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اجتماع ورشة عمل الفريق الصحى برئاسة مجلس الشورى
القبرص
االجتماع االستشارى لتعاون منظمة الصحة العالميه لخدمات
الطؤارى
عالج المرضى االجانب فى الجمهوريه التركيه
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زيارة رئيس وزراء النجر السيد برجى رافينى
زار البالد السيد رئيس وزراء النجر برجى رافينى الممموافمق -23
 25يناير . 2028استقمبمل السميمد وزيمر الصمحمة المدكمتمور احمممد
دميرجان السيد رئيس الوزراء فى مطار انقره اسانبوا و فمى صمدد
زيارته تم مرافقته لزيارة السيد رئيس الجمهوريمة و السميمد رئميمس
الوزراء .

فى سياق الزيارة تمت اللقاء الثنائى بميمن رئميمس وزراء المنمجمر و
وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان بقصمر جمانمكميما بمخمصموص
موضوع تشغيل مستشفى الصداقة النجر –تركيا حيم تمم المتمفماكمر
فى فعاليات التعاون فى المجال الصحى بين البلدين.
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تقبل السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان زيارة السيد مساعد رئيس مجلس
الرئاسة الليبى احمد ميتاك
تقبل السيد وزير الصحة المدكمتمور احمممد دمميمرجمان زيمارة السميمد
مساعد رئيس مجلس الرئاسة الليبى احمد ميتاك الموافق  28يمنمايمر
 2028بمكتبه.

فى سياق اللقاء تم التحد فى مموضموعمات المتمعماون فمى المممجمال
الصحى والتفاكر فى الية الدعم الذى يمكن تمقمدممه ممن المطمرف
التركى لليبيا.

4
3

زيارة السيد وزير الصحة لمحافظة بنجاب كواجا عمران نزير للبالد
فى صدد دعم النظام الصحى لمحمافمظمة بمنمجماب بماكسمتمان ممن
طرف وزارة الصمحمة ازار المبمالد السميمد وزيمر الصمحمة كمواجما
عمران نزيز و الوفد المكون من عشرة اشخاص لمالطمالع عملمى
امثلة التطبيق الجيده الموافق  29يناير 2-فبراير2028

تم لقاء الوفد للسيد وزير الصحة الدكتمور احمممد دمميمر جمان فمى
سياق الزيارة تم زيارة الوفد لمؤسسة االدوية و االجهزة الطمبميمه و
بعض المستودعات والمصانع باسطنبول و انقره حي غادر الوفمد
البالد الموافق  2يناير.2028
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تقبل السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان زيارة السيد سفير البوسنه و الهرسك بانقره
باكر سادوفج
تقبل السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان زيارة السيد سفميمر
البوسنه و الهرسك بانقره باكر سادوفج الموافق 4يناير 2028فمى
مكتبه.

فى صدد هذه الزيارة الوديه تم النقاش حول المتمعماون المثمنمائمى فمى
المجال الصحى و خصوصآ فى موضوع السياحة العالجيه و عالج
المرضى فى تركيا .

تقبل السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان زيارة السيد سفير باكستان بانقره محمد
سيروس ساجد كوازى
تقبل السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان زيارة السيد سفيمر
باكستان بانقره محمد سيروس ساجد كموازى الممموافمق  22يمنمايمر
 2028فى مكتبه .
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فى صدد اللقاء تم التفاكر فمى مموضموعمات المتمعماون فمى المممجمال
الصحى .
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تقبل السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان زيارة السيد سفير دولة قطر بانقره
تقبل السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان زيارة سفيمر دولمة
قطر بانقره السيد سالم مبارك الشافى الموافق  26يناير 2028فى
مكتبه.

فى سياق اللقاء تم التحد حول التعاون فى الممجمال الصمحمى بميمن
البلدين و تعزيز المجاالت التى تم التعاون بها مسبقآ.

