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 مشفى رجب طيب اردوغان مقدشو الصومال للتعليم و البحوث

زيارة الوفد  المكون من خمسه عشر فردآ برئاسة  وكيل مدير مشفى 

رجب طيب اردوغان مقدشو الصومال للتعليم و البحوث  الدكتور رجب 

يلماز بيراكتارلى فى مقر سفارة الجمهورية التركيه بمقدشو فى اليوم 

 الثانى من عيد االضحى .

 تكرم السيد سفير الجمهورية التركيه  برد الزيارة فى اليوم التالى بتهنئة  

 العاملين بالمشفى بمناسبة عيد االضحى بقاعة الطعام  . 
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تمت المعايدة من قبل  سفير النوايا الحسنه القادم من تركيا  مما ادى 

 لتعزيز الروابط االخوية مرة اخرى. 

اثبت العاملين بمشفى نياال السودان للتعليم و البحوث بان الحدود 

 لالنسانية و االعياد مره اخرى ,بمناسبة عيد االضحى 

 مشفى نياال السودان للتعليم و البحوث
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 29فى صدد الزيارة تمت زيارة مديرية المعلومات الصحيه ,مشفى  

 مايو الحكومى و مركز تنظيم المواعيد المركزى .

زار البالد وفد  الصحة للمملكة العربية السعوديه المكون من سته 

اشخاص الستفادة من تجارب الطرف التركى بخصوص موضوع النظام 

االلكترونى المركزى  لحجز مواعيد الطبيب  وفحص التطبيق فى موقعه 

.2017اغسطس  10-7و تحديد الخطوات القادمه بالخصوص الموافق   

 زيارة وفد المملكة العربية السعوديه للبالد

حيث تم تبادل االفكار و المقترحات حول برنامج  التدريب بخصوص  

كيفية دعم النظام الصحى, موضوع االدويه و المعدات الطبيه والتدريب 

بموضوع  تطبيق جودة االنتاج لالدويه  حيث تمت زيارة الوفد فى الفترة 

. 2017اغسطس  20 -13بين   

زار البالد وفد وزارة الصحة الباكستانيه القادم من محافظة بنجاب  

لمديرية  2017اغسطس  17المكون من سبعة اشخاص الموافق 

 العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى .

 زيارة وفد باكستان للبالد

شاركت مديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى فى االجتماع 

تركيا الثالث الذى تم  –التحضيرى الجتماع اللجنة االستراتيجيه قطر 

2017اغسطس   10تنظيمه من قبل وزارة الخارجيه الموافق   

تركيا الثالث الذى سوف يتم عقده   –اجتماع اللجنة االستراتيجيه قطر 

بعاصمة قطر الدوحه برئاسة  السيد رئيس الجمهوريه التركيه  و السيد 

.2017أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفه الثانى بنهاية العام   

تركيا الثالث -االجتماع التحضيرى الجتماع اللجنة االستراتيجية قطر  

حيث تمت تمديد الوفد بالمعلومات الالزمة من قبل مديرية الصحة العامه 

 و مديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى.

زار وفد  سفارة الجمهورية الكوريه موقع  االرض المخصصه النشاء 

مركز المهاجرين الصحى الذى تبلغ تكلفته خمسة مليون دوالر تم تقديمها 

2017اغسطس  18من قبل الجمهورية الكوريه  بانقره مامك الموافق   

زيارة مسؤلى سفارة الجمهورية الكوريه لموقع االرض المخصصه النشاء  مركز المهاجرين   
 الصحى بانقره مامك
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 التدريب التوجيهى لمشروع سرومه لمنطقة تراكيا

تم تنظيم التدريب التوجيهى للطاقم الفنى لمشروع سرومه )مشروع 

المحافظة على نموذج الخدمات االجتماعيه للمناطق السكنيه التى تكثف 

فيها الرومان( الذى تم تفعيله من قبل وزارة الصحة , وزارة االسرة و 

اغسطس  21الشؤون االجتماعيه و وزارة التربية و التعليم  الموافق 

2017    

حيث شارك فيه ممثلى مديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى 

وممثلى مديريه الصحة العامه  من مدينة ايدرنا ,تاكردا و كرككال,فى 

مدينه  12صدد المشروع سوف يتم تفعيل بعض الفعاليات منها تحديد 

 هدفآ  و مسح البنية الصحيه و جمع البيانات الصحيه لهم.

لتبادل االفكار و دعم  2017اغسطس 24تم تنظيم ورشة عمل  الموافق 

استمرارية المشروع و ذلك بانشاء وحدات تنسيق الخدمات االجتماعيه  

التابعه لوزارة االسره و الشؤون االجتماعيه  و الوصول للخدمات 

 المقدمه .

فى صدد مشروع سرومه )مشروع المحافظة على نموذج الخدمات 

االجتماعيه للمناطق السكنيه التى تكثف فيها الرومان(الذى تم تفعيله من 

قبل وزارة الصحة , وزارة االسرة و الشؤون االجتماعيه و وزارة 

التربية و التعليم  تم انشاء عشرين وحدة لتنسيق الخدمات االجتماعيه فى 

 اثنى عشر مدينة تم تحديدها كهدف لتفعيل المشروع.

