
 

                      

 

 

Planning Workshop on Implementation of Family Practice Approach 

(FPA), in Libya 

23 to 27 July 2018 Tunis 
 

Ministry of Health Libya in collaboration with WHO Office for Libya has 

organized a five days planning workshop to discuss various aspects of Family 

Practice Approach (FPA).  Implementation of Family Practice Approach is one of 

the essential element of Primary Health Care Project (PHC) which is funded by 

DFID. This comprehensive and people centered approach will be implemented in a 

progressive manner initially only in selected six Primary Health Care centers 

which are located in various regions of Libya. After successful implementation of 

all the 13 core elements of family practice as recommended by WHO Regional 

Office for Eastern Mediterranean the FPA approach will be expanded to cover 

other PHC facilities in various regions of Libya. The implementation of FPA 

which is characterized by comprehensive, coordinated, continuous care will 

contribute to improved health outcome by focusing on personal, individual and 

community aspects of care.  It is imperative to note that the mentioned workshop 

will be followed by a number of follow up workshops and cascade trainings in 

order to involve and orient all cadres of health care workers who will be involved 

in the implementation and monitoring of FPA approach. The successful and full 

fledge implementation of FPA requires ample time and adequate financial and 

human resources which will be provided by MOH Libya. The technical assistance 



will be provided by WHO Libya through the DFID funded PHC project during the 

initial phases of implementation of FPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( ، في ليبياFPAورشة تخطيط حول تطبيق منهج ممارسة األسرة )

 تونس 2018يوليو  27إلى  23
 

نظمت وزارة الصحة الليبية بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا ورشة عمل للتخطيط لمدة 

األسرة طب (. يعد تطبيق نهج ممارسة FPAاألسرة )طب خمسة أيام لمناقشة مختلف جوانب نهج ممارسة 

للملكة  التنمية الدولية ( الذي تموله وزارةPHCأحد العناصر األساسية لمشروع الرعاية الصحية األولية )

بطريقة تدريجية في البداية فقط في ستة  المواطن. وسيتم تنفيذ هذا النهج الشامل الذي يركز على المتحدة

مراكز للرعاية الصحية األولية منتشرة في مناطق مختلفة من ليبيا. بعد التنفيذ الناجح لجميع العناصر 

ى النحو الموصى به من قبل المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة األساسية الثالثة عشر في ممارسة األسرة عل

ليشمل مرافق الرعاية الصحية األولية األخرى في األسرة طب ، سيتم توسيع نهج العالمية لشرق المتوسط 

الذي يتميز بالرعاية الشاملة والمنسقة والمستمرة في األسرة طب مناطق مختلفة من ليبيا. سيساهم تنفيذ 

تحسين النتائج الصحية من خالل التركيز على الجوانب الشخصية ، الفردية والجماعية للرعاية. من 

الضروري مالحظة أن ورشة العمل المذكورة سيتبعها عدد من ورش العمل التدريبية والتدريبات التعاقبية من 

ع كوادر العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين سيشاركون في تنفيذ ومراقبة نهج أجل إشراك وتوجيه جمي

وموارد مالية وبشرية كافية  كافيا   وقتا  األسرة طب . يتطلب التنفيذ الناجح والكامل لبرنامج األسرةطب 



ن خالل مشروع ستقدمها وزارة الصحة الليبية. ستقدم منظمة الصحة العالمية في ليبيا المساعدة التقنية م

خالل المراحل األولى من تنفيذ  للمكلة المتحدة الرعاية الصحية األولية الممول من قبل وزارة التنمية الدولية

 .األسرةطب 


