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 مؤتمر الصحة االفريقى

يوولويوو  21-20تحقق مؤتمر الصحه االفريقى باسطنبول المووافوق 

بالتعاون موع وزارة الصوحوة سموؤسوسوة الوحويواه سجواموعوة    2017

 الحضرة اسطنبول و اتحاد العالم االسالمى للجمعيات الطبيه.

قوووود شووووارك فووووى الوووومووووؤتووووموووور بووووعوووو  الوووودول موووونووووهووووا   

الجزائر,بنقالدش,بروندى,مصر,قامبيا,غانا,اندونسيا,العراق,كينيوا,م

 اليزيا,موريتانيا,النجر,نيجريا

,بوووواكسووووتووووان,الوووومووووموووولووووكووووه الووووعووووربوووويووووة السووووعوووووديووووه,جوووونوووووب 

 افريقيا,سيريالنكا,السودان,تانزانيا,تونس,اوغندا,زبمبابوى.

2 

تم اجراء االجتماعات الثنوائويوه بوعود انوتوهواء موراسوم االفوتوتوا  يووم 

بين مساعد وزير الصحة السيد   2017يوليو  20الخميس الموافق 

احمد بهاء اوتكين  ومفو  االتحاد االفريقى للشؤون االجتماعيه و 

مسوواعوودى وزارء الصووحووة لوودول الوونووجوور,اوغوونوودا,الصووومووال, 

 سيراليون ,شاد و السودان .

تشرف بالحضور للمشاركة بحفل العشاء السيد رئيس الوجوموهووريوة 

رجوب طوويوب اردوغوان و السويوود وزيور الصوحووة الودكووتوور احوموود 

 دميرجان.

فى نطاق حفل العشاء تمت المحادثوات بويون السويود وزيور الصوحوة 

الدكتوور احومود دمويورجوان وموفوو  االتوحواد االفوريوقوى لولوشوؤون 

االجتماعية,وزير الصحة لدولة الصومال و اوغونودا,مسواعود وزيور 

الصحة لدولة سيراليون و شاد ومستشار وزير دولة الجزائر حويوث 

تم تهنئة السيد الوزير بمنصبه من قبل الووفوود الوموشواركوة و ابوداء 

السيد وزير الصحة عن رغبته فى تعزيز التوعواون الوموشوتورك بويون 

 الجمهورية التركية و الدول التى تم ذكرها اعاله.
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فى صدد الحفل اجراء السيد رئيس الجمهورية بع  المحادثات مع 

مفو  االتحاد االفريقى للشؤون االجتماعيه و وزير الصحة لدولة 

اوغندا , السودان و الصومال حيث افاد السيد رئيس الجمهورية 

 عن رغبته فى زيارة الصومال فى اقرب وقت ممكن.

قدمت مديرية العالقات الخارجية واالتحاد االوربى الخدمات 

 البرتوكوليه لهذا التنظيم.

تشرف السيد رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغوان بوالوموشواركوة 

فى حفل مراسم انتهاء تمويل مشفى مدينة اكيتلى اسطنبول المووافوق 

 2017يوليو  21

 مراسم انتهاء تمويل مشفى مدنية اكيتلى اسطنبول
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صر  السيد وزير الصحة الودكوتوور احومود دمويورجوان بوان جومويوع 

المخلوقات الحية لديها خاصيه تجديد نفسها نحن مجتمع حى قابلويون 

للتحول  و التطور و بما ان التطور له ثالثة خصوائوا اسواسويوه و 

 هى تحول النظام التحول الفكرى التحول فى تطبيق الخدمات .

و صر  السيد الوزير ايضآ ان الصحة فى توركويوا االن فوى اعولوى 

داوموت فوى الوتوقودم  2002قمتها  منذ خمسة عشر عامآ منذ العام 

نحو القمه لذلك يجب ان نرفع الراية الى اعلى فى تقوديوم الوخودموات 

لشعبنا و تطبيق المستجدات فى وقتها وتجديدها و رفوع هوذه الورايوة 

 الى االعلى و تسليمها الجيال بعدنا.

