
 

 

 

Training of Doctors from Tawargha in treatment of Leishmania Disease 

Tunis, Tunsia 19 - 21 Dec. 2018 
 

 

21st December 2018, Tunis, Tunisia 

The World Health Organization (WHO) organized an intensive training in Tunis on Cutaneous 

Leishmaniosis (CL) for seven Libyan doctors from Tawerga City who are taking care of Internally Displaced 

Populations (IDPs) from Tawerga, and in the IDP camps in Benghazi and Tripoli. The training was 

conducted by one of World-leading experts in the field.   

Cutaneous leishmaniasis is considered as a major public health problem in Libya. Recently an outbreak of 

CL is reported among IDPs from Tawerga when they returned to their city. The parasite transmission was 

high, the form of the disease was severe, and a special training to treat the patients properly was needed 

to prevent disfigurement.   

‘’ Now the well-trained team can provide safe and quality treatment for their people, and as they are from 

Tawerga this will ensure proper continuous follow up for the patients’’ Dr. Jaffar Hussein, WHO 

Representative for Libya. 



 

Doctors from Tawergha trained in Tunis for treatment of cutaneous leishmaniasis  

 

One of the doctors who is working in Tawergha developed CL himself; as shown in pictures he received 

the treatment by his colleagues during their training in Tunis 

 

 



 

 

 تدريب أطباء من تاورغاء في عالج مرض الليشمانيا

2018ديسمبر  21 - 19تونس    
 

 

 ، تونس ، تونس 2018ديسمبر  21

 

لسبعة أطباء ليبيين من  (CL) تدريباً مكثفاً في تونس حول مرض الليشمانيا الجلدينظمت منظمة الصحة العالمية 

تاورغاء الذين يعتنون بالسكان النازحين داخلياً من تاورغاء ، وفي مخيمات النازحين داخلياً في بنغازي مدينة 

 .وقد أشرف على التدريب أحد الخبراء الرائدين في هذا المجال .وطرابلس

 في اآلونة األخيرة تم اإلبالغ عن تفشي .لليشمانيات الجلدي مشكلة صحية عامة رئيسية في ليبيايعتبر داء ا

(CL) كان انتقال الطفيليات مرتفعًا ، وكان  .بين األشخاص النازحين داخليا من تاورغاء عندما عادوا إلى مدينتهم

 .هكل صحيح لمنع التشوالج المرضى بششكل المرض شديدًا ، وكان هناك حاجة إلى تدريب خاص لع

 

، وكما هو الحال في تاورغاء ، سيضمن القربائهيوفر العالج اآلمن والجيد  اآلن ، يمكن للفريق المدّرب جيداً أن"

 .ذلك المتابعة المستمرة والمثالية للمرضى" د. جعفر حسين ، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا

 

 
ي 
ي تونس لتلق 

  العالج من داء الليشمانيات الجلديتم تدريب أطباء تاورغاء ف 



 

ي تاورغاء
ي الصور حصل عىل مصاب نفسة بواحد من األطباء الذين يعملون ف 

من قبل زمالئه  العالجالليشمانيا الجلدية. كما هو موضح ف 
ي تونس

 خالل تدريبهم ف 


