
 

 

قبول السيد وزير الصحة الدكتور 

احمد دميرجان لزيارة سفير 

المملكة العربية السعوديه وليد 

 عبدالكريم الخريجى 

 اجتماع وفد جامعة العلوم الصحيه 

اجتماع لجنة المنطقة االوربيه 

لمنظمة الصحة العالميه  السابع و 

 الستون 

جمهورية التركيه مديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى  الوزارة الصحه   

دد     فى هذا العدد     فى هذا العدد     فى هذا العدد     فى هذا العدد     العفى هذا العدد    فى هذا العدد     فى هذا العدد     فى هذا العدد     فى هذا العدد     فى هذا العدد     فى هذا العدد     فى هذا   

زيارة مستشار سفارة دولة زامبيا  باوليا  اجتماع وفد جامعة العلوم الصحيه 

نوندو لمديرية العالقات الخارجيه و االتحاد 

 االوربى

 زيارة رئيس وزراء مقاطعه بنجاب الباكستانيه السيد شهباز شريف للبالد
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 فى عدد اكتوبر

 

 زيارة رئيس وزراء مقاطعة بنجاب الباكستانيه السيد شهباز شريف للبالد 

  قبول السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان لزيارة سفير المملكة

 العربيه السعوديه وليد عبدالكريم الخريجى

 اجتماع وفد جامعة العلوم الصحيه 

 اجتماع لجنة المنطقة االوربيه لمنظمة الصحة العالميه السابع و الستون 

  زيارة  جمعيه قرى الصحة و التعليم لمتبرعى يسوى االنسان الدنيا لمديرية

 العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى

  اجتماع رئاسة وكالة التعاون و التنسيق التركيه االستشارى النشاء

 المستشفيات لدولة فلسطين ,النجر, ليبيا و كرغستان

  زيارة مستشار سفارة دولة زامبيا باوليا نوندو لمديرية العالقات الخارجيه

 و االتحاد االوربى

 اجتماع روسيا للسياحة الصحيه و مكافحة االمراض المعديه 

 تدريب الكوادر الصحيه فى البالد 

 االجتماع  االستشارى لمشروع  السالمه الصحيه فى الجمهوريه التركيه 

 اجتماع ورشه عمل مشروع السودان 

  اللجنة الدائمه للجنة المنطقه االوربيه لمنظمة الصحة العالميه 

 اجتماع مشروع شبكه زراعه االعضاء الدوليه لدول العالم االسالمى 

 تحضير مؤتمر خريجى القطاع الصحى التركى 

  عالج  المرضى االجانب بالبالد 

نشرة الصحه للعالقات الخارجية و 

 االتحاد االوربى
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فى صدد االجتماع تم التفاكر فى بعض مووضووعوات الوتوعواون فوى 

المجال الصحى و منها الدعم المقدم من البالد لباكستان بوخوصوو  

النظام الصحى ,ضبط االدويه,تدريب الكوادر الصحيه البواكسوتوانويوه 

فى البالد ,التعاون فى نطاق الوقوطواع الوعوام و الوخوا  ,السويواحوة 

 العالجيه.

زار السيد رئيس الوزراء الباكستانوى ايضوم مشوفوى فواتون سولوطوان 

 2017سوبوتوموبور 16محمد للتعليم و البحوث باسطنوبوول الومووافوق 

بمرافقة ممثلى وزارة الصحة حيث تقدم الوفد المرافق لهم  بوبوعوض 

 المعلومات بالخصو .

زار البالد السيد رئيس وزراء مقاطعة بنجواب الوبواكسوتوانويوه السويود 

شهباز شريف بدعوة من السيد رئيس الجموهووريوه الوتوركويوه رجوب 

 2017سبتمبر  16-14طيب اردوغان الموافق 

تم اللقاء الثنائى بين السيد رئيس وزراء بواكسوتوان و السويود وزيور 

سوبوتوموبور  15الصحة الدكتور احمد دميرجان باسطونوبوول الومووافوق

حيوث شوارف فوى االجوتومواع ايضو  السويود وكويول الصوحوة  2017

 البرفسر الدكتور أيوب قومش .