بعد اعالن السيد رئيس الوزارء السيد بيناى يلدرم  لقوائوموة موجولوس 

الوزارء تم تعين السيد نائب البرلمان لوموديونوة سوامسوونوج الودكوتوور 

 احمد دميرجان وزيرآ للصحة.

حيث تم تعين السيد وزير الصحة السابق البرفسور الدكوتوور رجوب 

اكدا مساعدآ لرئيس الوزارءحيث القى كلوموتوه بوعود انوتوهواء موراسوم 

التسليم مصرحآ عن النهضة التى حدث فى مجال الخدمات الوطوبويوه 

فى عهد حزب العدل و التنميه و يعتبر ميراثآ ثمينآ سوف يتم تسلويوم 

هذه االمانة  لوزير الصحة الفاضل الدكتور احمد دميرجان و نوحون 

نعلم انه بمكتسباته و قدراته سوف يرفع هذا العلم لالعالء و بجهوود 

وزير الصحة الفاضل سوف تنج تركيا فى الموجوال الصوحوى النوهوا 

تعتبر موديآل  لجميع الدول وايضآ  توفير الخدمات الصحية بوجوودة 

 عاليه لمواطنينها .

 التبادل الوظيفى للوزارء ,وزير الصحة الحالى الدكتور احمد دميرجان 
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بانقره بمقور السويود  2017يوليو  6للجمهورية االندونسيه  الموافق 

رئيس الجمهورية حيث تم التوقيع من  الطرف التركى السيد وزيور 

الصحة البرفسر رجب اكدا والطرف االندونيسوى وزيور الواوالقوات 

 الخارجيه رتنو مرسوادى . 

تم توقيع خطاب النوايا بحضور السيد رئيس الجمهوريوة  الوتوركويوة 

والسيد رئيس الجمهورية االنودونويوسويوة جووكوو ويودودو فوى خوالل 

زيارته للبالد بعد انتهاء التفاو  و الموتوطوابوقوة بوالوخوصووا بويون 

 الطرفين وزارة الصحة لولوجوموهووريوة الوتوركويوه و وزارة الصوحوة 

 

 توقيع خطاب النوايا مع اندونسيا

فى صدد الزيارة زار السويود جووهوانوس موركوز الوطونوضوا لصوحوة 

الالجئيين و تمت المقابلة الثنائية بينه و بويون السويود وزيور الصوحوة 

 البرفسر الدكتور رجب اكدا. 

تحققت زيارة المفو  المسؤل لالتحاد االوربى لسياسات الجوار و 

 .2017يوليو  6التوسيع الموافق 

 زيارة جوهانس هاهن للبالد
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صر  السيد رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان بتعليماتوه لومود 

 20المساعدات للبلد الشقيق تحت اسم حملة االمل التى تبلغ قيمتهوا 

مليون ليره تركيه ,عدديون مون مشوفوى  الصوحوراء,االدويوة,بوعو  

المستلزمات الطبيه,اقراا الكلور و بعو  الوموعودات الوموخوتوبوريوه 

حيث يبلغ وزن المساعدات مائة و عشرين طن  تحركت من ميونواء 

 .2017يوليو  9اسكندرون متجها الى اليمن الموافق 

طلب السيد سفيراليمن بانقره عبدهللا على الفودحول السوعودى موقوابولوة 

السيدوزير الصحة البرفسر الدكتور رجب اكدا  عاجوآل لوموفواوضوة 

 7فى موضوع وباء الكوليرا باليمن ,حيث تحققت المقابلة المووافوق 

و تقدم السيد سفير اليمن بطلب مساعدات مون طورف  2017يوليو 

 وزارة الصحة لمكافحة وباء الكوليرا بالبلد الشقيق .

 المساعدات االنسانية لليمن

تم التركيز على مستقبل النظوم الصوحويوه لوحوضور وجوهوات الونوظور 

لصانعى السياسات و مفاوضة الصعوبات الوحوالويوة و الوتوى سووف 

 تواجه النظم الصحية فى المستقبل و ايجاد السيناريوهات المحتمله.

