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نشرة العالقات الخارجيه و االتحاد  
 االوربى

 

 فى عدد نوفمبر 

  تقبل السيد وزير الصحة الدكتور  فهر الدين كوجا وفد ممثلى

 الغرفة التجاريه  الواليات االمريكيه المتحدة

 تم توقيع بيان تسويه الديون مع الدولة الليبيه 

  تقبلت السيدة نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتورة  آمنه الب

 مشا وفد البرلمان من  منتينغرو

 مؤتمر االبتكار فى الرعاية الصحة  قطر 

 زيارة  وفد البرلمان يوغندا للبالد 

 زيارة وفد باكستان للبالد 

 اوزبيكستان-االسبوع الصحى الثامن تركيا 

  تدريب الدورة الثالث لمشروع العناية المركزه و مكافحة

 االمراض المعديه

 اجتماع اللجنة التوجيهيه التفاقيه التبرع لكليس 



 

 

وبشرط ان تكون هذه المؤسسات  ناقله للتجربةة الةوةصةوال اعةاله واجةرا   

البحوث و التطوير و تصميم و انتاج المنتجات الجديده ايضآ,و انا اؤمةن بةان 

التعاون فى هذا المجال سوف يكون مربحآ للطرفيةن فةى السةول الةمةحةلةى و 

 العالمى الن المؤسسات المنتجه هذه سوف تنتج جودة عاليه بتكلفه مناسبه .

 ت
قبل السيد وزير الصحة الدكتور فهر الديةن كةوجةا وفةد مةمةثةلةى 

الغرفه التجاريه و ممثلى مجلس العمل من الواليةات االمةريةكةيةه 

المتحده بمقر وزارة الصحة بمنطقة البلكةنةت .تةكةون الةوفةد مةن 

ومسة عشر شوصآ برئاسة مديرة الغرفة التجاريه السيدة جنفر ميل و ممثلى 

 شركات التكنولوجيا العالميه ,االدوية و المستلزمات الطبيه .

صرح السيد وزير الصحة بانه اليريد ان تصبح بالدنا منتجة لبعض االدويةة 

الكميائيه او تغليفها فقط بل ان تصبح منتجة لالدوية التى تحتةاج تةكةنةولةوجةيةا 

 حديثه والمنتجات البيولوجيه  ايضآ.

% مةن االدويةة  و  55حيث سلط الضو  على ان بالدنا تحةتةاج السةتةراد 

% من المستلزمات التى تةحةتةاج تةكةنةولةوجةيةا عةالةيةه ,حةيةث نةرى ان 011

استمرارية االحتياج للوارج غير ممكنه و اننا نحتاج للتعةاون االسةتةراتةيةجةى 

 مع هذه الدول بالوصوال اعاله .

و القصد من التعاون االستراتيجى مع هذه الدول هو التةعةاون عةلةى تة سةيةس 

مؤسسات منتجه لالدوية و االجهزة الطبيه التى تستودم التكنولوجيا الةحةديةثةة  

داول حدود الوطن و تغطية احتياجات السول المحةلةو و احةتةيةاجةات الةدول 

المجاورة بالسول العالمى ايضآ و الهدف انتاج  االدوية و االجةهةزة الةطةبةيةه 

 التى تحتاج التكنولوجيا الحديثه باقرب وقت  ممكن فى البالد.

تقبل السيد وزير الصحة الدكتور  فهر الدين كوجا وفد ممثلى الغرفة التجاريه  الواليات 

 االمريكيه المتحدة
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 تم توقيع بيان تسويه الديون مع الدولة الليبيه

 ت
م توقيع بيان تسوية الديون المستحقه للمستشفيات التركيه  الناشةه 

من الودمات الصحيه المقدمة لعالج الجرحةى و الةمةرضةى مةن 

دولة ليبيا  بةحةضةور السةيةد رئةيةس الةجةمةهةوريةة رجةب طةيةب 

 اردوغان و رئيس المجلس الرئاسى السيد فايز السراج  حيث تم توقيع البيام 

من قبل وزير الصحة لمكلف  السيد محمد هيثم عيسى و بتعليمات مةن السةيةد 

وزير الصحة الجمهورية التركيه الدكتور فهر الدين كوجا بتوقيع السيدة نائبةة 

 8102نوفمبر  6السيد وزير الصحةالبرفسر الدكتورة آمنه الب مشا الموافل 

 بمدينة اسطنبول بقصر فهد 
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 تقبلت السيدة نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتورة  آمنه الب مشا وفد البرلمان من  منتينغرو