زيارة السيد مساعد وزير الصحة احمد بهاء اوتكان لنائب البرلمان التشادى عبد الرحمان
عيسى يوسف
زار السيد مساعد وزير الصحة احمد بهاء اوتكان فى صدد اتفماقميمة
عمالج المممرضمى المقمانمون رقمم  3359المممادة  24السميمد نمائممب
7

البرلمان التشادى عبد الرحمان عيسى يموسمف بمممسمتمشمفمى انمفمرة
نومونا للتدريب و البحو حي شارك بالمزيمارة ممممثملمى ممديمريمة
العالقات الخارجية و االتحاد االوربى.
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تقبل السيد وكيل الصحة البرفسر الدكتور ايوب قومش زيارة ممثلى جمعية المساعدات للصحة
العالميه
فى صدد مجاالت الخدمات الصحيه المعمالممميمه زار ممكمتمب السميمد
وكيل الصحة البرفسر الدكتور ايوب قوممش وفمد ممممثملمى مسمؤلمى
جمعية المساعدات للصحة العالميه الموافق  24يناير . 2028

فى سياق الزيارة تم التفاكر فى الية االشتراك فى تمقمديمم المخمدممات
الصحيه و الدعم الصحى لالجئيين السوريين الموجودين فى تمركميما
وتطوير المشروعات و تعزيز التعماون و المتمفماكمر فمى فمعمالميمات
التعاون و الدعم للفترة القادمهاحي شارك باالجتماع ممثلى مديرية
العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى وممممثملمى ممديمريمة الصمحمة
العامه.

تقبل السيد وكيل الصحة البرفسر الدكتور ايوب قومش زيارة مساعد ريئس وقف المعارف
السفير حسن يفوز
تقبل السيد وكيل الصحة المبمرفسمر المدكمتمور ايموب قموممش زيمارة
مساعد ريئس وقف المعارف السفير حسن يفوز الموافق  25يمنمايمر
 2028بمكتبه.

فى سياق اللقاء تم الحدي حول الميزانيات الماليه المممتماحمة النشماء
مستشفيات بافريقيا من قبل وزارة الصحة .
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زيارة وفد جامعة غزه االسالميه لمديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى
زار وفد الصحةو ممثلى مديريمة المعمالقمات المخمارجميمه و االتمحماد
االوربى الموافق  22-27ديسمبر  2027فلمسمطميمن لمبمحم ممقمر
و
مستشفى الصداقة غزة تركيا فلسطين لملمتمدريمب و المبمحمو
لمناقشه الية تشغيل المستشفى الذى تمم اسمتمكمممال انشماءه ممن قمبمل
منظمة التنسيق و التعاون التركية التابعة لمرئماسمة الموزراء حميم
تبلغ سعته  280سرير زار مديرية العالقات الخارجيه و االتمحماد
االوربى وفد الجامعة االسالمية بغزه

فى سياق اللقاء تم التصريح من قبل الوفد بان هذا المستشفى اصبمح
من احد مستشفيات غزه ذات كفائة عاليه و تقنيه متمقمدممة و ذلمك
رمزآ لتعزيز العالقات االخوية و الصداقة بيمن المبملمديمن احميم تمم
تبادل االفكار و المقترحات.

زيارة وفد الصحة الموريتانى لالطالع على نظام تسجيل المرضى االلكترونى
زار وفد الصحة الموريتانى وزارة الصحة لمالطمالع عملمى نمظمام
تسجيل المرضى االلكترونىالموافق  26-23يمنمايمر  2028حميم

شارك فى الزيارة السيد مختار ميكيترات مساعد مدير قسم مكافمحمة
االمراض بوزارة الصحة الموريتانيه و السيد مارين دينمج رئميمس
قسم نظام المعلومات الصحى و التعاون و البرمجه .
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اجتماع ورشه عمل مشروع السودان
تحقق االجتماع المتمقميمممى لمممشمروع تمعمزيمز سمعمة االسمتمجمابمه و
التحضيرات لالحوال الصحيه الطارئه الممموافمق  8يمنمايمر 2028
بمشاركة ممثلى مركز التدريب و البحو االجتماعيه ااالقتمصماديمه
و االحصمائميمه لملمدول االسمالمميمه اممنمظمممة المتمنمسميمق و المتمعماون

التركيه ا مديرية خدمات الطؤارى الصحميمه و ممديمريمة المعمالقمات
الخارجيه و االتحاد االوربى .
فى صدد االجتماع تم تقييم جدول االعمال وتحديد كيفميمة المعمممل
لبرنامج التدريب بالمشروع .