 زيارة رئيس وزراء مقاطعة بنجاب الباكستانيه السيد شهباز شريف للبالد
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انشاء مركز صحة الالجئيين  بالجمهورية التركيه بدعم مقدم بقيوموة 

خمسة مولويوون دوالر مون الوطورف الوكوورى لوالجوئويون السووريون 

 بالخاصه فى البالد.

 

زار السيد مدير العالقات الخارجويوه و االتوحواد االوربوى الودكوتوور 

أونار قونار و البرفسر الدكتور عورفوان شوانوجوان رئويوس موؤسوسوه  

الصحة العامه التركيه لمقر سفارة الجمهورية الكوريوه لولوتوفواكور و 

 االطووووالع عوووولووووى بووووعووووض الوووومووووعوووولووووومووووات بووووخووووصووووو  

 زيارة وفد وزارة الصحة لسفارة الجمهوريه الكوريه

فى صدد اللقاء تم  مناقشه موضوعات التعاون المشترف بين البلدين 

فى نطاق القطاع العام و الخا  , مجال الطب,تكنولوجويوا االدويوه 

و البايوتكنولوجيا حيث تم االتفاق على تقليل االرتوبواط بوالوخوارج و 

التعاون مع الطرف التركى فى الموجواالت الوذى سوبوق زكورهوا  و 

التعاون ايض  فى موضوع الحج لتقديم الخدمات الصحيه و تم تبادل 

 االفكار و المقترحات.

تقبل السيد وزير الصحة الودكوتوور احومود دمويورجوان زيوارة سوفويور 

 19المملكة العربيه السعوديه وليد عبد الكريم الخريوجوى الومووافوق 

 2017سبتمبر 

فى صدد اللقاء تم طرح موضوعات التعاون فى الوموجوال الصوحوى 

بين البلدين و الفعاليات التى ازداد عددها فى الفتره السابقه من هوذا 

المنطلق تقدم السيد وزير الصحة للجمهوريه التركيه  بدعوة السويود 

وزير الصحة للمملكه العربيه السعوديه الدكوتوور تووفويوق الوربواعوى 

 للبالد.

قبول السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان لزيارة سفير المملكة العربيه السعوديه 

 وليد عبدالكريم الخريجى

المستشفيات التى تم انشائها و تشغيلها مون قوبول الوطورف الوتوركوى 

بالسودان و الصومال  و تم مناقشه آلية تدريب الكوادر الصحيه  و 

التعاون فى بعض المجاالت ومع الوفد وتم االتفاق عولوى توحوضويور 

 برتوكول مبدئى بالخصو .

تم اجتماع وفد جامعة العلوم الصحيه بمشاركة السيد وزير الصحوة 

الدكتور احمد دميرجان و السيد الوبورفسور الودكوتوور أيووب قووموش 

حيث تقد السيد مدير العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى الدكتور 

 أونوووووار قوووووونوووووار بوووووعووووورض موووووحووووواضوووووره بوووووخوووووصوووووو  

 

 اجتماع وفد جامعة العلوم الصحيه 
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تم التفاكر ايضا من خوالل االجوتومواع فوى اهوداف الوتونومويوة,الوبوئوة, 

الصحة,استمراريه االيدى العامله فوى الوموجوال الصوحوى ,توطوويور 

التعاون فى موجوال الووصوول الوى االدويوه ,الومونواعوة الوموضوادات 

 الحيويه ,القوانين الصحيهة الدوليه .

تقدم الوفد التركى بطرح موضوع المناعوة و الوتوطوعويوم و عومولويوة 

تنظيمه خارج الحدود حيث تحدث الفريق التوقونوى ايضو  و توقودمووا 

 بعرض االوضاع داخل البالد بالخصو .

