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 مارس 41فعاليات عيد الطب 

بطمطقطر الطقطصطر  2048مطارس  41تم تنظيم عيد الطططب بطتطاريط  

الجمهوري وفندق غراند أنقره حيث تمت دعوة االطباء الطنطاجطحطيطن 

 من الخارج كضيوف شرف .

تم تنظيم فعاليات البرنامج بمشاركة من مديرية العالقات الخطارجطيطه 

و االتحاد االوربى و دعوة من السيد  رئيس الطجطمطهطوريطة و السطيطد 

 وزير الصحة.



 

 1  

 المؤتمر الصحى لخريجي تركيا و دمجهم بقطاع العمل بمدينة أنقره

اجراء  مؤتمر خريجى تركيا و دمجهم مع  قطاع العمل  الطمطوافطق 

بمدينة أنقره الذى تم  تنسيقه من قبطل الطغطرفطة   2048مارس  4-3

التجاريه و الغرفة الصناعيه بانقرة بدعم من وزارة الصحة ,حطيطث 

تم دمج القطاع الصحى العالمى و المحلى لتوسيع آلية الطتطعطاون فطى 

 شتى المجاالت.

فى صدد االجتماع تم اللقاء الثنائى بين وزير الصحة لطلطجطمطهطوريطة 

التركيه السيد الدكتور احطمطد دمطيطرجطان و السطادة وزراء الصطحطة  

 لجمهورية الصومال ,كرغزستان ,وليبيا .

 لقاء السيد وزير الصحة بالسيد وزير الصحة لجمهورية كرغزستان

فى صدد اللقاء تم التفاكطر بطمطوضطوعطات الطتطعطاون الطمطشطتطرك فطى 

المجال الطبى منها االدوية و االجهزة الطبيه ,مستشفى كطرغسطتطان 

تركيا  للطصطداقطة الطذى  تطم انشطاءه بطمطديطنطة بشطكطك و الطتطعطاون –

بموضوع دعم النظام الصحى ,وموضوع الطتطعطاون بطفطتطة جطامطعطة 

 ماناس للعلوم الطبيه و تعيين مفرادات العلوم الطبيه .

تم لقاء السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميطرجطان بطالسطيطد وزيطر 

الصحة لجمهورية كرغزستان البرفسر الدكتور تاالنتبيك بيتريا ليفا 

الذى شارك بمؤتمر الصحة لخريجي تركيا و دمجهم بقطاع العطمطل 

 . 2048مارس 4بمدينة أنقره الموافق 
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فى صدد اللقاء تم التفاكطر بطمطوضطوعطات الطتطعطاون الطمطشطتطرك فطى 
المجال الطبى فى حيز اتفاقية التعاون المشترك التى تم توقيعها فطى 

, و بالخاصة موضوع التعاون فى مجال  االدويطة و  2040العام 
االجهزة الطبيه ,مستشفى مصراتا  للعالج  الطبيعى وتكوين لطجطنطة 

 عمل مشتركة لتعزيز مجاالت التعاون.

تم لقاء السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميطرجطان بطالسطيطد وزيطر 
الصحة لجمهوريطة  عطمطر بشطيطر الطذى شطارك بطمطؤتطمطر الصطحطة 
 4لخريجي تركيا و دمجهم بقطاع العمل بطمطديطنطة أنطقطره الطمطوافطق 

 . 2048مارس

 لقاء السيد وزير الصحة بالسيد وزير الصحة لجمهورية ليبيا  

فى صدد اللقاء تم التفاكطر بطمطوضطوعطات الطتطعطاون الطمطشطتطرك فطى 

المجال الطبى منها التعاون المشترك فى مجال االدوية و االجطهطزة 

الطبيه  و اللقاحات ,مستشفى رجب ططيطب اردوغطان لطلطتطدريطب و 

البحوث الذى  تم انشاءه بمدينة مقدشو و التعاون  ايضآ بطمطوضطوع 

 انشاء مركز غسيل الكلى و مركز تكسير حصوة الكليه  .

 لقاء السيد وزير الصحة بالسيد وزير الصحة لجمهورية الصومال

تم لقاء السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان بالسطيطدة وزيطرة 

الصحة لجمهورية الصومال الطدكطتطوره فطوزيطه ابطكطر نطور  الطتطى 

شاركت بمؤتمر الصحة لخريجي تركيا و دمطجطهطم بطقطططاع الطعطمطل 

 . 2048مارس 4بمدينة أنقره الموافق 
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 زيارة مؤسسى جامعة الريان للعلوم الطبيه السيد عبد الغنى حسين للسيد وزير الصحة 

صرح السيد الدكتور احمد دميرجان عن اهمية تعزيز التعطاون فطى 

مجال االدويطة و االجطهطزة الطططبطيطه واالسطتطثطمطار الطمطشطتطرك بطهطذا 

الخصوص  واهميه تبادل الخبرات فى موضوعات التدريب الطبى 

وادارة المؤسسات الصحيه وتكوين لطجطنطة عطمطل مشطتطركطه لطبطعطث 

 مجاالت التعاون و تسهيل التواصل .

