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زيارة رئيس جمهوريه جيبوتى السيد اسماعيل عمر للبالد
تمت زيارة السيد رئيس جمهورية جيبوتى اسماعيييل عيمير بيدعيوة
رسميه من السيد رئيس الجمهورية التركيه رجيب طيييب وردوغيان
الموافق  20-18ديسمبر .2017
فى صدد الزيارة تم توقيه اتفاقيه اليتيبيرع بييين حيكيوميتيى اليبيليديين
بحضور رؤساء الجمهوريتين حيث وقع من الطرف التركى السيييد
وزير الصحة احمد دميرجان والسيييد وزيير الصيحية ليجيميهيوريية

جيبوتى ديجاما علمى الموافيق  19ديسيميبير , 2017فيى صيدد
اللقاء تم اللقاء الثنائى بين وزراء الصحة للبلدين فيى ميقير اليقيصير
الجمهورى .
فى صدد الزيارة ايضآ تم اليتيطيرق ليزييارة السيييد وزيير الصيحية
لجمهورية جيبوتى دجاما علمى لليبيالد بيتياريي  19-13ميارس
 2017حيث تم التفاكر فى بنود االتفياقيييه وتيم اليتيبيرع ايضيآ
بخمسة سيارات اسعاف لجمهورية جيبوتى .
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زيارة رئيس الوزراء السيد بيناى يلدرم للمملكه العربيه السعوديه
رافق السيد وزير الصحة الدكتور احيميد دميييرجيان السيييد رئيييس
الوزراء بيناى يلدرم فى زيارته للمملكه العربيه السعوديه اليميوافيق
 27ديسمبر ,2017فى صدد الزيارة تم اللقاء الثينيائيى بييين السيييد
رئيس الوزراء و السيد ملك المملكة العربيه السعوديه سيليميان بين
عبد العزيز و تمت ايضآ اللقاءت المتبادلة بين الوفود المرافقه .

شارك فى االجتماعات ايضآ السيد مسياعيد وزيير اليوزراء نياكيان
شاوشاوغلو  ,السيد وزير الصحة الدكتور احمد دمير جان ,السيييده
جولىيدا صارىاراوغلو وزيرة العمل و الشؤون االجتيمياعيييه,رئيييس
فريق نواب البرلملين ليحيزب اليعيدل و اليتينيميييه السيييد مصيطيفيى
اليتطاش و مساعدى رئيس حزب العدل و التينيميييه السيييد ميانير
اونال و اوزنور جاالك.
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اجتماع الوزراء السادس لمنظمة التعاون االسالمى
تم تنظيم االجتماع الوزارى السادس لمينيظيمية اليتيعياون االسيالميى
بجده الموافق  7-6ديسمبر . 2017

تم افتتاح مؤتمر منظمة التعاون االسالمى من قبيل رئيييس اليليجينية
الصحيه التوجيهيه السيد وزير الصحة للجمهوريه التركيه الدكيتيور
احمد دميرجان حيث اجراء بيعيا اليليقياءات ميع وزراء الصيحية
للدول المشاركه لتعزيز التعاون الصحى اليميشيتيرك واليتيفياكير فيى
بعا الصعوبات الصحيه التى تواجهه العالم االسالمى.

حيث تم التطرق لعده موضوعات بعد جلسه االفتتاح لبرنامج خطط
االستراتيجيات الصحيه للعام  2023-2014اليتيى تيرئياسيهيا
السيد وزير الصحة للجمهورية التركيه اليدكيتيور احيميد دميييرجيان
حيث تيتيطيرق ليليصيعيوبيات اليتيى تيواجيه اليالجيئييييين و بيعيا
الموضوعات المهمه منها الوصول للقاحات فى الدول االعضاء.

تمت مشاركة التطورات التى حيدثيت فيى اليميجيال الصيحيى فيى
الجمهوريية اليتيركيييه ميع اليدول االعضياء مين خيالل اليميعيرا
الصحى الذى تم تنظيمه بجانب المؤتمر .

استمر المؤتمر لمدة ييومييين شيارك فيييه  56وزيير صيحية ليدول
المشاركه و مدراء مسؤلين حيث تمت القاءات تحت شعارالصيحية
فى كل السياسات .