الوذى شواركوت فويوه الودول االعضواء  2018تحقق مؤتومور توالون 

   2008بمناسبة مرور عشرة اعوام لتوقيع اتفاقية توالون فوى الوعوام 

 باستوننيا.

فى صدد المؤتمر  تم تسليط الضوء عولوى الونوظوم الصوحويوة حويوث 

طلبت منظمة الصحة الدوليه بمشاركة تركيوا فوى فوريوق الوعومول و 

يوولويوو  7تنظيم محتويات المؤتمر لذلك تم تنظيم اجتمواع الومووافوق 

لتحضير مؤتمر بروكسل بالجيكا,حيث شوارك بواالجوتومواع   2017

الفاضلة مساعد مستشار  فاطمه موريوج يولومواز و موديور الوعوالقوات 

 الخارجية و االتحاد االوربى الفاضل اونار قونار.

 اجتماع فريق الدول االعضاء لمؤتمر تالن الدولى للسنة العاشره
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بعد مرور خمسة ايام من العمل المشترك  تم تقديم الخدمات الطبويوه 

 159من الطرفين للمرضوى االوزبوكوسوتوانويون الوذى بولوغ عوددهوم 

عملية جراحيه  و فى هذا الصدد تم تدريب  75مريضآ و تم اجراء 

 كادر طبى  نظريا و عمليآ. 151

 تفاصيل االسبوع الصحى فى الملحق الخاا.

 9-1االوزبيكى الرابع الموافوق   –تحقق االسبوع الصحى  التركى 

باوزبيكستان مدينة طاشكنت و هارزام ,حيث شوارك   2017يوليو 

فيه وفد تكون من عشرين شخصآ من الكوادر الصحيوه مون اطوبواء 

متخصصين و مساعدين طبيين فوى الوموجواالت الوتوالويوه , جوراحوة 

االطووفووال , الووعووظووام, الووتووخووديوور,اخووتووصوواا اموورا  الووقوولووب 

لالطفال,امرا  النساء و التوليد,الجراحة العام وجراحة الوموسوالوك 

البوليه.بار  اجراء العمليات الجراحيه المعوقودة الوموسوتوعوصويوه و 

 تدريب الكوادر الطبييه للبلد الشقيق.

االوزبيكى الرابع –االسبوع الصحى التركى   

 2017يوليو 29-25مع وزارة الصحة الفدرالية لباكستان الموافق 

حول تاطية  احتياجات المرضى الوبواكسوتوانويون لونوقول االعضواء و 

 امرا  القلب فى نطاق السياحة العالجية .

تحققت زيارة الووفود الصوحوى بورئواسوة الوفواضول موديور الوعوالقوات 

الخارجية و االتحاد االوربى الدكتور اونار قونارمرافقآ له  رئويوس 

 قسم السياحة العالجية و رئيس قسم نقل االعضاء حيث تم التفاو  

 زيارة السيد مدير العالقات الخارجية و االتحاد االوربى الدكتور اونار قونار لباكستان
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تم اجراء االجتماعات الفنيه لرئاسة الومودريوات الوعواموة و الومووارد 

البشرية للصحة العامة , التمويل الصحوى,صوحوة االم و الوطوفول و 

المستشار القانونى,حيث تمت بع  الوموفواوضوات حوول بورتووكوول 

تشايل المشفى  و مالية التشال وتم فح  قائمة االجهزة الطبويوه و 

المستلزمات الطبيه  التى سوف يتم تامينها من قبل وكالة التنسيق و 

التعاون التركيه و اجراء بوعو  الوتواويورات فويوهوا و طور  بوعو  

 المقترحات  ايضآ.

بطلب من رئاسة  وكالة التعاون و التنسيق التركية تم تنظيوم زيوارة 

عاصموة الونوجور  2017يوليو  14-10وفد وزارة الصحة الموافق 

 تركيا . -نيامي لفحا مشفى الصداقة النجر

بالتعاون موع موكوتوب الوبوراموج بونويواموى حوقوقوت بوعو  الوزيوارات  

بمشاركت السيد وزير الصحة العامة الدكتور ادللياسو ميونواسواره و 

سفير الجمهورية التركية بيامى الفواضول حسويون اوزتورك لوموشوفوى 

اساكا قازوبى للنساء و التوولويود , موركوز مورجوعوى الوتوولويود,عويوادة 

 ماقورى الخاصة.