تمت اللقاءات الثنائية فى صدد اجتماع اللجنة بين الوفد الوتوركوى و 

الوفد االخرى حيث شارف فيها مدير عام منظمة الصحة الوعوالومويوه 

تدرس ادهانام قابريسوس ,مديرة المنطقة االوربي لمنظمة الصوحوة 

العالميه سوزانا جاكوبس ,وزير السعه البشريوة الوموجورى زولوتوان 

 بالق و وزير الصحة لكرغستان.

تم اجتماع منظمة الصحة العالميه للجنة المنطقة االوربيه السابوع و 

الستون بالمجر مدينة بوودابشوتوا الوذى يوتوم يوعوقود سونوويو  الومووافوق     

.شارف باالجتماع البرفسر الدكتور أيووب  2017سبتمبر  11-17

قووومووش و الوووفوود الووموورافووق لووه موون هوويووئووة االدويووة و االجووهووزة  

الطبيه,مديرية الصحة العامه ومديرية العالقات الخارجيه و االتحاد 

 االوربى .

تطرق السيد المستشوار  بواهومويوه الوتوعواون بويون الودول  و توقوديوم 

الخدمات الصحيه لالجئين فى البالد وحيوث توم توقويويوم دراسوات و 

مخططات  مكتب المنطقة لمنظمة الصحة العالميوه  ايضو ,توقودموت 

مديرة المنطقه االوربيه السيده سوزانا جواكووب بوعورض توقوريورهوا 

لتقييم المنطقه بعرض الجهود المقدمة لوتوقوديوم الوخودموات الصوحويوه 

لالجئين فى البالد حيث اخذت  حيزآ كبيرآ فى موضوعات المجوال 

 الصحى  للمنطقه.

فى صدد االجتماع قد تطرق الوفد الهميه تعودد موجواالت الوتوعواون  

واهمية استمرارية اهداف التنميه, شارف فى اجتماع الفترتين السيود 

رئيس وزراء اليونان الكس تسيبوراس و مسواعود رئويوس الووزراء 

البرفسر الدكتور رجب اكدا حيث القى كلمته موضوحو  فويوهوا توعودد 

مجاالت التعاون و تاثيرها فى التحول الصوحوى  فوى الوجوموهووريوه 

 التركيه . 

 اجتماع لجنة المنطقه االوربيه السابع و الستون لمنظمة الصحة العالميه

بعرض معلومات الفعاليات المقدمه .و تم التفواكور  ايضو  و توقويويوم 

مجاالت التعاون فى  الدول الغير متقدمه فى الجغرافيا االفريقيه من 

 قبل وفد وزارة الصحة و وفد الجمعيه اعاله .

زار وفد جمعية قرى الصحة و التعليم لمتبرعى الخدمات الصوحويوه 

بمفهوم يسوى االنسان الدنيا مديرية العالقات الخارجويوه و االتوحواد 

 حيث توقودم اداريون الوجوموعويوة  2017سبتمبر 13االوربى الموافق 

 

زيارة  جمعيه قرى الصحة و التعليم لمتبرعى  الخدمات الصحية  بمفهوم يسوى االنسان الدنيا 

 لمديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى
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زار وفد وزارة الصحة ومستشار سفارة زامبيا  باوليا نوندو الوبوالد 

حيث توموت الوموحوادثوات بويون وفود الصوحوة  2017فى شهر يوليو 

التركى و وفد الصحة لدولة زامبيا وايض  تم تنظيوم توبوادل االفوكوار  

بين الوفد الفنيه بخصو   تدريب الكوادر الصوحويوه  مون زاموبويوا 

بمدينة أزمير فى موركوز اورال لولوتودريوب فوى موجوال الوكووارث و 

  2017سبتمبر 7الطؤارى الموافق 

 زيارة مستشار سفارة دولة زامبيا  باوليا نوندو لمديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى

