
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Training workshop on Tuberculosis Case management  

5 – 10 November, 2018 
 

 

 

World Health Organization (WHO) has concluded a week-long comprehensive training on 

Tuberculosis (TB) case management in Libya, this workshop was held in Tunisia The first-ever 

training since the war flared-up in Libya focused on diagnosis, drug management, reporting, and 

patient tracking. 25 trainees from all TB centers of National Center for Disease Control (NCDC) 

across Libya under the umbrella of National TB Program (NTP) attended the course. The training 

was facilitated by Manager of NTP Tunisia along with senior experts in the diagnosis, case 

management and treatment of TB. 

 

 

“Increased number of suspected and confirmed TB cases with the identification of Multidrug-

Resistant (MDR) continue to be a major issue in the overcrowded Internally Displacement 

settlements and detention centers in different districts and municipalities of Libya. The capacity of 

TB centers is limited to cope with the current caseload while treatment options are also limited 

due to the shortage of first and second line drugs. This capacity building training is part of the 

intensified efforts of WHO Libya country office to strengthen the health system of Libya, restore 

its full functionality and enhance the capacity of TB centers” said Syed Jaffar Hussain, 

Representative, and Head of Mission of Libya. 

 

 

Different training techniques including a field visit to the main hospital that provides specialized 

TB treatment in Tunis. “We have been waiting for this opportunity for the last two years and are 

really thankful to WHO Libya country office and National TB Program of Tunisia for hosting us 



in Tunis. The knowledge and skills gained from this training will be taken forward to be applied 

in all TB centers across Libya” said Dr. Mohamed Furjani, Director of National TB Program of 

Libya.  

 

 

WHO is leading the health sector in Libya and management of TB along with other infectious 

diseases is one of the six pillars of the new health sector strategy. Over the past few months, WHO 

has been providing essential medicines and laboratory equipment to NTP Libya.  

 



 



 

 

عالج مرض الدرنورشة تدريبية حول   

تونس ،نوفمبر 10 – 5  
 

 

 ،اليبيفي  الدرن التعامل مع المرضى( تدريباً شامالً مدته أسبوع على WHOمنظمة الصحة العالمية ) عقدت

قد و أول تدريب على اإلطالق منذ نشوب الحرب في ليبيا  تعتبر والتي. عقدت ورشة العمل هذه في تونس

متدرباً من جميع  25على التشخيص وإدارة العقاقير وإعداد التقارير وتتبع المرضى. حضر الدورة ركزت 

( عبر ليبيا تحت مظلة البرنامج الوطني لمكافحة NCDCفي المركز الوطني لمكافحة األمراض ) الدرنمراكز 

 تونس جنبا إلى جنب مع في البرنامج الوطني لمكافحة الدرنمن قبل مدير  التدريب اجراء(. تم NTP) الدرن

 .الحاالت والعالجالتعامل مع كبار الخبراء في التشخيص ، و

 

( MDR) لالدويةمقاومة متعددة  وجودالمشتبه بها والمؤكدة مع  الدرن"ال يزال العدد المتزايد من حاالت 

ً يشكل قضية رئيسية في  ختلف الداخلي المزدحمة في موالمراكز المخصصة لالحتجاز  مستوطنات النزوح داخليا

على التعامل مع عبء الحاالت الحالية ، في  الدرنالمناطق والبلديات في ليبيا. تقتصر قدرة مراكز مكافحة 

حين أن خيارات العالج محدودة بسبب النقص في األدوية من الخط األول والثاني. ويشكل هذا التدريب على 

منظمة الصحة العالمية في ليبيا من أجل تعزيز النظام مكتب  لتي يبذلهابناء القدرات جزءاً من الجهود المكثفة ا

،  "، قال سيد جعفر حسين الدرنالصحي في ليبيا ، واستعادة وظائفه الكاملة وتعزيز قدرات مراكز مكافحة 

 ممثل ورئيس بعثة ليبيا.

 

ِّص يوفر  الذي رئيسيالمستشفى التقنيات تدريب مختلفة تشمل زيارة ميدانية إلى   الدرنمرض لالعالج المتخص 

ة في منظمة الصحة العالميمكتب يين ونشكر حقًا ى العامين الماضفي تونس. "لقد انتظرنا هذه الفرصة على مد

ي ، مدير قال الدكتور محمد الفرجان. "في تونس الستضافتنا في تونس الدرنليبيا والبرنامج الوطني لمكافحة 

في ليبيا ، إن المعرفة والمهارات المكتسبة من هذا التدريب سيتم تطبيقها في  الدرن البرنامج الوطني لمكافحة

 في جميع أنحاء ليبيا. الدرنجميع مراكز مكافحة 

 

ً إلى جنب مع  التعامل مع المرضي الدرنتقود منظمة الصحة العالمية قطاع الصحة في ليبيا ، وتعد  جنبا

لقطاع الصحي الجديدة. خالل األشهر القليلة ليجية الستراتااألمراض المعدية األخرى واحدة من الركائز الست 

البرنامج الوطني الماضية ، كانت منظمة الصحة العالمية توفر األدوية األساسية ومعدات المختبرات إلى 

 .لمكافحة الدرن


