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Medicines supplies have suffered a major setback in Libya due to the persistent crisis, leading to endemic shortages.                  

Achieving universal health coverage requires access to safe, effective, quality and affordable essential medicines.              

According to the SARA survey (2017) findings, there is a general low availability of essential medicines in hospitals (41%),                   

and extremely low in PHC facilities (10%) and medical stores (13%). 

To strengthen the quality of medicines supply planning in Libya, the EU-supported SHAMS project has implemented                

numerous activities to help address the bottlenecks militating against population access to quality and affordable               

medicines. One of the series of activities lined up is the training of health workers across the country on medicines                    

forecasting and quantification.  

The aim of the training is to equip health workers responsible for forecasting and quantification, with skills and                  

knowledge of modern methods of forecasting and quantification, and familiarize them with the Libyan Essential               

Medicines List (EML), which will henceforth be used as a basis for medicines selection in Libya. 

The training has been divided into phases to cover all the health facilities nationwide. The first phase will cover all 10                     

hospitals, 7 polyclinics, 63 PHCs and 54 PHUs in six municipalities, namely; Hay Alandalus and Janzour municipalities in                  

Western region, Al-Bayda and Tobruk municipalities in Eastern region, and Sabha and Adiri municipalities in Southern                

region.  

The training workshop for the Western region was declared open in Tripoli on 22 December 2018, by the new Director of                     

the Pharmacy Administration, Dr. Khalid Mhrij Issa. In his opening address, he said this was his first official engagement                   

since assumption of office. He thanked WHO Libya for her sustained support to the Pharmacy Administration in                 

particular, and for her numerous support for the Health sector in Libya in general. He maintained that MOH will continue                    

to demand for the support and cooperation of WHO in the years ahead. He also appreciated the participants and                   
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facilitators who had sacrificed their well-deserved public holidays to be at the training. This is a demonstration of                  

personal commitment and dedication to duty. 

The team of facilitators will move to the Eastern Region to conduct the same training for all health workers in Tobruk 

municipality on 25-26 Dec 2018, Al-Bayda municipality on 29-30 Dec. and finally to Sabha and Wadi Shati municipalities 

in the South on 08-10 Jan 2019. 
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 ورشة تدریبیة حول التنبؤ بالطب والقیاس الكمي، طرابلس، لیبیا؛22-23 دیسمبر 2018طرابلس لیبیا

 

تحقیق یتطلب البالد. في عام نقص إلى أدى مما ، المستمرة األزمة بسبب لیبیا في كبیرة نكسة من األدویة إمدادات                      عانت
توافر استبیان لنتائج ووفًقا التكلفة. والمعقولة والجودة والفعالة اآلمنة األساسیة األدویة على الحصول الشاملة الصحیة                 التغطیة
وانخفاض ، (٪41) المستشفیات في األساسیة األدویة توافر في عام انخفاض هناك ، (SARA (2017 الجاهزیة وتقییم                   الخدمة
لیبیا في األدویة إمدادات تخطیط جودة تعزیز أجل (13٪).من الطبیة والمخازن (٪10) األولیة الصحیة الرعایة مرافق في                   شدید
تحول التي االختناقات معالجة في للمساعدة األنشطة من العدید األوروبي االتحاد من المدعوم SHAMS (شمس) مشروع نفذ ،                  
الصحیین العاملین تدریب الى تهدف التى األنشطة سلسلة احدى معقولة. وبأسعار الجودة ذات األدویة إلى السكان وصول                   دون
المسئولین الصحیین العاملین تزوید هو التدریب من وكمیاتها.الهدف المطلوب األدویة نوع تحدید على البالد أنحاء جمیع                  في
األدویة بقائمة وتعریفهم ، الكمي والتحدید للتوقع الحدیثة بالطرق والمعرفة بالمهارات وكمیاتها المطلوب األدویة نوع تحدید                  عن
مراحل إلى التدریب تقسیم لیبیا.تم في األدویة اختیار كأساس فصاعدًا اآلن من تستخدم سوف والتي ، (EML) اللیبیة                    األساسیة
مجمعة عیادات 7 و ، العشرة المستشفیات جمیع األولى المرحلة وستغطي الوطني. الصعید على الصحیة المرافق جمیع                   لتغطیة
في وجنزور األندلس حي بلدیات وهي: ، بلدیات سّت في الصحیة للرعایة وحدة 54 و ، الصحیة للرعایة مركًزا 63 و ،                      
عن اإلعالن الجنوبیة.تم المنطقة في واألدیري سبها وبلدیتي الشرقیة المنطقة في وطبرق البیضاء وبلدیات الغربیة                 المنطقة
الدكتور ، الصیدلة إلدارة الجدید المدیر قبل من ، 2018 دیسمبر 22 في طرابلس في الغربیة للمنطقة التدریبیة العمل                     ورشة
العالمیة الصحة منظمة وشكر منصبه. تولیه منذ له رسمیة مشاركة أول هذه إن ، االفتتاحي خطابه في وقال عیسى. مهرج                      خالد
عام. بشكل لیبیا في الصحة لقطاع الكثیف دعمها وعلى ، الخصوص وجه على الصیدلة إلدارة المستمر دعمها على لیبیا                     في
تقدیره عن أعرب كما القادمة. السنوات في العالمیة الصحة منظمة وتعاون بدعم المطالبة ستواصل الصحة وزارة أن                   وأكد
الشخصي االلتزام على دلیل هو هذا التدریب. سبیل في یستحقونها التي العامه بأعیادهم ضحوا الذین والمدربین                  للمشاركین
بلدیة في الصحیین العاملین لجمیع التدریب نفس إلجراء الشرقیة المنطقة إلى المدربین فریق ینتقل العمل.سوف في                  والتفاني
الجنوب. في الشاطئ ووادي سبها بلدیات إلى وأخیرا ، دیسمبر 30-29 في البیضاء بلدیة ، 2018 دیسمبر 26-25 في                     طبرق

 في 08-10 ینایر 2019.
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