شارك فى االجتماع بجانب الوفد السعودى مساعد وزير التربطيطة و 

التعليم السيد أورهان أردام و السيد مديطر الطعطالقطات الطخطارجطيطه و 

 االتحاد االوربى الدكتور سالمى كلج.

زارالسيد عبدالغنى حسين مؤسس جامعة الطريطان لطلطعطلطوم الطططبطيطه 

بالمدينة المنوره السيطد وزيطر الصطحطة الطدكطتطور احطمطد دمطيطرجطان 

 29للتفاكر فى بعض موضوعات الطتطعطاون الطمطشطتطرك  الطمطوافطق 

 . 2048مارس 

فى صدد اللقاء  صرح السيد حسين عن رغبته بالتعاون مع الجانب 

التركى فى مجال الطبطحطوث والطتطططويطر فطى الطمطجطال الصطحطى  و 

االستفادة من خبرات الجانب التركى فى تقديم الخدمات الصطحطيطه ,  

و تعزيز الروابط  االخوية بين البلدين و العمل الفتتاح مستطشطفطيطات 

بالمدينة ,مكه و الرياض و تشغيلها الطمطشطتطرك بطيطن الطجطانطبطيطن  و 

االستفادة من الطرف التركى بهذا الطخطصطوص حطيطث تطمطت دعطوة 

السيد وزير الصحة لمقر الجامعطه لطالططالع عطن قطرب و تطعطزيطز 

 مجاالت التعاون.
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 تقبل السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان  زيارة سفير انجلترا السيد دومينك جيلكورت

تقبل السيد وزير الصحة الدكتور احطمطد دمطيطرجطان  زيطارة سطفطيطر 

 . 2048مارس  7انجلترا السيد دومينك جيلكورت الموافق 

فى صدد اللقاء تم التفاكر فى آلية تطعطزيطز الطتطعطاون الطمطشطتطرك فطى 

 المجال الصحى بين البلدين.

حيث تقدم ممثلى الشركة بعرض تعريفى لسعة االستثمار الطمطخطططط 
 عمله بالبالد و فعاليات االنتاج و البحوث و التطوير .

تقبل السيد وزير الصحة الدكتور احمد دمطيطرجطان  زيطارة مطمطثطلطى 
.فطى صطدد الطلطقطاء تطم  2048مطارس  7شركة هيتاتجى المطوافطق 

 التطرق لموضوعات االستثمار المشترك وتشجيع الصناعة المحليطه 
 

 تقبل السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان  زيارة ممثلى شركة هيتاتجى
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 زيارة مساعد وزير الصحة لجمهورية كازخستان السيد  ليازاد اكتافا للبالد

تقبل السيد مساعد وزير الصحة احمطد بطهطاء اوتطكطان زيطارة السطيطد 

مساعد وزير الصحة لجمهورية كطازخسطتطان السطيطد لطيطازاد اكطتطافطا 

 .2048مارس 20الموافق 

حيث شارك باالجتماع السيد سفير كازخستان بانقره و تطم الطتطفطاكطر 

حول موضوعات التعاون فى المطجطال الصطحطى فطى حطيطز اتطفطاقطيطة 

التعاون المشترك فى المجال الصحى التى تطم تطوقطيطعطهطا فطى الطعطام 

4991 . 

فى صدد تعزيز مجاالت التعاون اهمية تكوين لجنة عمطل مشطتطركطه 

وتحديد اجتماعات  و التعاون فى مجال السياحة العالجيه ,و تطبطادل 

التجارب و الخبرات من الجانب التركى  فى مجال التحول الصحى 

و الشراكة بين القطاع الخاص و العام .حيث رافق السيد احمد بهطاء 

 الوفد لمكتب السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان.
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 اجتماع افتتاح وتنسيق الدورة الثانيه التفاقيه مكافحة فقد البصر 

تم عقد اجتماع االفتتاح و التنسيق للدورة الثانيه من بطرنطامطج اتطفطاق 

 49مكافحة فقد البصر الذى يمكن منعه بمدينة اسطنبطول الطمطوافطق 

باالستفادة من قرض التنمية االسالمى من قبطل بطنطك   2048مارس

 التنميه االسالمى للدول ذات الحوجة االفريقيه .

