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اجتماع وزارء مؤتمر قمة االستجابة للطؤارى و الصحة
العامه و خطة العمل للمنطقة االوربيه لمنظمة الصحة االوربيه
لقاء السيد وزير الصحة مع السيد وزيرالصحة اوزبيكستان و
توقيع خطة العمل
لقاء السيد وزير الصحة الدكتور فخر الدين قوجه مع السيد
وزير الصحة و الصناعة الدوائيه تركمنستان نورمحمد
امانابيسوف
تقبل السيد وزير الصحة الدكتور فخر الدين قوجه مساعد
رئيس الغرفه التجاريه لالمم المتحدة للشرق االوسط و تركيا
خاوش جوسكى و الوفد المرافق له
تقبل السيد وزير الصحة الدكتور فخر الدين قوجه سفير هولندا
بانقره و مدير شركة فيلبس فى مقره
اجتماع تطبيق اساسيات برنامج مكافحة و ضبط االمراض
المعديه على المستوى الوطنى
اتفاقية اعطاء غرجستان مائة الف من اللقاح الثالثى (الحصبة
والحصبة االلمانيه و النكاف)
لقاء السيدة نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتوره آمنه الب مشا
بنائب البرلمان الحزب التركى الدمقراطى كوسفا فكرم دامكا
زيارة جمعية سماء للمساعدات االنسانيه و الطبيه مديرية
االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه
زيارة مدير بنك التنميه االسالمى بانقره مديرية االتحاد
االوربى و العالقات الخارجيه
زيارة مدير جمعية كرغستان التراك اهيسكا مديرية االتحاد
االوربى و العالقات الخارجيه
زيارة مسؤلى جمعية أطباء بالحدود مديرية االتحاد االوربى و
العالقات الخارجيه



زيارة وفد وزارة الصحة كزخستان



اجتماع الرصد الفنى الرابع كوبا

اجتماع وزارء مؤتمر قمة االستجابة للطؤارى و الصحة العامه و خطة العمل للمنطقة
االوربيه لمنظمة الصحة االوربيه

ت

م عقد اجتماع وزارء مؤتمر قمة االستجابة للطلؤارى و الصلحلة
العامه وخطة العمل للمنطقة االوربيه لمنظلملة الصلحلة االوربليله
باسطنبول الموافق  01-09فلبلرايلر .9102بلاالجلتلملاع شلارك
السيد وزير الصحة الدكتور فخر الدين قوجة وممثلى مديرية االتحاد االوربى
و العالقات الخارجيه .
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تمت مناقشة آليه تطبيق خطة العملل ملن قلبلل مسلؤللى اللدول االعضلاء فلى
اليومين االوائل من االجتماع .
تللمللت اجللراء اللللللقللاءات الللثللنللائلليلله بلليللن وزيللر الصللحللة و وزارء الصللحللة
غرجستان ,اوزبيكستان وتركمنستان الموافق  01فبراير . 9102

لقاء السيد وزير الصحة مع السيد وزيرالصحة اوزبيكستان و توقيع خطة العمل

ل

تعزيز التعاون فى المجال الصحى بين تركيا و اوزبيلسلتلان تلم تلوقليلع
خطة العمل الموافق  01فبراير  9102من قبل السليلد وزيلر الصلحلة
فخر الدين قوجه و والسيد وزير الصحة عليشار شلدملانلوف بلاجلتلملاع
وزارء مؤتمر قمة االستجابة للطؤارى و الصلحلة اللعلامله و خلطلة اللعلملل
للمنطقة االوربيه لمنظمة الصحة االوربيه الذى عقد باسطنبول الموافق -09
 01فبراير .9102
تضمنت الملذكلرة اللملوقلعله اعلالهلا للللعلام  9191-9102تلعلزيلز اللنلظلام
الصحى ,السياحة العالجيه,الصناعة الصحيه ,التدريب,مشاريع الشلراكلة بليلن
القطاع العام و الخاص,االسابيع الصحيه المشتركه ,التضلاملن االجلتلملاعلى و
المساعدات الطبيه و االجتماعيه .