 ورشة عمل استمرارية نموذج الخدمات االجتماعيه لمشروع سرومه 

تم االجتماع برئاسة البرفسر الدكتور عرفان شاجان رئيس مديرية 

الصحة العامه حيث شارك فى االجتماع ايضأ وفد االتحاد االوربى 

بتركيا , وصندوق االسكان لمجلس البرلمان ,منظمة الصحة 

الدوليه ,مديرية الصحة العامه بانقره ,رئاسة ادارة الطؤارى و الكوارث 

التابعة لرئاسة الجمهوريه و ممثلى مديرية العالقات الخارجيه و االتحاد 

االوربى,تم تحديد فترة تطبيق المشروع و هى سته و ثالثثين شهرآ و قد 

مضى منها تسغة اشهر لذلك اجتمعت لجنة التوجيه لعرض الفعاليات 

 التى تم تنفيزها و التى تم سوف يتم تنفيزها لجميع المشاركين.

 اجتماع اللجنة التوجيهه االول لمشروع صحة

 10تم تنسيق اجتماع الجنة التوجيهه االول لمشروع صحه الموافق 

بمديرية الصحة العامه لتطويرمشروع  الخدمات  2017اغسطس

الصحيه المقدمه من طرف الجمهوريه التركيه للحمايه  الصحيه للسورين 

حيث تم تمويل المشروع و توقيع اتفاقيه الهبه بين وزارة الصحة 

 واالتحاد االوربى .

فى صدد االجتماع عرضت جامعة االختصاص العالى طلب التعاون  

المشترك من وزارة الصحة حيث تم التشاور بخصوص الوحدات التى 

 يجب التعاون معها بخصوص المشروع.

تم تنظيم االجتماع االستشارى لمشروع  مركز انقره  لطب الشيخوخه 

من طرف   2017اغسطس  23للتطبيق و التعليم و البحوث  الموافق 

جامعة االختصاص العالى بمشاركة مديرية العالقات الخارجيه و االتحاد 

االوربى ,رئاسة ادارة السياحة العالجيه ,مديرية الصحة العامه و وزارة 

 تكنولوجيا الصناعة العلميه .

 االجتماع االستشارى لمشروع  مركز انقره  لطب الشيخوخه للتطبيق و التعليم و البحوث 
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 الكوادر الصحيه االجنبيه  التى تواصل تدريبها فى البالد 

اثنين   2017سبتمبر 15الى  2017يوليو 31تم تدريب فى الفترة من 

 من الكوادر الصحيه من اوزبيكستان فى قسم امراض الدم .

 

اثنين   2017اكتوبر  31الى  2017يوليو  31تم تدريب فى الفترة من

 من الكوادر الصحيه من اوزبيكستان فى قسم علم االمراض  .

 

  2017سمبتمبر  15الى  2016يوليو   31تم تدريب فى الفترة من 

 اثنين من الكوادر الصحيه  من اوزبيكستان فى قسم الجينات .

 وما زال التدريب مستمرآ فى مشافى التعليم و البحوث.

فى صدد االتفاقيات الثنائيه بين وزارتى الصحة بخصوص تدريب 

الكوادر الصحيه االجنبيه  و حضورهم كمشاهدين فى مشافى التعليم و 

كادر  اجنبى. 199قد  تم تدريب  2017اغسطس  31البحوث, منذ   

   

 ثمانية من الكوادر الصحيه االجنبيه :

 

  2017سبتمبر  1الى  2016سمبتمبر  5تم تدريب فى الفترة من  

 كادر صحى من فلسطين فى قسم االطفال .

  2017ديسمبر 10الى  2017يونيو   12تم تدريب فى الفترة من  

 كادر صحى من كوسفا فى قسم جراحة االوعيه الدمويه.

 عالج المرضى االجانب فى البالد

مريض اجنبى فى البالد ضمن البرتكوالت و  664قد تم عالج 

للقانون الخدمات الصحيه  14(على حسب الماده 142االتفاقيات الثنائيه )

. 3359االساسيه  رقم   

اجتماع ادارة مشروع سرومه الشهر الثامن 
 عشر

 
تم تنظيم اجتماع ادارة مشروع سرومه  للشهر الثامن عشر )مشروع 

المحافظة على نموذج الخدمات االجتماعيه للمناطق السكنيه التى تكثف 

فيها الرومان(الذى تم تفعيله من قبل وزارة الصحة , وزارة االسرة و 

اغسطس  4الشؤون االجتماعيه و وزارة التربية و التعليم  الموافق 

حيث شارك فيه ممثلى مديرية العالقات الخارجيه و االتحاد  2017

االوربى,فى هذا  الصدد تم تبادل وجهات النطر حول الفعاليات التى تم 

تنفيزها فى شهر يونيو و الفعاليات التى سوف يتم تنفيزها فى شهر 

 اغسطس حيث تم تخطيط الفعاليات للفترة القادمه  للمشروع

 زيارة وفد ليبيا التقنى لوزارة الصحة التركيه

  
تقدم وفد وزارة الصحة التركيه بزيارة  و فحص مشفى مصراته للعالج 

الطبيعى بليبيا الذى تم انشاءه من قبل منظمة التعاون و التنسيق التركيه 

.  2017اغسطس  9-5التابعه لرئاسة الجمهورية التركيه الموافق   

فى هذا الصدد تقدم الوفد بزيارة السيد وزير الصحة الليبى عمر بشير 

الطاهر ,سفارة الجمهورية التركيه بطرابلس ,مكتب التنسيق لمنظمة 

التنسيق و التعاون بطرابلس ,القنصليه التركيه بمصراته ,مشفى مصراته 

للعالج الطبيعى,مشفى مصراته المركزى,جامعة مصراته 

للتمريض ,مركز تقويم العظام, صندوق التضامن االجتماعى و زيارة 

 بعض مراكز العالج الطبيعى.



 

 

ال تستخدم الدواء من غير  نصيحة 

 الطبيب