 النجر -مشفى الصداقة تركيا

 تقييم مشفى الصومال وانشاء مختبر الصحة العامه

تووم ارسووال اربووعووة و عشووريوون طوون موون االدويووة ,االجووهووزة 

الطبيه ,المستلزمات الطبيه و مستلزمات المختبر بتوعولويوموات السويود 

رئيس الجمهورية رجب طيب اردغوان تحت اسم حملة االمول الوى 

الصومال لمكافحة وباء الكوليرا الذى ضرب الصومال فى الشهوور 

السابقه بالتعاون مع الهالل االحمر التركى و رئاسة ادارة الكووارث 

 4و الطوارى,تحركت باخرة المساعدات الى الصووموال الومووافوق 

 . 2017ينويو 

فى صدد موضوع انشاء مختبر الصحة العامة تم تشوكويول وفود مون 

مونوهوم كوادر طوبوى  2017يوليوو  30-26ثالثة اشخاا الموافق 

لتدريب  العاملين فى المختبر واجراء بع   الدراسات الوبوائويوه و 

تقييم مشفى مقدشو الصومال رجب  طيب اردوغان تركيا للتعليم و 

 البحوث   .

يوولويوو  11-10تحققت بع  االجتمواعوات بواسوطونوبوول الومووافوق 

مع مساعد مستشار الصوحوة الوتوركوى الوفواضولوه الوبورفسور  2017

الدكتور فاطمه ميريج ,رئيس الرصد االقتصادى و التنسيق لرئاسوة 

الجمهورية  السيد هاكوان يوارداكول ,موؤسوسوة االدويوة و االجوهوزة 

الطبيه ممثلى مديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى  ممثلوى 

 وزارة االقتصاد وممثلى مؤسسة التضامن االجتماعى.

 زيارة مساعد وزير الصحة للملكة العربية السعودية للبالد

 زيارة وفد وزارة الصحة لمحافظة بنجاب باكستان للبالد

فى صدد مشروع دعم النظام الصحى  لمحافظة بونوجواب بواكسوتوان 

تمت زيارة الوفد المكون من ثوموانويوة اشوخواا لوموؤسوسوة الصوحوة 

 29-23العامه  قسم االوبئه الميدانيه و االستجابة السريعة الموافق 

 .2017يوليو
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حيث شارك فرق العمل على شكل اربعة مجموعات منها تقنيات 

 المعلومات, الموارد البشريه,الفحا الفعال و التقييم.

فى صدد المناقشات فى تفعيل مجال االدوية و االجهزة الطبيه تموت 

زيارة السيد مساعد وزير الصحة السعودى الدكتور فوهود دانوداشوى 

يوولويوو  12-9وعشرة افراد من  الوفد المرافق له  للبالد الومووافوق 

2017 . 
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شارك العاملين بالمشفى فى حوفول ذكورى الشوهوداء حويوث توم خوتوم 

 القران الكريم  و رفع علم الوطن للجمهورية التركيه بنشيد الوطنى 

 عالج المرضى االجانب بالبالد 

   
على صدد قانون الوخودموات الصوحويوه  2017يوليو  31منذ تاريخ 

مريو  و ايضوا  134تم عالج  14على اسس المادة  3359رقم 

مووريوو  موون خووالل الووبوورتووكووول الصووحووى بوويوون  466عووالج 

 مري . 600البلدين ,ملخصآ لذلك  المجموع 

 مشفى نياال السودان تركيا للتعلم و البحوث

 يوليو 15فى صدد فعاليات يوم شهداء 

 

الذين  2016يوليو  15تمت بع  الفعاليات بمناسبة ذكرى شهداء 

كافحوا  محاولة انقالب منظمة فتو هللا قوالن االرهوابويوه والوتونوظويوم 

 الموازى االرهابى .