تركويوا   -فى صدد اللقاء تم التفاكر فى موضوع مشفى غزه  فلسطين

الصديق الذى تبلغ سعته مائة و خوموسوون سوريورآ ,موركوز الونوجور 

التمهيلى لالمراض االطفال  الذى تبلغ سعته خمسين سريرآ ومشفى 

مصراتا للعالج الطبيعى  الذى يحتوى على ثمانيه و ثوالثويون وحودة 

للتمهيل حيث تم التفاكر فى عومولويوة االنشواء و موالويوة الوتومسويوس و 

توركويوا الصوديوق  -االساس وما شابه.ايض  مشفى بشكف كورغسوتوان

بوالوعولوم بوان توم توخوطوط  صوفوقوة  2017الذى تم انشاءه فى العام 

 .2018التمسيس  فى العام 

شارف مدير العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى الدكوتوور اونوار  

قونار و الوفد المرافق له  فى اجتماع وكالوه الوتوعواون و الوتونوسويوق 

التركيه التابعة لرئاسة الوزراء حيث تم اللوقواء موع مسواعود رئويوس 

 الوكالة على مسكن ورئيس القسم كمان اوزدمير .

االجتماع االستشارى لوكالة التعاون و التنسيق التركيه لمشروع انشاء مستشفيات فلسطين , 

 النجر, ليبيا و كرغستان

توم  2017يوولويوو  27-19فى صدد زيارة وفد الصحة  المووافوق 

تعديل ن  مسودة التوعواون فوى الوموجوال الصوحوى بوالوتوفواكور بويون 

الطرفين  ,تم االتفاق على تدريب الكوادر الصحيه من زاموبويوا فوى 

مدينة أزمير مركز أورال للتدريب فى مجال الطؤارى و الوكووارث  

فى حالة الحصول على الدعم المادى من وكالة التعاون و التونوسويوق 

التركية التابعة لرئاسة الوزراء حيث تتكلف الوكالة بدفم تكلفة النقول 

 و السكن .

فى صدد بروتكول التعاون فى المجال الصحى  للسياحة الصحيه و 

مكافحة االمراض المعديه  الذى تم توقيعه بين الجمهورية التركيا و 

ررسيا الفدراليه زار البالد وفد وزارة الصحة الروسى المكون مون 

لتفاكر فى موضووع   2017سبتمبر15-12ستة اشخا   الموافق 

تعزيز التعاون فى مجال الصحة العامه  و طرح  موضوع فيوروس 

كاوزاكى  حيث تم اعداد مقابلة بالخصو  مع الوبورفسور الودكوتوور 

 عرفان شنجان رئيس مؤسسة الصحة العامه  بمدينة انطاليا.

 اجتماع روسيا للسياحة الصحيه و مكافحة االمراض المعديه

فى صدد اللقاء تم الوتوفواكور فوى مووضووع نوظوام ضوبوط االموراض 

الوومووعووديووه  , مووراقووبووة الووموويوواه الصووحوويووه  االحووواض و موويوواه 

الشووربا,الووتوودبوويوورات الصووحوويووه ,الووخوودمووات الووفوونوودقوويووه,سووعووة 

التشخي ,مرض فيروس كاوزاكى و االمراض الوبائيه و موراقوبوة 

 التهابات الجهاز العصبى.

تمت زيارة التاسيسات الصحية و الفنادق بمنطوقوة انوطوالويوا,كوامويور, 

 .2017سبتمبر 16بيالف و منافقط من قبل وفد روسيا الموافق 
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 تدريب الكوادر الصحيه  االجنبيه فى البالد

   
وفى صدد االتفاقيه  الثونوائويوه لووزارة الصوحوة  لوتودريوب الوكووادر 

الصحية االجنبية فى مستشفيات التعليم و الوبوحووث كوموشواهود فوقوط  

  2017سوبوتوموبور 30كادر صحى اجنبى منذ  204حيث تم تدريب 

كادر صحوى موا زالوو يوواصولوون تودريوبوهوم فوى  20حتى االن ,و 

 مستشفيات التعليم و البحوث.