اجراء الدكتور دميجان وزير الصحة مقابالت ميع وزراء الصيحية
للمملكة العربيه السعوديه,كرغستان,اليمن وازبيجيان و السيكيرتييير
العام لمنظمة التعاون االسالمى.
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مشاركة السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان فى اليوم الوطنى لدولة قطر
تم تنظيم حفل استقبال بمقر السفارة القطيرييه بيانيقيره بياالسيتيضيافية
السيد سفير دولة قطر سالم مبارك الشافى بمناسبة عيييد االسيتيقيالل
المئة و تسعة و ثالثين,شارك بمراسم السيد مساعد وزيير اليوزراء

محمد شمشك وزير التنميه لطفى الفان ,وزير االقتصاد السييد نيهياد
زيبكجى ,وزير الصحة السيد الدكتور احمد دميرجان و عيدد مين
الدوبلوماسين و ممثلى العسكريه.

تقبل السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان زيارة سفير موليستان بانقره
تقبل السيد وزير الصحة الدكيتيور احيميد دميييرجيان زييارة سيفييير
موليستان بانقره بولت رضوان والكاتب الثاليث مينيشيونيق ميورون
الموافق  21ديسمبر .2017

فى صدد اللقاء تم التفاكر فى موضيوعيات اليتيعياون فيى اليميجيال
الصحى و ميوضيوع اليعيالج اليميجيانيى ليثيالثية مين اليميرضيى
الموالستانين بالجمهوريه التركيه .
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تقبل السيد مساعد وزير الصحة احمد بهاء اوتكان زيارة سفير استانا بانقره السيد ابزال
صابركوالى
تقبل السيد مساعد وزير الصحة احمد بهياء اوتيكيان سيفييير اسيتيانيا
السيد ابزال صابركوالى الموافق  1ديسيميبير , 2017فيى صيدد

اللقاء تم التفاكر فى آلية انشاء مشروع موديل الشراكه بين القطاع
العام و الخاص فى المجال الصحى فى كزاخستان.

تقبل السيد مساعد وزير الصحة احمد بهاء اوتكان زيارة سفير تران السيد مراد احمد يورك
تقبل السيد مساعد وزير الصحة احمد بيهياء اوتيكيان زييارة سيفييير
تيران السيييييد مييراد احييمييد يييورك الييمييوافيق  1ديسييمييبيير , 2017

فى صدد اللقاء تم التفاكر فيى ميوضيوعيات اليتيعياون فيى اليميجيال
الصحى مع السفير االلبانى الجديد
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توقيع اتفاقية التبرع للجمهورية التركيه لقبرص الشماليه
فى اجتماع لجنة الوزراء الموافق  22فيبيرايير  2017تيم تيعيدييل
القرار رقم  721الذى صدر حسب القانون باعطاء حيق اليتيوقيييع
فى االتفاقيات بين الدول و الحكومات فى المجال الصيحيى ليليسيييد
وكيييل الصييحية ليلييجيميهيورييية اليتيركييييه اليبييرفسير اليدكييتيور ايييوب
قومش ,فى نذا الصدد تم توقيع اتفاقية التبرع بين حكيومية قيبيرص
الشماليه للجمهورية التركيه حيث وقع السيييد سيفييير اليبيالد بيانيقيرا

فاضل جان كوكوت و حكومة الجمهورية التركيه حيث وقيع السيييد
وكيل الصحة ابرفسر الدكتور ايوب قيوميش اليميوافيق  6ديسيميبير
 2017بانقره.
بدخول االتفاقية حيز التنفيذ سوف يقدم الطرف التركيى احيتييياجيات
قييبييرص الشييميياليييييه  400صيينييدوق ميين عييالج ايييزييينيياسيييييد 300
ملجرام ,خمسين منهم عبر اتفاقيه التبرع.

توقيع اتفاقيه التبرع بلقاح السل للصومال
فييى صييدد تييم تييعييديييل الييقييرار الييذى صييدر حسييب الييقييانييون رقييم
 2017/9847باعطاء حق التوقيع فى االتفاقيات بييين اليدول و
الحكومات فى المجال الصحى للسييد وكيييل الصيحية ليليجيميهيوريية
التركيه البرفسر الدكتور ايوب قومش ,تم توقيع اتفاقية التبيرع بييين
حكومة الجمهورية التركيه و حكومة جمهورية الصومال الفدرالييه
الموافق  27ديسمبر 2017بانقره.