شارك باالجتماع السطيطد وكطيطل الصطحطة الطبطرفسطر الطدكطتطور أيطوب 

قومش  , السطيطد مطديطر الطعطالقطات الطخطارجطيطه و االتطحطاد االوربطى  

الدكتور سالمى كلج ,السيد رئيس قسم المؤسسات العالمطيطه يطوسطف 

 أرماك و عدد من ممثلى مؤسسات المجتمع  الوطنى .

فى صدد االجتماع تم تقييم موضوعات البطرنطامطج و عطقطد اجطتطمطاع 

اخر مما يتعلق بالخصوص شارك فيطه الطبطرفسطر الطدكطتطور  أيطوب 

قومش وكيل الصحة ,  مدير العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى 

 ومدراء بنل التنميه االسالمى . 
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 تركيا –االسبوع الصحى الثالث جيبوتي 

فى صدد فعاليات المساعدات االنسانيه التى تقدم من ططرف وزارة 

الصحة للجمهورية التركيطه تطم تطنطظطيطم االسطبطوع الصطحطى الطثطانطى 

بطرئطاسطة  2048مطارس 47-9تركيا  بجيبوتى المطوافطق –جيبوتى 

السيد مدير العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى الدكطتطور سطالمطى 

كلج , الدكتور عبدهللا سرت ,ومجطمطوعطة مطن االخصطائطيطيطن مطنطهطم  

اخصططائططى الططتططخططديططر ,اخصططائططى الططعططظططام, اخصططائططى االمططراض 

القلبيه,اخصائى جراحة التجميل و الجراحة الطتطرمطيطمطيطه ,اخصطائطى 

النساء و التوليد ,اخصطائطى الطعطيطون ,اخصطائطى االذن و االنطف و 

 الحنجره وا خصائى قسم االشعه .

فى صدد هذا التنظيم تم اجراء بعض العمليات الجراحيه  و تدريطب 

الكوادر الصحيه بجيبوتى حيث تم االحتفال بمراسم تسطلطيطم خطمطسطه 

سيارات اسعاف من الطرف التركى و التبرع بيها لجيبوتى ,فى هذا 

اسطتطشطاره ططبطيطه  4254عمطلطيطه جطراحطيطه, 449النطاق تم اجراء 

 450كادر صحى تم تدريبهم من الطططرف الطتطركطى , 66وفحص ,

تصطويطر لطلطرنطيطيطن  69تصويرالموجات الصوتيه االيطكطو  لطلطقطلطب,

 تصوير بالموجات الصوتيه. 261المغنطيسى و 
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 تركيا –االسبوع الصحى السودان 

فى صدد فعاليات المساعدات االنسانيه التى تقدم من ططرف وزارة 

–الصحة للجمهورية التركيه تم تنظيم االسبوع الصطحطى السطودان 

  2048مطارس46تركيا  بعاصمطة السطودان الطخطرططوم  الطمطوافطق 

بالتعاون مع جمعية الطب االسالميه السودانيطه مطع وزارة الصطحطة 

للجمهورية  بمرافقة عدد من اخصائى جراحة التجميل و الطجطراحطة 

 الترميميه بمستشفى اسنان.

فى صدد هذا التنظيم تم اجراء بعض العملطيطات الطجطراحطيطه لطلطشطفطة 

االرنبيه و الحنك المشقوق . تم اجراء عطمطلطيطه الطحطنطك الطمطشطوق و 

الشفه المشقوقه  لطفل بعمر التاسعه اسمطه احطمطد عطبطد الطكطريطم  و 

 تحسن نطقه بعد زمن طويل و نطق بانه يحب تركيا  اوآل.

رافق الوفد من مديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى السيطد 

عارف شاتين حيث صرح بان العمليات التى بداء اجراءها بطتطاريط  

عطمطلطيطه  400كانت ناجحة جدآ  حيث تطم اجطراء  2048مارس 9

جراحيه  للشفة االرنبيه و الحنك المشقوق  , فى صطدد الطزيطارة تطم 

االطالع على مستشفى نياال السودان تطركطيطا لطلطتطدريطب و الطبطحطوث  

وزيارة سفير الجمهورية التركيطه بطالطبطالد الطدكطتطور عطرفطان نطزيطر 

 اوغلو . 
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 زيارة منظمة الصحة العالميه و موضوع الصحة و الهجرة الى تركيا

 الخارجيه و االتحاد االوربى وممثلى الصحة العامه.