 عالج المرضى االجانب بالبالد

  
مريض اجنبى بالجموهووريوة الوتوركويوه عولوى حسوب  714تم عالج 

موون خووالل  14الوومووادة  3359قووانووون الووخوودمووات الصووحوويووه رقووم 

مريض اجنبى بالبوالد ,مون خوالل  142االتفاقيات الثنائية تم عالج 

 مريض اجنبى فى البالد . 572البرتكول تم عالج 

االجتماع التحضيرى لمؤتمر خريجى الكوادر 

 الصحيه بتركيا

 
تم االجتماع التحضيرى لمؤتمر خريجى الكوادر الصحيه االجنوبويوه 

 28بتركيا بمديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى  الموافق 

  2018موارس 3-1الوذى سووف يوعوقود بوتواريو     2017سبتمبر

 بمشاركة الغرفه التجارية بانقره و الغرفه الصناعيه بانقره .

قى صدد االجتماع تم االطالع على  برنامج المؤتمر  االستشوارات 

 الفنيه بالخصو .

اجتماع مشروع شبكه زراعه االعضاء الدوليه 

 لدول العالم االسالمى

 
شووارف موومووثوولووى مووديووريووة الووعووالقووات الووخووارجوويووه و االتووحوواد 

االوربووى ,مووديووريووة الووخوودمووات الصووحوويووه ووقووف نووقوول االعضوواء 

للجمهوريه التركيه فى اجتومواع مشوروع شوبوكوه زراعوه االعضواء 

الوذى توم  2017سبتمبر29الدوليه  لدول العالم االسالمى  الموافق 

بالتعاون مع وزارة الصحة , وقف نقل االعضاء التركوى وموجولوس 

 التعاون االسالمى.

 

االجتماع االستشارى للسالمة الصحيه فى 

 الجمهورية التركيه

   
شارف ممثلى مديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى ,ممثلى  

مديرية الصحة العامه و مساعد مدير الصحة العامه الدكتور حسون 

ارماف فى االجتماع االستشارى لولوسوالموه الصوحويوه لولوجوموهووريوة 

 . 2017سبتمبر 15التركيه الموافق 

فى صدد االجتماع تم التفاكر فى تعديل فوعوالويوات الوموشوروع و توم 

ايض  النقاش فى عرض منظمة الصحة العالميه لتنظيم مؤتمر لمودة 

 ثالثة ايام بالخصو .

 اجتماع ورشة عمل مشروع السودان

  
تم تنظيم اجتماع ورشة العمل  بوموديوريوة الوعوالقوات الوخوارجويوه و 

االتحاد االوربى حيث شارف فيه  ممثلى وكاله التعاون و الوتونوسويوق 

التركيه و ممثلى مركز احصائيات االقتصاد و الشؤون االجتماعويوه 

فوى  2017سبتموبور 26للدول االسالميه للتعليم و البحوث الموافق 

صودد تووعوزيووز مشووروع الوطووؤارى و سوعووة االسوتووجوابووه السووريوعووة 

 بالسودان .

فى صدد االجتماع تم اخذ القرار ووضع تاري  لبرنواموج الوتودريوب 

فى صدد المشروع قبل عقد اجوتومواع موجولوس الوتوعواون االسوالموى 

 بمشاركة سته وزارء لوزارات الصحة .

اجتماع لجنة المنطقة االوربيه لمنظمة الصحة 

 العالميه 

  
تم اجتماع منظمة الصحة العالميه للجنة المنطقة االوربيه السابوع و 

.شوارف  2017سبتمبر  10الستون بالمجر مدينة بودابشتا الموافق

باالجتماع وفد من هيئة االدوية و االجهزة  الطبيه بورئواسوة رئويوس 

الهيئة الدكتور حقى قورسوز وممثلى مديرية العالقات الخارجيه و 

 االتحاد االوربى .



 

 

محفظتك قد تكون سبب 

 آالم ظهرك 