تم عقد اللقاء الثنائى بين السيد وزير الصحة الجمهورية التركيه والسيد وزير
الصحة االوزبيكستانى عليشار شدمانوف فى صدد الللقلاء تلم شلرح فلعلالليلات
شركة الخدمات الصحيه العالميه فى المجال الصحى و تم طلب دعم تركيا فلى
لترشيح عضوها فى ادارة منظمة الصحة العالميه .
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لقاء السيد وزير الصحة الدكتور فخر الدين قوجه مع السيد وزير الصحة و الصناعة الدوائيه
تركمنستان نورمحمد امانابيسوف

ت

م عقد اللقاء الثنائى بين السيد وزير الصحة الدكتور فلخلر اللديلن
قوجه مع السيد وزير الصحة و الصناعة الدوائيله تلركلملنلسلتلان
نورمحمد امانابيسوف اللملوافلق  01فلبلرايلر  9102بلاجلتلملاع
وزارء مؤتمر قمة االستجابة للطؤارى و الصلحلة اللعلامله و خلطلة اللعلملل
للمنطقة االوربيله للملنلظلملة الصلحلة االوربليله اللذى علقلد بلتلاريل 01-09
فبراير.9102
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فى صدد اللقاء تم االتفاق على تكوين فريق عمل مشلتلرك ملن قلبلل وزارتلى
الصحة حيث تمت دعوة السيد وزير الصحة بالمشاركة فى مؤتمر االملراض
الغير معديه الذى سوف يتم عقده بتاري  09-2ابريل  9102باشكبات.

تقبل السيد وزير الصحة الدكتور فخر الدين قوجه مساعد رئيس الغرفه التجاريه لالمم المتحددة
للشرق االوسط و تركيا خاوش جوسكى و الوفد المرافق له

ا

ستقبل السيد وزير الصحة الدكتلور فلخلر اللديلن قلوجله مسلاعلد رئليلس
الغرفه التجاريه لالمم المتحدة للشرق االوسط و تركيا خاوش جوسلكلى و
الوفد المرافق له المكلون ملن خلملسلة اشلخلاص بلملقلر ملكلتلبله اللملوافلق

 5فبراير  9102فى صدد اللقاء تم االتفاق على تعزيزالتجارة بين البلللديلن و
عقد منتدى فى الفترة القادمه .

تقبل السيد وزير الصحة الدكتور فخر الدين قوجه سفير هولندا بانقره و مدير شركة فيلبس فى
مقره

ا

ستقبل السيد وزير الصحة اللدكلتلور فلخلر اللديلن قلوجله سلفليلراللململللكلة
الهولنديه بانقره السيده مرجانه كواستينت و مديرالتسويق لشركة فيلللبلس
العالميه فى مقره الموافق  96فبراير . 9102فى الللقلاء شلاركلت ملديلرة

التسويق للشرق االوسط و تركيا السيده اوزالم فيدانجى ,ملديلر تلركليلا هلللوق
كارابطاك و مبعوثة هولندا للتجارة اليده هيلينا ريكرس .
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اجتماع تطبيق اساسيات برنامج مكافحة و ضبط االمراض المعديه على المستوى الوطنى

ت

حقق اجتماع تطبيق اساسيات برنامج مكافحة و ضبط االملراض
المعديه على المستوى الوطنى الذى تم تنظيمة ملن قلبلل ملنلظلملة
الصحة العالميه بعاصمة اللدنلملارك كلوبليلنلهلاجلن اللملوافلق 5-1
فبراير . 9102
تم مشاركة السيدة نائبة وزير الصحة البرفسلر اللدكلتلورة آملنله اللب مشلا و
مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه و المؤسسات ذات الصلله فلى

6

البرنامج حيث تم عقد الجلسات بخصوص تطبيق اساسيات برنامج ملكلافلحلة
و ضبط االمراض المعديه من قبل منظمة الصحة العالميه للمنطقة االوربيه.
تم عقد اللقاء الثنائى بين السيدة نائبة وزير الصحة و مديرة المنطقلة االوربليله
لمنظمة الصحة العالميه سوزانا جاكوبس

اتفاقية اعطاء غرجستان مائة الف من اللقاح الثالثى (الحصبة والحصبة االلمانيه و النكاف)

ت

م توقيع اتفاقية اعطاء غرجستان ملائلة اللف ملن اللللقلاح اللثلالثلى
جيرلى لينن (الحصبة -شيوارز والحصبة االلمانيه -جيرللى لليلنلن
و النكاف -ويستر  ) 97/3من قبل الجمهورية اللتلركليله وزارة
الصحة و وزارة الصحة ,العمل  ,الشؤون االجتماعيه واكتسلاب االشلخلاص
مكان من االراضى تحت االحتالل .