فى نذا الصدد وقع من طرف جمهورية الصومال الفدرالييه سيفييير
الصومال بانقره السيد جاما عبدهللا محمد فى صدد االتفاقييه سيوف
يتم التبرع بمائة و خمسون الف جرعه من لقاحات السل لجمهوريية
الصومال.
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زيارة وفد الصحة التركى لمستشفى الصداقة تركيا –فلسطين
تمت زيارة وفد الصحة للجمهورية التركيه بمشاركة مدير العالقات
الخارجيه و االتحاد االوربى الدكتور سالمى كلج ,ممثلى ميدييريية
المستشفيات العامه و خمسة من اعضاء اليوفيد اليميرافيق اليميوافيق

 21-17ديسمبير  2017ليدولية فيليسيطييين ميديينية غيزه ليفيحيص
المستشفى الذى تم انشاءه من قبل وكالة التعاون والتنسيق اليتيركيييه
مستشفى الصداقة تركيا-فلسطين المقرر افتتاحيه ليتيقيدييم اليخيدميات
الطبيه العام المقبل.
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زيارة سفير جيبوتى لمديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى
تمت زيارة السيد سفير جيبوتيى عيدنيان عيبيداهللا بيانيقيره ليميدييريية
العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى الموافق  25ديسيميبير2017
حيث تم اللقاء بمدير العالقات الخارجيه السيد الدكتور سالمى كلج

وتم التطرق لموضوع التبرع بسيارات االسعاف ,عيالج اليميرضيى
المجانى بالجمهورية التركيه و تنظيم االسابيع الصحيه بجيبوتى .

زيارة سفير زامبيا لمديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى
زار مديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى السيييد مسيتيشيار
سفارة زامبيا باوليا نوندو للتفاكر فى موضوعات التعاون المشيتيرك
فى المجال الصحى المزكور فى اتفاقية اليتيعياون اليتيى سيوف ييتيم

توقيعها من قبل وزراء الصحة فى الفترة المقبيليه و تيم اليليقياء ميع
مدير العالقات الخارجيه الدكتور سالمى كلج .

زيارة وفد الصحة التركى لبنقالدش
زار بنقالدش وفد الصحة المكون من اربعة مدراء مدير اليعيالقيات
الخارجيه و االتحاد االوربى ,مديرية الخدميات الصيحيييه ,ميدييريية
المستشفيات العامه,و مديرية الصحة العامه بارا فحص امكانييه
انشاء مخيم المستشفى و افتتاحة و آلييية تيعييييين اليكيوادر الصيحيييه
لمسلمين اركان بكوكس بازار .
زار الوفد السفارة التركيه بالدكه ,مخيمات كوكيس بيازار ,ميميثيليى
وزارة االفات والالجئيين  ,مركز ابازيال الصحى بواليه اوكهييا و
بيعيا اليمييسيتيشيفييييات بيكيوكييس بيازار حييييث قيام اليوفييد بيفيحييص
المستشفيات الموجودة و كشف الحوجة للعناية المركزه .

تم اللقاء ايضا مع ممثلى منظمة الهالل االحمير اليتيركيى ,ميميثيليى
وكلة التعاون و التنسيق و ممثلى االفيات و اليطيؤرارى .تيم ايضيا
االتصال ناتفيآ من قبل مسؤلى السيفيارة اليتيركيييه ليوكيييل الصيحية
ببنقالدش الموافق  27ديسمبر  2017وتيم اتيخياذ قيرار افيتيتياح
مخيم المستشفى و ارسال المسيتيليزميات اليطيبيييه اليالزميه و بيعيثية
الكوادر الصحيه ايضآ.
لذلك تم االتفاق مع وزارة الصحة ليبينيقيالدش عيليى انشياء ميخيييم
المستشفى بسعة  50سريرآ بواليه اوكهيا التى يعيش بها الالجئيييين
حيث يتم ارسال السيرة اليذاتيييه ليجيميييع االطيبياء و االخصيائييييين
االتراك المخطط عيميليهيم ليليميسيتيشيفيى وارسيال قيائيمية اليعيالج و
المستلزمات الطبيه و االجهزة الطبيه بياليلياية االنيجيليييزييه ليوزارة
الخارجيه قبل عشرة ايام و توصيلها لوزارة الصحة
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زيارة رئيس مكتب منظمة الصحة العالميه
لمديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى
زار رئيس مكتب منظمة الصحة العالميه اليدكيتيور بيافيل اورسيو
مكتب السيد مدير العالقات الخارجيه و االتحياد االوربيى اليدكيتيور
سالمى كلج الموافق  13ديسمبر  2017حيث سلط الضوء عليى
موضوع استراتيجيات التعاون للبالد.