زيارة وفد الصحة للسودان
زار وفد وزارة الصحة المكون ممن سمتمه ممممثملميمن ممن ممديمريمة
العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى امديريه اتحاد الممسمتمشمفميمات
العامه امديرية الخدمات الصحيه و ممثلى جامعه العلموم الصمحميمه
مستشفى نياال السودان تركيا لملمتمعملميمم و المبمحمو لمالطمالع عملمى
احتياجات السكن و توظيف منسق لمكتب المتمنمسميمق بمالمخمرطموم و
تفعيل عملية تدريب االطباء فى المجاالت المختلفه .

حي تم لقاء سفير تركميما بمالمخمرطموم ووزيمر الصمحمة لمممحمافمظمة
دارفمور اوالممى ممحممافمظممة دارفمور و وكمميمل الصمحمة لمممحممافمظممة
دارفور احي تمممت زيمارة جماممعمة نميماالامسمتمشمفمى احمممد قماسمم
بالخرطوم منسقية منظمة التنسيق و التعاون التركيه و وقف يمونمس
امرا.
تم تنسيق اللجنة الطبيه للتخصمصمات بمالسمودان و المتمقمديمم لملمبمداء
بالتدريب فى مجال التخصصات الطبيه بممسمتمشمفمى نميماال السمودان
تركيا للتدريب و البحو .

مؤتمرالقطاع الصحى لخريجى تركيا وقطاع العمل بانقره
اجراء االجتماع التحضيرى المموافمق  9يمنمايمر  2028لممموتمممر
خريجى تركيا و دمجهم مع قطماع المعمممل المممقمرر بمتماريم 3-2
مارس  2028الذى يتم تنسيقه من قبل الغرفة التجاريمه و المغمرفمة
الصناعيه بانقرة بدعم من وزارة الصحة
فى هذا السياق تم تبادل االفكار و االطالع على ما تم تنظيمه

شارك باالجتماع ممثلى ممديرية المعمالقمات المخمارجميمه و االتمحماد
االوربى اممثلمى المجمنمة االداريمة لملمغمرفمه المتمجماريمه و المغمرفمة
الصناعيه بانقرها ممثلى ممنمظمممة المتمنمسميمق و المتمعماون المتمركميمه
وممثلى رئاسة االتراك بالخارج و المجتمعات ذات الصله
فى صدد االجتماع تم تنظيم لقاء روساء الغرفة التجاريه و الغمرفمة
الصناعيه بانقره مع الطالب و ممثلى مديرية العالقات الخارجيمه و
االتحاد االوربى
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زيارة وفد الصحة لسفارة المملكة العربيه
السعوديه

الكوادر الصحيه االجنبيه التى تواصل تدريبها
فى البالد

زار السيد مدير العالقات الخارجيمه و االتمحماد االوربمى المدكمتمور
سالمى كلج لمقر سفارة المملكة العربيه السعودية بمانمقمره الممموافمق
 25يناير  2028حي تم اللقاء مع السيد السفير وليد الخريجى .
فى سياق اللقاء تم االطالع عى موضوعات المتمعماون فمى المممجمال
الصحى اموضوع تشغيل مستمشمفمى مشمتمرك بمالممممملمكمة المعمربميمة
السعوديه وتم التطرق لتشجيع الصناعة الدوائية المحليه .