 ت
قبلت السيدة نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتورة  آمنه الب مشةا 

وفد البرلمان المكون من تسعة اشواال  للجنة الصحيه بةرئةاسةة 

رئيس لجنة العمل و الشؤون االجتماعيه السيد سعاد نعمان اوفيج  

 . 8102نوفمبر  9من  منتينغرو الموافل 

حيث شارك باللقا  السيد سفيرجمهورية  منتينغرو بانقره برانةكةو مةيةلةيةك,فةى 

صدد اللقا  تم احيا  بنود اتفاقية التعاون المشترك فى مجال الصحة  و العلوم 

الطبيه  بين حكومى الجمهورية التركيه و جمهورية منتينغرو التى تم توقيعهةا 

 8105ديسمبر  5بمدينة بدروغيكا الموافل 

حيث تم االتفال على تكوين فريل عمل مشترك لتفعةيةل مةجةاالت الةتةعةاون,و 

ايضآ نقل التجربة فى مجال التحول الصحى الذى يستمر فةى عةامةه السةادس 

عشر لمنتنغرو و دعم نظام الطب االسرى الذى سوف يتم انشا ه بمنتنغرو و 

موضوع عالج المرضى بالجمهورية التركيه من والل الشركةيةه الةحةكةومةيةه 

للودمات الصحيه العالميه بضمان من وزارة الصحة الجمهوريةة الةتةركةيةه و 

توقيع عقود اتفاقيات عالج المرضةى مةن وةالل هةذه الشةركةة ,و مةوضةوع 

تدريب طالب الطب والتمريض و الصيدلية و اطبا  االسنان و تم ايضآ تبادل 

 االفكار و المقترحات بين الطرفين



 

 

 مؤتمر االبتكار فى الرعاية الصحة  قطر

 ش
اركت نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتورة آمنه الب مشا و الوفد 

المرافل لها بمؤتمر االبتكار فى الرعاية الصحيه العالمى الموافةل 

الذى شاركت فيه اكثر من  مائة دولةة و  8102نوفمبر  03-05

مشارك ,حيث تم عقدت السيدة نائبة وزير الصحة االجةتةمةاعةات مةع  8111

 وزير الصحة جمهورية السودان و وزيرة الصحة  دولة قطر.

شاركت ايضآ السيدة نائبة وزير الصحة فى جلسة الةمةنةاعةة الةمةكةتةسةبةة ضةد 

المضادات الحيوية  مع ممثل االمم المتحدة البرطانيه دامه سالةى دافةيةز  فةى 

هذه الجلسة شاركت وزيرة الصحة القطرية الدكتوره حةنةان الةكةوارى مةديةر 

منطقة البحر االبيض المتوسط لةمةنةظةمةة الصةحةة الةعةالةمةيةه الةدكةتةور احةمةد 

 المندهارى و مدير افريقيا لمنظمة الصحة العالميه الدكتور ماشيديسوا مواتى.

صرحت السيدة نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتورة آمنه الب مشةا  اهةمةيةة 

وضع وطة عمل وطنيه و عالميه تحت منةظةومةة الصةحةة و مةا تةعةلةل بةهةا 

 الصحة الغذائيه ,الزراعة و صحة البيئة .

من والل الجلسة  افادت السيدة نائبة وزير الصحة البةرفسةر الةدكةتةورة آمةنةه 

الب مشا  ان الجمهورية التركيه لديه وطط عمل موضوعه متفل عليها مةنةهةا 

وطة عمل االستودام الصحيح لالدوية  يتم تطبيقها من قبل االطبا  والصيادله 

 و ممثلى الصناعة الدوائيه .

