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 فى عدد يوليو

 

  مراسم توقيع استثمار مستشفى كيلس العام 

 مؤتمر افراسيا الثامن لالمراض المسالك البوليه السرطانيه 

  توقيع اتفاقيه التبرع للصومال 

  زيارة  مستشار سفارة السنغال لمديرية االتحاد االوربى و العالقات

 الخارجيه

 زيارة سفير قامبيا لمديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى 

 االجتماع التحضيرى لمؤتمر شبكه نقل االعضاء  العالمى االول 

 اجتماع فرق التنسيق التفاق مكافحة فقد البصر 

  االجتماع التحضير للسالمه الصحيه بتركيا  وتحضير جدول الميزانيه

 و مشروع  مستند التعريف الوظيفى 

 التدريب فى مجال العنايه المركزه و ضبط االمراض المعديه 

  (2222-2202) 2222االجتماع التعريفى لبرنامج االفق 

 اجتماع تنسيق ازمة روهنقا 

 اجتماع التنسيق لدولة مالى 

  اجتماع تعديل مستندات استراتيجيات التعاون بين الدول و مكتب

 منظمة الصحة العالميه

  اجتماع مسودة تبليغ المؤسسات المصرحه لها باجراء فعاليات فى

 مجال االجهزة الطبيه 

 الكوادر الصحيه  االجنبيه التى تواصل تدريبها فى  البالد 

   اجتماع اللجنه التحضرى االربعين لدول الناميه الثمانيه 

  االجتماع التعريفى لنظام الدعم التقنى وتبادل المعلومات 

 اجتماع لجنة التنسيق العشرين لحقوق الملكيه الفكرية و الصناعيه 

  اجتماع تبليغ المؤسسات المصرحه لها باجراء فعاليات فى مجال

 االجهزة الطبيه 

 عالج المرضى االجانب بالبالد 

نشرة الصحه للعالقات الخارجية و 

 االتحاد االوربى

 

 

باسم وزارة الصحه للجمهورية التركيه مديرية 

 العالقات الخارجية و االتحاد االوربى 
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 عارف جاتين

 

 المحررين
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.حيث تم التوقيع منن بناسنم بنننك النتنننمنينه االوربنى السنيندة روزا 

سانجيزيابرا و باسنم وزارة الصنحنة السنيند ننالنب وكنينل الصنحنه 

الدكتور شعيب برنجى  حيث شارك بمراسم النتنوقنينع السنيند وكنينل 

الصحه البرفسر الندكنتنور اينوب قنومنث  ومنمنثنلنى وفند االتنحناد 

 االوربى و ممثلى بنك التنميه لالتحاد االوربى. 

 ت
م توقيع مشروع استثمار مستشفى كيلس العام الذى تنم 

فى نطاق برنامج االمكانيات الماليه لنالجنلنينينن تنحنت 

الحمايه المؤقته  السوريين بتركينا النتنى ينبنلنغ قندرهنا 

ينوننينو  8ثالثة مليار يورو من طرف االتنحناد االوربنى النمنوافنق 

بصالة االجتماعات الطابق التاسع بمقر وزارة الصحة  بين  2208

 االوربنننى و وزارة الصنننحنننةبنننننننك النننتنننننننمنننينننه لنننلنننمنننجنننلنننسننن

  

 مراسم توقيع استثمار مستشفى كيلس العام 
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 مؤتمر افراسيا الثامن لالمراض المسالك البوليه السرطانيه 

 ز
ار السيد وكيل الصحة النبنرفسنر الندكنتنور  اينوب قنومنث 

الجنراء  2228ينولنينو  0 -يونيو  28قورجستان الموافق

اللقاءات مع مسؤلى وزارة الصحة هناك و النتنعنرف عنلنى 

النظام الصحى و النمنشناركنة فنى منؤتنمنر االمنراض السنرطناننينه 

 للمسالك البوليه .

فى صدد الزيارة تم اللقاء الثنالى بين السيد وكيل الصحة و السنيندة 

نالبة وزير الصحة الدكتوره مناينا القنفنالفنا  حنينث تنم بنحنث  لنينه 

مجاالت التعاون وموضوعات السياحة العالجيه ,االدوية و االجهزة 

الطبيه و الخدمات الصحيه فى مجال االفنات و النطنؤارى.و ايضن  

دعم النظام الصحى بقرجستان بعد النمنننافنع النتنى جنلنبنهنا بنرننامنج 

التحول الصحى فى البالد  حيث تقدم السيند النوكنينل بندعنوة ننالنبنة 

وزير الصحة لزيارة مشاريع الشراكة بين القطاع العام و النخنا   

 ) مجمع المستشفيات(.