 زيارة سفير باكستان لمديرية العالقات الخارجية و االتحاد االوربى

وتوم الوتوفواو   2017يوليو  3الخارجيه و االتحاد االوربى الموافق 

بالخصوا مع مدير العالقات الخارجويوه و االتوحواد االوربوى الودكوتوور 

 اونار قونار.

فى صدد موضوع عالج المرضى الباكستانيين بمقابل القيمة الماديه 

المصر  بها  فى تركيا تحققت زيارة الفاضل سفير باكستان بانوقوره 

 سهيل محمود  و الكاتب االول  طاهر محمود  لمديرية العالقات 

 زيارة وفد وزارة الصحة لدولة قامبيا للبالد

  
بالتعاون مع البنك الودولوى توم تونوظويوم موؤتومور الصوحوة االفوريوقوى 

حيث شارك بواالجوتومواع   2017يوليو  21-20باسطنبول الموافق 

السيد وزير الصحة لدولوة قواموبويوا و خوموسوة اشوخواا مون الووفود 

المرافق له  تشرف بالحضور الوى موقور وزارة الصوحوة الوتوركويوه 

بانقره ومن ذللك المنطلق قام الوفد زيارة بع  المؤسسات الصحوة 

 و االقسام االدارية بالوزارة.
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 مشفى مقدشو الصومال تركيا رجب طيب اردوغان للتعليم و البحوث 

و تعتبور وحودة الوعونوايوة الوموركوزه   2014و دول الجوار منذ العام 
هذى اول وحدة فى شرق افريقيا و ايضوآ توحوتووى وحودة الوعونوايوة 

سوريور لوالطوفوال حوديوثوى  16سراير للناشئين و  9المركزه  على 
 سرير.  37الوالدة .بعد افتتا  هذه الوحده يبلغ عدد االسرا 

 

 يزداد عدد اجهزة الغسيل الدموى

 

اجهزة للواوسويول الودمووى ,فوى موبونوى الوموشوفوى  7فى المشفى لدينا 
جهاز للاسيل الدموى ايضآ بعد االفتتا  سيصبح  15االضافى لدينا 

اجهزة اخرى ويعنى ذلك الوموشوفوى  5جهاز باالضافة الى  22لدينا 
جهازه للاسيل الدموى حيث تتم جميع عملويوات الواوسويول  27يمللك 

الكلوى بمشفى مقدشو الصومال تركيا رجب طيب اردوغان للتعليوم 
 و البحوث.

  2017يوليو  15فعاليات يوم شهداء 

 

بع  الفعاليات بمقدشو عاصمة الصومال  بمناسبة ذكرى شوهوداء  
الذين كافحوا  محاولة انوقوالب مونوظوموة فوتوو هللا  2016يوليو  15

 قالن االرهابيه والتنظيم الموازى االرهابى .

شارك العاملين بالمشفى فى حوفول ذكورى الشوهوداء حويوث توم خوتوم 
القران الكريم  و رفع علوم الووطون لولوجوموهووريوة الوتوركويوه بونوشويود 

 الوطنى .
 

 سرير 12وحدة العناية المركزه للطؤارى  تحتوى على 

 

 1بداءت الخدمات الطبيه فى وحدة العناية المركزه بمقدشو الموافق 
اغسطس  حيث تقدم مشفى مقدشو الصووموال توركويوا رجوب طويوب 
 اردوغان للتعليم و البحوث الخدمات الصحية للمواطنيين الصومال 

 عيد رمضان فى الغربة
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للفاضل سفير الجمهورية التركيه بمقدشو اولقان بواكوار .حويوث قوام 

السويود السوفوويور بوتوكووريوم الضويوووف و مشواركوتووهوم فوى الووفوعوالويووات 

 االجتماعيه. 

تم زيارة العاملين من جميع الكوادر الطبيه و غيرها بمشفى مقدشوو 

الصومال تركيا رجب طيب اردوغان للتعليم و البحوث بزيارة مقر 

 سفارة الجمهورية التركيه بمناسبة عيد رمضان حيث تمت المعايده 



 

 

ال تدخل بمالبس عملك الى 

 السرير