فى هذا الصدد فى باالدنا يتم تدريب الكوادر الصحيه بةالةوةصةوال اعةاله و 

نستودم االوتبارات السريعه لمضادات التهابات الجةهةاز الةتةنةفةسةى و ايضةى 

التوعية الصحيه من والل االعالم و نستودم ايضآ بةرنةامةج تةعةقةيةب االدويةه 

وبذلك تم ضبط نسبة استودام المضادات الحيوية و وصلت هذه الةنةسةبةة الةى 

% وايضآ انوفاض نسبة توصية المضادات الحيوية فى الوصفات الطبةيةة 07

 % .86% الى 35.6من قبل االطبا  حيث انوفظت النسبة من 

و صرحت السيدة نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتورة آمنه الب مشا  ايضةآ 

ان المداوالت العالميه ذات اهميه كبيره كما السياسات الوطنيه ,وانةهةا تةؤمةن 

بان المؤتمرات الدوليه التى تم عقدها فى بالدنا  منها منتدى منةظةمةة الصةحةة 

العالميه السابه و الستين وقمة دول العشرين سوف ترفع نسبة التوعية بالنسبة 

 لموضوع المناعة المكتسبه ضد المضادات الحيويه 
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 زيارة  وفد البرلمان يوغندا للبالد

 07ار البالد وفد اللجنة الصحيه للبرلمان اليوغندى الةبةالد الةمةوافةل  ز

,الةةغةةرض مةةن الةةزيةةارة تصةةمةةيةةم قةةانةةون حةةقةةول  8102نةةوفةةمةةبةةر 

 المرضى ,تم عرض تعريفى يشرح  نظام التحول الصحى  و عةرض 

 

عن تطبيقات قانون و تشريعات حقول المرضى بمقر مديرية االتحاد االوربى 

و ايضآ تةم تةنةظةيةم زيةارة  8102نوفمبر  09و العالقات الوارجيه الموافل 

 لمستشفى اطاترك للتعليم و البحوث.

 زيارة وفد باكستان للبالد

تم عرض تعريفى لنظام التحول الصحةى بةتةركةيةا و مةن هةذا الصةدد تةبةادل 

 ز التجارب و الوبرات
ار البالد وفد باكستان االدارى لحضور البةرنةامةج الةتةدريةب االدارى 

الوطنى التاسع حيث سجل الوفد زيارة  الى وزارة الصةحةة مةديةريةة 

 8102نوفمبر  5االتحاد االوربى و العالقات الوارجيه  الموافل 



 

 

 اوزبيكستان-االسبوع الصحى الثامن تركيا

شوصآ من االطبا  و  05فى صدد االسبوع الصحى اجرا   فريل مكون من 

معاينه طبيه  و ايضةآ  576عمليه جراحيه  , 085الكوادر الصحيه االورى 

كادر صةحةى مةن اوزبةيةكةسةتةان  053بهدف تعزيز السعه البشرية تم تدريب 

 نظريآ و عمليآ.

 ف
ى صدد فعاليات المساعدات االنسانيه لةكةالةبةكةسةتةان الةمةسةتةقةلةه 

 –عاصمتها نوكوستا تم تنظيم االسبوع الصةحاةالةثةامةن تةركةيةا 

اوزبةةيةةكةةسةةتةةان بةةالةةتةةعةةاون مةةع وكةةالةةة الةةتةةعةةاون و الةةتةةنةةسةةيةةل 

 التركيه  ,وزارة الصحة التركيه و وزارة الصحة  اوزبيكستان 
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 تدريب الدورة الثالث لمشروع العناية المركزه و مكافحة االمراض المعديه

باالستعانة من الكوادر التدريبه الطبيه بانقرة مستشفيات الةتةعةلةيةم و الةبةحةوث 

وذلك بتنظيم اسبةوع لةلةتةدريةب الةنةظةرى و اسةبةوعةيةن  لةلةتةدريةب الةعةمةلةى 

 ت بالمستشفيات .
كةةةةةةةةادر صةةةةةةةةحةةةةةةةةى مةةةةةةةةن  81م تةةةةةةةةدريةةةةةةةةب 

 85موريتانيا,شاد,فلسطين,السودان,جةيةبةوتةى فةى الةفةتةرة بةيةن 

بالتعاون مع دول مجلةس الةتةعةاون  8102ديسمبر  05 -نوفمبر

االسالمى فى المجال الصحى تحت مشروع الةتةدريةب لةلةعةنةايةه الةمةركةزه و 

 مكافحة االمراض المعديه  الدورة التدريبه الثالثه .



 

 

 

 اقضى وقتك و تحدث 

 مع اطفالك 

 لتنميتهم  شخصيآ و نفسيآ