شارك السيد وكيل الصحة فى مؤتمنر افنراسنينا النثنامنن لنالمنراض 

السرطانيه للمسالك البوليه  الذى تم تنظيمه من قبل جمعية افنراسنينا 

لالمراض المسالك البوليه السرطانيه و قندم كنلنمنة االفنتنتنا  حنينث 

صر  عن اهميه تعزيز الصداقة و جمع الدول المجاورة فى ملتقنى 

العلم  و اتخاذ الفرصة لتبادل االفكار و الخنبنرات و تنقندم بنالشنكنر 

لوزارة الصحة بقرجستان الستضافهم و تقديم الدعم لهذا المؤتمر و 

 انهاء كلمته بالتمنى بتعزيز التعاون فى مجال الصحة  بين البلدين .
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 توقيع اتفاقيه التبرع للصومال 

 ت
م تننوقننيننع اتننفنناقننيننه الننتننبننرع بننمننسننتننلننزمننات قننردهننا 

ليرا تركيه الستخدماتها فى مسنتنشنفنى  66,672,36

تنركنينا    –رجب طيب اردوغان  منقندشنو الصنومنال 

 حننيننث تننم  2208يننولننيننو  27لننلننتننعننلننيننم و الننبننحننوث  الننمننوافننق 

 

اعطاء حق التنفيذ للسيد وكنينل الصنحنة النبنرفسنر الندكنتنور اينوب 

 2208/00328قومث فى اجتماع  الوزارء على ن  القانون 

 زيارة  مستشار سفارة السنغال لمديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى

قق السيد نالب مستشار سنفنارة السنننغنال شنين  دينالنو و  ح

الكاتب االول مكتار ساديو زينارة لنمنكنتنب السنيند مندينر 

العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى الندكنتنور سنالمنى 

 .2208يوليو  7كلج الموافق 

فى صدد الزيارة صر  السيد نالب المنسنتنشنار بنان النتنعناون بنينن 

البلدين قد ازدهر بزيارة السيد رليس الجمنهنورينة النتنركنينه   منننذ 

,و اننتنهنز النفنرصنة لندعنوة السنيند وزينر الصنحنة  2208فبراير 

للجمهورية التركيه و الوفد المرافق لهنا كضنينف شنرف لنمنعنرض 

 20-08المستلزمات الطبيه العالمى سسداك التاسع  بداكار الموافق 

 . 2208يوليو 

صر  السيد مدير االتحاد االوربى و العالقات الخارجنينه الندكنتنور 

سالمى كلج  ان السنغال اصبحت محطة نظر و اهمية التعاون  بين 

البلدين .و صر  ايضا عن تنظيم االسابيع الصحيه و تنعنزينزسنعنة 

الكوادر الصحيه و تعزيز الننظنام الصنحنى وان النطنرف النتنركنى 

 حاضر للتعاون بهذه المجاالت.
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 زيارة سفير قامبيا لمديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى

قق السيد سفير قامبيا كمنسنننق جنمنا  و مسناعنده السنيند  ح

سارنق مودو زيارة لمديرية االتحاد االوربى و العنالقنات 

حنينث تنم النلنقناء  2208ينوننينو  03الخارجيه الموافق 

 بمكتب المدير العام  السيد الدكتور سالمى كلج.

فى صدد اللقاء تم االطالع على موضوعات التعاون بين البلدينن,تنم 

االطالع ايض  على موضوع عالج المرضنى فنى صندد االتنفناقنينه 

بانقره التى تن   2208فبراير  00الثناليه التى تم توقيعها بتاري  

 مريض من قنامنبنينا فنى مسنتنشنفنينات النجنمنهنورينة  25على عالج 

 

منهم قد حضروا و فى حالة اننتنهناء النمنننحنه  22التركيه علم  بان 

المعطاه يمكن على حسب طلب السيد السنفنينر اضنافنة منرينض او 

,و تنم اننقناث  3359مريضين فى نطاق قانون الخدمات الصحيه 

حول تدريب الكوادر الصحيه فى مجال الطؤارى و االفات  بمدينننة 

ازمير لمدة خمسه عشر يوم و تنظيم االسابينع الصنحنينه و تنعنزينز 

النظام الصحى ايض و تم تحديد موضوعات النتنعناون فنى النمنجنال 

 الصحى للفترة القادمه.