االجتماع التحضيرى لمؤتمر خريجى تركيا
وقطاع العمل بانقره
اجراء االجتماع التحضيرى الموافق  7ديسمبير  2017ليميوتيمير
خريجى تركيا و دمجهم مع قطياع اليعيميل اليميقيرر بيتياريي 3-1
مارس  2018الذى يتم تنسيقه من قبل الارفة التجارييه و اليايرفية
الصناعيه بانقرة بدعم من وزارة الصحة
شارك باالجتماع مدير مكتب العالقات الخارجيه للايرفيه اليتيجيارييه
بانقره السيد فرنات اكيوز و منسق المؤتمر السيد نجيب اوزكيان و
مسؤلى الشركة المنظمه و ممثلى مدييريية اليعيالقيات اليخيارجيييه و
االتحاد االوربى.
فى صدد االجتماع تم االتفاق على تامين تكلفة الميؤتيمير بيميراجيعية
وزارة االقتصاد وصندوق رئاسة الوزارء و االجتماع ميع وكيالية
التنسيق و التعاون التابعة لرئاسة الوزارء و تاكيد قائمة المشاركين
من وزارة الخارجيه و مقابلة رئاسة االتراك بياليخيارج و جيمياعية
االقارب و تفعيل العنوان االكترونى و عيميل ميوعيد ميع مسيؤليى
االكادميين بالجامعات الحكومين المختصة بتدريب العلوم الصحيه.

المرضى االجانب الذين يتلقون العالج بالبالد

الكوادر الصحيه االجنبيه التى تواصل تدريبها
فى البالد
على صدد االتفاقيه الثنائيه يتم تدريب الكوادر الصيحيييه االجينيبيييه
كمشاند فى مستشفييات اليتيعيليييم و اليبيحيوث اليتيركيييه ,فيى صيدد
الييبييرنييامييج تييم تييدريييب  312كييادر اجيينييبييى ميينييذ تيياري ي 31
ديسمبر , 2017اثنين من اليكيوادر االجينيبيييه ميازاليوا ييواصيليون
تدريبهم فى مستشفيات التدريب و البحوث .

زيارة وفد الصحة التركى للسودان
زار وفد الصحة اليميكيون مين شيخيصييين مين ميدييريية اليعيالقيات
الخارجيه و االتحاد االوربى و مديرية المستشفيات العامه السيودان
الموافق 28ديسميبير3- 2017يينيايير 2018ليكيشيف ميطيليبيات
مستشفى نياال السودان –تركيا للتعليم و البحوث منهيا انشياء سيكين
الموظفين و توظيف اطباء سودانيين ,و التيفياكير فيى ميوضيوعيات
االتفاقيه بين البلدين فيما يخص عالج مائة مريا سودانيى ميجيانيآ
و تدريب الكوادر الصحيه فى الجمهوريه التركيه .
قابل وفد وزارة الصحة ومديرية الخدميات الصيحيييه وفيد جياميعية
العلوم الطبيه الوفد المكون من اربعه اشخاص بعياصيمية السيودان
الخرطوم الموافق  23ديسمبر  2017و انتقلوا الى دارفيور نييياال
الى مقر مستشفى نياال تركيا السودان للتعليم و اليبيحيوث,حيييث تيم
استقبالهم من قبل والى المحافظه ,وزير الصحة لمحيافيظية دارفيور
و وزير التعليم لمحافظة دارفور
رجع وفد الصحة لمقابله ممثلى اللجنية اليطيبيييه ليتيدرييب اليعيليوم
الطبيه بالخرطوم و ايضا تمت مناقشة الدراسات الالزمة مع وكيل
وزير الصحة لمحافظة دارفور
زار وفد الصحة سفير الجمهورية التركيه بالخرطوم حيييث غيادر
الوفد البالد الموافق  3يناير2018

فى صدد قانون الخدمات الصحيه رقم  3359المادة  14تم عيالج
 851مريا اجنبى بالبالد منهم  148فى حيز االتفاقيه الثنائيييه و
 703منهم فى نطاق البرتكول الموقع بين الطيرفييين ليليتيعياون فيى
المجال الصحى.
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