على صدد االتفاقيه الثنائيه بوزارة الصمحمة يمتمم تمدريمب المكموادر
الصحيه االجنبيه كمممشماهمد فمى مسمتمشمفميمات المتمعملميمم و المبمحمو
التركيه افى صدد هذا البرنامج تم تدريب  322كمادر اجمنمبمى ممنمذ
تاري  32ينايمر 2028ا اثمنميمن ممن المكموادر االجمنمبميمه ممازالموا
يواصلون تدريبهم فى مستشفيات التدريب و البحو

اجتماع ورشة عمل الفريق الصحى برئاسة
مجلس الشورى القبرص
تم اجتماع ورشة عمل الفريق الصحى برئاسمة ممجملمس الشمورى
القبرص الموافق  27يناير  2028لتفعيل برنامج التحول بالهميمكملمة
التشكيليه للعام  2028-2026لجمهورية قبرص الشماليه المتمركميمه
و ذلك لتعين الدعم المادى واالقتصادى الذى تم تحديده من الطمرف
التركى و تنفيذ مشروع مستشفى سعته  500سرير احميم تمم ت
مشاركة ممثلى وزارة الصحة باالجتماع .

االجتماع االستشارى لتعاون منظمة الصحة
العالميه لخدمات الطؤارى
تم االجتماع االستشارى لتعاون منظمة الصحة العالمميمه لمخمدممات
الطؤارىالموافق  28يناير  2028لتمقميميمم ممجماالت المتمعماون بميمن
منظمة الصحة العالميه و مديرية خدمات الطؤارى و تنظيم جمدول
اعمال الفترة المقبله.
شارك باالجتماع المذى تمحمقمق بمممقمر ممديمريمة خمدممات المطمؤارى
الصحيه ممثلى مديرية العالقات الخمارجميمه و االتمحماد االوربمى و
مسؤلى منظمة الصحة العالميه.

عالج المرضى االجانب بالجمهوريه التركيه
فى صدد قانون الخدمات الصحيه رقم  3359المادة  24تم عمالج
 29مريض اجنبى بالبالد .فى حيز االتفاقيه الثمنمائميمه و المبمرتمكمول
الموقع بين الطرفين  34مريضآ تم عالجهم

استعدادات افتتاح مستشفى غرستان بشكيك
للصداقة التركى
بدعوة رسمية من وزير الصحة لكرغستان البرفسر الدكتور سميمن
تالنتبيك بطراليف توجه وفد وزراة الصحة برئاسة مدير العالقات
الخارجيه و االتحاد االوربى الدكتور سالمى كلج الموافق 20-26
يناير  2028المى بشمكميمك الجمراء المدراسمات المالزممة لمتمشمغميمل
مستشفى الصداقة بشكشك كرغستان تركيا للتعليم و البمحمو المذى
تم انشاءه من قبل منظمة التنسيق و التعاون التركيه لتحديد االقسمام
الطبيه التى تقدم الخدمات الصحيه و تكوين قائمة االحتميماجمات ممن
مستلزمات طبيه و غيره و تقييم المبنى و دراسة برتكول التمشمغميمل
للمرة االخيره.

اجتماع لجنة التنفيذ رقم  142لمنظمة
الصحة العالميه
تم اجتماع اللجنة التنفيذيه رقم  242لمنمظمممة الصمحمة المعمالممميمه
الموافق  27-22يناير  2028بسمويسمرا جميمنمف احميم شمارك
باالجتماع الدكتور بكر كسكن اوغلو و مممثملمى ممديمريمة المعمالقمات
الخارجيه.
تم قبول برنامج جدول االعمال و الفمعمالميمات رقمم  23لمممنمظمممة
الصحة العالميه للعام  2023-2029احي تم ايضآ المتمفماكمر فمى
بعض الموضوعات الفنيه ا االداريةا وما يخص.يتم تنظيم اجتممماع
اللجنة التنفيذيه كل عام شهر مايو ممما يشمكمل ذلمك عمنمصمر هماممآ
الجتماع مجلس منظمة الصحة العالميه ومن ثم اتخاذ المقمرارات و
التعديالت الالزمة الجتماع مجلس منظمة الصحة العالميه

منذ تاري  32ينايمر  2028تمم عمالج  53ممريمض اجمنمبمى فمى
22الجمهورية التركيه
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بارشادات
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