 االجتماع التحضيرى لمؤتمر شبكه نقل االعضاء  العالمى االول

تنسيق من جمعية نقل االعضاء التركيه و بدعم منن  ب

وزارة الصحة تم تنظيم مؤتمر شبكة نقنل االعضناء 

 2208اكننتننوبننر 20-07الننعننالننمننى االول بننتننارينن  

 بانطاليا.

فى هذا الصدد تم تنظيم االجنتنمناع النتنحنضنرى بنمندينرينة االتنحناد 

 بنحنضنور  2208يولنينو  7االوربى و العالقات الخارجيه الموافق 

 

من رليس جمعية نقل االعضاء و وفد ممثل من منمندينرينة االتنحناد 

االوربى و العالقات الخارجيه ,فى ننطناق النلنقناء تنم النتنفناكنر فنى 

مستجداد المؤتمر , وضع المشاركين ,مشاركة الوزاراء فى بنعنض 

جلنسنات النمنؤتنمنر و تنم النعنمنل عنلنى خنطنابنات دعنوة النوزارء 

 المشاركين  من الدول االخرى .
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 اجتماع فرق التنسيق التفاق مكافحة فقد البصر

 ت
حقق االجتماع التنسيق لمشروع االتفاق لمنكنافنحنة فنقند 

البصر بمديرية االحاد االوربى و العالقات النخنارجنينه 

حنينث شنارك بناالجنتنمناع  2208يولينو  00الموافق 

السيد المدير العام الدكتور سالمى كلج و الرليس قسنم النمنؤسنسنات 

 الننننننندولنننننننينننننننه ينننننننوسنننننننف ارمننننننناك , عننننننندد منننننننن 

 

موظفى المديرية ومسؤلى  مؤسسات المجتمع الصحيه منها منظنمنة 

 اطباء بال حدود , جمعية االطباء العالميه....اخرى

تم تبادل المعلومات و الخبرات فى صدد االجتماع و تم رسم خنطنة 

 عمل المشروع و تبادل االفكار فيما يخ .

االجتماع التحضير للسالمه الصحيه بتركيا  وتحضير جدول الميزانيه و مشروع  مستند 

 التعريف الوظيفى 

 ف
تنم  2202ى نظاق التحول الصحى و مكتسباته للعام 

تنظيم تحضيرات مشروع السالمة الصحيه التركنينه و 

 التعريف الوظيفى و تنظيم جدول الميزانيات.

ينولنينو  27-25تم تنظيم االجتماع مديرية الصحة العامه النمنوافنق 

 بمشاركة مديريى االتحاد االوربى و اعالقات الخارجيه. 2208
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 التدريب فى مجال العنايه المركزه و ضبط االمراض المعديه

 ت
م تدريب الكوادر الصحيه فى مجال العنايه المركزة و 

-يونيو   25ضبط االمراض المعديه بانقره  الموافق  

 .2208يوليو 03

تم تدريب الفترة االولى لمشروع التدريب فى مجال العنايه المركزه 

و االمراض المعديه  لتعزيز سعه الكوادر الصحيه للدول االعضناء 

)أزربيجان ,كزاخستان ,كرغستان طاجكسنتنان(حنينث تنم النتندرينب 

كادر صحى  لمدة خمنسنة  22النظرى و العملى الثنان و عشرون  

 عشر يوم فى خمسة مستشفيات للتعليم و البحوث بمدينة انقره.

 (8181-8114) 8181االجتماع التعريفى لبرنامج االفق 

 ش
ارك مننمننثننلننى منندريننة االتننحنناد االوربننى و الننعننالقننات 

الخارجيه فى اجتماع اللجنة االستشاريه لبرنامنج االفنق 

لهدف توسيع اللجننة  2208يونيو  20الموافق  2222

 و تزويدها بمثلى الوزارات و المؤسسات االخرى .