تقبل السيد مدير العالقات الخارجيطه و االتطحطاد االوربطى الطدكطتطور 

مطارس  20سالمى كلج افراد الوفد فى مقر وزارة الصحة الموافق 

2048 

تم تنظيم زيارة من وفد من ممثلى  مكتب منظمة الصحة الطعطالطمطيطه 

باوربا و تركيا الى اليونان ايطاليا,صربيا و النمسه حيث شارك بهطا 

 . 2048مارس  23-49عدد من الكوادر الصحيه  الموافق 

فى صدد الزيارة تمت زيارة بعض المؤسسات المختصة بهذا الشأن  

و مركز سالمة الالجئين الصحيه و بعض المستشفطيطات الطتطى تطقطدم 

 الخدمات الصحيه لهم.شارك فى االجتماع ممثلى مديرية العالقات 
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 تدريب الكوادر الصحيه  السودانيه الستخدام سيارات االسعاف واالسعافات االولية 

تم تدريب الكوادر الصحيه السودانيه الستخدام سطيطارات االسطعطاف  

و االستجابة السعريعه للططؤارى و االسطعطافطات االولطيطه فطى حطيطز  

مشروع دول مجلس التعاون االسالمى للطدول االعضطاء  لطتطعطزيطز 

مطارس  8-1سعة التحضير الستجابة السريعة للططؤارى الطمطوافطق 

 بالسودان. 2048

شارك ببرنامطج الطتطدريطب مطمطثطلطى مطنطظطمطة الطتطعطاون و الطتطنطسطيطق 

التركيه ,ممثلى مركز االبحاث االحصائيه االقتصاديه و االجتماعيه 

و التدريب للطدول االسطالمطيطه,مطمطثطلطى مطديطريطة خطدمطات الطططؤارى 

 وممثلى مديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى
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زيارة وفد مركز االبحاث االحصائيه االقتصاديه و االجتماعيه و التدريب للدول االسالميه 

 لمديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى

فى صدد اللقاء تم تقييم مفرادات مؤتطمطر الطططب الطبطديطل الطتطقطلطيطدى 

ابطريطل  22-49التكميلى العالمطى االول  الطمطقطرر عطقطده بطتطاريط  

و مناقشة المشروعات السطاريطة فطى حطيطز وزارة الصطحطة  2048

التركيه و مجلس التعاون االسالمى  و تبطادل الطمطقطتطرحطات لطجطدول 

 االعمال المقبل. 

تم االجتماع بين ممثلى مركز االبحاث االحصطائطيطة االقطتطصطاديطه و 

االجتماعيه و التدريب للدول االسالميه و مدير العالقات الخطارجطيطة 

و االتطحططاد االوربطى السطيططد الطدكططتطور سطالمطى كطلططج ورئطيططس قسططم 

مطارس  20المؤسسات العطالطمطيطه السطيطد يطوسطف أرمطاك الطمطوافطق 

2048. 

 زيارة سفير النجر لمديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى

حيث قدم السيد الدكتور مديطر الطعطالقطات الطخطارجطيطه سطالمطى كطلطج 

خطاب الدعوة الرسمى الموقع من طرف وزير الصحة للجمهوريطة 

التركيه السيد الدكتور احمد دميرجان لسفير النجر بانقره ,فى حطالطة 

مشاركة السيد وزير الصحة للنجر فى هذا المؤتطمطر يطمطكطن تطوقطيطع 

 برتكول تشغيل المستشفى بالتوقيت اعاله.

فى صدد اللقاء ايضآ عالج خمسين مريض مطن الطنطجطر فطى صطدد 

اتفاقية التعاون المشترك فى المجال الطب و العطلطوم الطططبطيطه  بطيطن 

 . 2043يناير  8الجمهوريتين التركيه والنجر الموافق 

زار سفير النجر بالجمهطوريطة الطتطركطيطه السطيطد سطاولطوا ادمطوقطاذبطو 

مطارس  28مديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربيه الموافطق 

حيث اللقاء بالسيد مدير الطعطالقطات الطخطارجطيطه و االتطحطاد   2048

 االوربى الدكتور سالمى كلج و السيد عارف شاتين.

