمان استمرارية الوصول إلى الخدمات الصحية على جميع المستويات."إن  العالمية اإلمدادات

حاجة إلى الخدمات الصحية. تقدم فرقنا ال في اشدوبنغازي وتاورغا بني وليد وترهونه و اجدابياالتي قمنا بنشرها في متنقلة للطوارئ الطبية الفرق ال

العالمية مع جميع المهارات متنقلة للطوارئ الطبية الفرق الكاملة من خدمات الرعاية الصحية األولية مع دعم اإلحالة. فريقنا يلبي معايير مجموعة 

 قال الدكتور سيد جعفر حسين ، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة إلى ليبيا.” المرضىالمطلوبة لتلبية رضى 

 

 

 

 