حننيننث تننكننونننت الننلننجنننننة االسننتننشنناريننه  مننن مننمننثننلننى االتننحنناد 

االوربى ,العلم ,التكنولوجيا الصناعيه ,الشؤون الخارجينه,النتنننمنينه, 

الماليه,مستشاريه الخزينه ,لجنة التعليم العالى و تزويد اللجنة بنعندد 

من ممثلى المؤسسات العامنه و النوزارات و ذلنك بنهندف تنوسنينع 

اهداف برنامج االفق لمؤسنسنة النعنلنوم و النبنحنوث النتنكنننولنوجنينه 

 التركى .
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 اجتماع تنسيق ازمة روهنقا

 ت
م تنظيم اجتماع تنسيق ازمة مسلنمنى روهنننقنا  النذينن 

سبعة مالة منهم تنم  722يعانون من االزمة االخيره و 

اللجو الى بنقالدث  و بناء عليه تم تشنغنينل مسنتنشنفنى 

الصحراء فى كوكسى بزار  من قبل وزارة الصنحنة لنلنجنمنهنورينة 

التركيه و استناد   عليه تم تنظينم اجنتنمناع النمنؤسنسنات الندولنينه و 

مؤسسات الدول  االخرى التى قدمنت خندمناتنهنا االنسناننينه  هننناك 

بانقره ,حيث عقد االجتمناع النتنحنضنرى    2208يونيو  29بتاري  

بحضور السيد  مساعد وكنينل  2208يونيو  0لهذا التنظيم الموافق 

وزارة الخارجيه اوميت ياردم   رلنينس قسنم االدارة و النبنرتنكنول 

بمديرية االتحاد االوربى و العالقات النخنارجنينه  و روسناء اقسنام  

 من مديرية المستشفيات العامه  السيد عارف جاتن  .

فى صدد االجتماع  تم مناقشه الصعوبات النتنى واجنهنت منبنعنوثنى 

وزارة الصننحننة الننى بنننننقننالدث و اذن الننعننمننل لننهننم و تننم حننل 

مشكالتهم ,تم مناقشة المستشفى التنركنى بنمنحنافنظنة بنالنيندالنى  ان 

الخدمات الصحيه منعت من قبل السلطات البنقالدشنينه  تنم عنرض 

الننعننقننبننات الننتننى واجننهننتننم بنناسننتننجننالب االدويننه و الننمننسننتننلننزمننات 

عملينه  722الصحيه  ,حيث تم بمستشفى الصحراء بكوكسى بازار 

جراحيه و ستون الف معاينه طبيه ,تم تنسيق المنسنتنشنفنى منن قنبنل 

وقف مساعدة االنسنان النتنركنى و منؤسنسنات النمنجنتنمنع النتنركنى 

االخرى ,وقف مساعدة االنسان النتنركنى قندم النخندمنات االنسناننينه 

شخص  حيث لديهم عيادتين و تم تحويل النمنرضنى ذوى  92.222

الحاالت المستعصيه الى مستشفيات بنننقنالدث  حنينث لنم ينتنم دفنع 

رسوم عالجهم من قبل اى جهه اخرى حنينث تنم تنقندينم النخندمنات 

 الصحيه لستين شخص  بالشهر من قبل منظمة اطباء بال حدود.
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فى صدد االجتماع  تم مناقشة المسودة التى تم تحضيرهنا منن قنبنل 

مؤسسة االدوية و االجهزة الطبيه  بعد االستماع الراء النمنؤسنسنات 

التى لها فعاليات فى مجال االجهزة الطنبنينه  و تنم تنبنادل االفنكنار 

بالخصو  اعاله و مشاركة الن  مع اللجنة االوربي و تم تنقندينم 

الن  لالدارة حيث شارك باالجتمناع منمنثنلنى منؤسنسنة االدوينة و 

االجهزة الطبيه و ممنثنلنى مندينرينة االتنحناد االوربنى و النعنالقنات 

 الخارجيه.

 ت
م تنظيم اجتماع مسودة تبليغ المؤسسات المصنر  لنهنا 

 27باجراء فعاليات فى مجال االجهزة الطبيه الموافق 

من قبل وزارة االقنتنصناد لنلنجنمنهنورينة  2208يونيو 

 التركيه.

9 

بحضور ممثنلنى مندينرينة االتنحناد االوربنى و    2208يونيو  28

 ت العالقات الخارجيه و تم اكمال المسودة االستراتيجيات االولى.
م القرار بتحضير مستند االسنتنراتنينجنينات فنى منجنال 