فى صدد اللقاء تم العمل المشترك على نص برتكول اتفاقية تشغطيطل 

تركيا للصداقة فى هذا النطاق تم دعوة السيطد وزيطر -مستشفى النجر

 22-49الصحة العامة للنجر الدكتور ادى الياسو ماينصاراالموافق 

لمؤتمر الطب البديل التقليدى التكميلى العالمى االول  2048ابريل 

 المخطط عقده بمدينة اسطنبول.
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الكوادر الصحيه االجنبيه التى تواصل تدريبها  

 فى البالد

 
على صدد االتفاقيه الثنائيه يتم  تدريب الكوادر الصطحطيطه االجطنطبطيطه 

كمشاهد فى مستشفيطات الطتطعطلطيطم و الطبطحطوث الطتطركطيطه ,فطى صطدد 

 2048مطارس 34كادر اجنبى منذ تاري   342البرنامج تم تدريب 

مطنطهطم   37,تم تدريب  اثنين من الكوادر االجطنطبطيطه فطى الطبطالد  و 

 مازالوا يواصلون تدريبهم فى مستشفيات التدريب و البحوث .

 عالج المرضى االجانب بالبالد

 
تم عطالج  41المادة  3359فى صدد قانون الخدمات الصحيه  رقم 

فى حيز االتفاقيه الطثطنطائطيطه و  62مريض اجنبى بالبالد منهم  333

منهم فى نطاق البرتكول الموقع بين الططرفطيطن لطلطتطعطاون فطى  274

 المجال الصحى.

تعزيز التعاون و التنسيق لسالمة الالجئين و 
االحوال الطارئة  و تنظيم ورشة عمل منظمة 

الصحة العالميه للتحول الصحى فى مجال  
لالستجابة السريعه للطؤارى  ومنظومة فريق 

 الطبى للطؤارى 

 
فى صدد سالمة الالجئين و االستجابة للطؤارى تم تنظطيطم اجطتطمطاع 

ورشة عمل  التحول الصحطى فطى مطجطال الطططؤارى و السطتطجطابطة 

السريعه للطؤارى و منظومة الفريق الطططبطى مطن ططرف مطنطظطمطة 

 بمدينة اسطنبول . 2048مارس  8-6الصحة العالميه الموافق 

فى صدد ورشة العمل  تم شرح منظومة الفرق الطبيه بطالطتطفطصطيطل  

وتم عرض مفردات التنسيق و التطقطديطم .تطم عطرض تطعطريطفطى عطن 

 فريق االنقاذ الطبى بالبالد.

شارك باالجتماع ممثلى مديطريطة الطعطالقطات الطخطارجطيطه و االتطحطاد 

 االوربى. 

اجتماع ورشة العمل الصحيه االولى لدول 

 مجموعه  العشرين االقتصاديه

 
تم تنظيم اجتماع ورشة العطمطل الصطحطيطه االولطى لطدول مطجطمطوعطة 

 باالرجنتين. 2048مارس  6-5العشرين االقتصاديه الموافق 

فى صدد االجتماع  برئاسة االرجطنطتطيطن تطم مطنطاقشطة مطوضطوعطات 

مناعة المضادات الحيويه و السطمطنطه فطى االططفطال  حطيطث شطارك 

باالجتماع ممثلى مديرية العالقات الخارجيه و االتطحطاد االوربطى و 

 ممثلى هيئة االدوية و االجهزة الطبيه .

 تدريب الكوادر الصحيه الوزبيكستان بالبالد

 
فى صدد مشروع دعم النظام الصحى لجمهورية اوزبطيطكطسطتطان تطم 

من العاملين فى نطاق خطدمطات الطططؤارى  بطأزمطيطر  20استضافة 

مكز أورال العالمى لالستجابة السريعة للطؤارى و االفآت  الموافق 

 . 2048ابريل  7-مارس  25

تم تدريب  الوفد فى مجال خدمات الطؤارى واالستجطابطة السطريطعطة 

 للطؤارى و االفآت ليصبحوا مدريبين  فى هذا الصدد.

 مفردات التدريب:

 

  خدمات الطؤارى تشكيل هيكلة الخدمات الصحيه و 

  و انواع سيارات االسطعطاف  442التعرف على مركز الطؤارى

 المستخدمه

  الوصول الى المريض و بداء االسعافات االوليطه فطى مطكطانطه و

 ادارة الحدث

 تعريف مستلزمات سيارات االسعاف و تطبيق استخدامها 

 العرض التعريفى لالنعاش و تطبيقه 

 تسلسل االدوية المستخدمة  لالنعاش المتقدم 

 سناريو السكته القلبيه 

  اسعافات مريض االصابات 

 سناريو ادارة االصابات و الصدمات 

 مرض متالزمة السحق العضلى 

 خطة االفآت للمستشفى 

  تطبيقات االنقاذ و ادارة الحدث 

 تم التدريب النظرى و العملى فى الموضوعات اعالها.
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