التعاون بين الجمهورية النتنركنينه و منننظنمنة الصنحنة 

العالميه بعد اخذ وجهات نظر الوحدات النمنخنتنصنه تنم 

 عقد االجتماع لمناقشة الخصو   اعاله الموافق 

 اجتماع تعديل مستندات استراتيجيات التعاون بين الدول و مكتب منظمة الصحة العالميه

 اجتماع التنسيق لدولة مالى 

 ت
م عقد اجتماع التنسيق بوزارة الخارجينه لنلنجنمنهنورينة 

لتعزيز التعاون بنينن  2208يونيو 03التركيه الموافق 

دوله مالى و الجمهورية التركيه فى النمنجنال الصنحنى  

 و تنسيق وفد تقنى لزيارة دولة مالى بالخصو  

اعاله بحضور من السيد مدير افريقينا بنوزارة النخنارجنينه السنفنينر 

احمد رضا و مدير االتحاد االوربى و العالقات الخنارجنينه بنوزارة 

 الصحة الدكتور سالمى كلج 

 اجتماع مسودة تبليغ المؤسسات المصرحه لها باجراء فعاليات فى مجال االجهزة الطبيه 



 

  00 

11 

الكوادر الصحيه االجنبيه التى تواصل 

 تدريبها  فى البالد

 

 ف
ى صدد االتفاقيات الثناليه بين وزارتى النبنلندينن ينتنم 

تندرينب النكنوادر الصننحنينه االجنننبنيننه كنمنشناهند فننى 

مستشفيات التدريب و البحوث التابعة لوزارة الصحنة 

 التركيه .

 32كادر صحى اجنبى  مننذ 008فى صدد هذا البرنامج تم تدريب 

 . 2208يونيو  

من الكوادر الصحيه  االجنبيه  مازالوا يواصلنون ر تندرينبنهنم   25

 بمستشفيات التدريب والبحوث

 عالج المرضى االجانب بالبالد

مريضن  اجنننبنى  523تم عالج  2208يونيو  32نذ تاري   م 

 053مريض   من خالل االتفاقيه الثناليه و البرتكول و356

النمنادة  3359مريض  من خالل قانون الخدمات الصنحنينه 

02. 

االجتماع التعععريعفعى لعنعظعام العدععم العتعقعنعى 

 وتبادل المعلومات 

 

 ت
م عقد االجتماع التعريفى لنظام الدعم التقنى و تنبنادل 

المعلومات  الموافق اسس النلنجنننة االوربنينه بنوزارة 

حنينث   2208ينوننينو  22االتحاد االوربى الموافق 

شارك باالجتنمناع منمنثنلنى مندينرينة االتنحناد االوربنى والنعنالقنات 

 الخارجيه.

اجتماع اللجنه العتعحعضعرى االربعععيعن لعدول 

 الناميه الثمانيه  

 

 ت
م تنظيم اجتماع التنسيق  من قنبنل وزارة النخنارجنينه 

بمشاركة الوزارات االخرى والمؤسسات ذات الصلنه 

للتحضير  الجتماع التقييم النذى سنوف تنعنقنده لنجنننة 

 االربعين للدول الناميه .

فى صدد االجتماع تم التفاكر فى موضوعات النتنعناون بنخنصنو  

 االدوية و االجهزه الطبيه .

اجتماع تبعلعيعغ العمعؤسعسعات العمعصعر  لعهعا 

 باجراء فعاليات فى مجال االجهزة الطبيه 

 

قد اجتماع تبليغ المؤسسات المصر  لها باجنراء فنعنالنينات  ع

فى مجال االجهزة الطبيه  بمشاركة مديرية سالمة النمنننتنج 

 2208ينوننينو  02و الضبط  بوزارة االقتصاد النمنوافنق 

لتبادل المقترحات و االراء  بنخنصنو  عنمنلنينه تنوافنق منؤسنسنة 

االدوية و االجهزة الطبيه مع االتحاد االوربى  و شارك باالجنتنمناع 

 ممثلى مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه.

اجتماع لجنة التعنعسعيعق العععشعريعن لعحعقعوق 

 الملكيه الفكرية و الصناعيه

 

 ت
م عقد اجتماع لجنة التنسيق العشرين لحقوق النمنلنكنينه 

بنمنقنر  2208يونيو  26الفكريه و الصناعيه الموافق 

براءة االختراع و اعالمة التجاريه التركى و ذلك بعند 

الصادر من رلاسة الوزراء  بنخنصنو   2228/7اصدار القانون 

تكوين االستراتيجيات  ذات المدى البعيد لحقوق الملكيه النفنكنرينه و 

الصناعيه و تعزيز التنعناون , حنينث شنارك بناالجنتنمناع منؤسنسنة 

االدوية و االجهزة الطبيه و منمنثنلنى مندينرينة االتنحناد االوربنى و 

 العالقات الخارجيه.



 

 

 تواصل بشكل جيد مع طفلك