االتفاقيه ضمن التعاون بمكافحة االمراض المعديله تلم تلوقليلعلهلا بلاسلطلنلبلول
الموافق  03فبراير  9102من قبلل السليلدة نلائلبلة وزيلر الصلحلة اللبلرفسلر
الدكتوره آمنه اللب مشلا و السليلد نلائلب وزيلر الصلحلة ,اللعلملل  ,الشلؤون
االجتماعيه واكتساب االشخاص مكان من االراضلى تلحلت االحلتلالل زازا
بوكهونا .

لقاء السيدة نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتوره آمنه الب مشا بنائب البرلمان الدحدزب الدتدركدى
الدمقراطى كوسفا فكرم دامكا

ا

ستقبلت السيدة نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتوره آمنه الب مشلا بلنلائلب
البرلمان الحزب التركى الدمقراطى كوسفا فكرم دامكا بمقرها الموافق 90
فبراير . 9102

فى صدد القاء تم التطرق لموضوعات عالج المرضى بالجمهورية التلركليله
ضمن االتفاقيه الثنائيه فى المجال الصحى الموقعة بتلاريل  8يلولليلو 9112
,السياحة العالجيه و التلدريلب ,االدويلة و االجلهلزة اللطلبليله و دعلم اللنلظلام
الصحى.
2

زيارة جمعية سماء للمساعدات االنسانيه و الطبيه مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه

ز

ار رئيس ادارة جمعية سماء للمساعدات االنسانيه و اللطلبليله اللدكلتلور
حسام جناد و ريئس جمعيه اطباء بالد حلدود اللدكلتلور ملوللود يلورت
سفار و الوفد المرافق لهما ملديلريلة االتلحلاد االوربلى و اللعلالقلات
الخارجيه الموافق  98فبراير  9102حيث تم لقاء اللوفلد ملع اللملديلر اللعلام
الدكتور سالمى كلج.

فى صدد اللقاء تلم اسلتلشلارة اللوفلد السليلد ملديلر اللعلالقلات اللخلارجليله فلى
موضوعات تقديم الخدمات الصحيه لالخوة السلوريليلن بلاللبلالد.حليلث تلقلدم
السيد رئيس جمعية سماء بطرح جميع الفعاليات التلى تلقلدملهلا اللجلملعليله فلى
المجال الصحى .وايضآ منسق المشاريع دكتور محمد السواسي تلقلديلم بشلرح
مفصل عن مخطط الفعاليات الفترة القادمه.

زيارة مدير بنك التنميه االسالمى بانقره مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه

ز
8

ار السيد صالح الجلسى مدير بنك اللتلنلمليله االسلالملى بلانلقلره وزارة
الصحة مديرية االتحاد االوربى و اللعلالقلات اللخلارجليله اللملوافلق 7
فبراير 9102

فى صدد الزيارة تم لقاءه بالسيد مدير االتحاد االوربى و العالقلات اللخلارجليله
الدكتور سالمى كلج حيث تم تقييلم اللطلرفليلن و االطلراف ذات الصلللة ملن
وزارة الصحة و المؤسسات االخرى فعاليات مشروع مشروع ملكلافلحلة فلقلد
البصر الذى بدات فعالياته بالعام  9108و تم االتفاق على الخصوص اللتلى
يجب التعاون بها لتحقيق فعاليات الفترة القادمة .

زيارة مدير جمعية كرغستان التراك اهيسكا مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه

ز

ار السيد مدير جملعليلة كلرغسلتلان التلراك اهليلسلكلا ملديلريلة االتلحلاد
االوربى و العالقات الخارجيه الموافق  96فلبلرايلر  9102حليلث تلم
لقلءه بالمدير العام الدكتور سالمى كلج .

فى صدد اللقاء تقدم السيد مدير الجمعليله بلالشلكلر اللى السليلد وزيلر الصلحلة
الدكتور فخر الدين قوجه لدعمة بعالج اتلراك اهليلسلكلا و تلملت االسلتلشلارة
بموضوع عالجهم بالبالد .

زيارة مسؤلى جمعية أطباء بالحدود مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه

ز

ار مسؤلى جمعية أطباء بالحدود مديرية االتحاد االوربى و العلالقلات
الخارجيه الموافق  99فبراير  9102حيث تقدمت جمعيات المجتملع
الوطنى بعدمهم لمشروع مكافحة فقد البصر الذى يتم تنسيقله ملن قلبلل
وزارة الصحة ومنهم جمعية اطباء بال حدود .

فى صدد الزيارة تم مناقشة الخصوص التى يجب التعاون فى العام 9102
و لتنسيق التعاون بين المؤسسات ذات الصله تم توقيع برتوكول .
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زيارة وفد وزارة الصحة كزخستان

ز

ار وفد وزارة الصحة التركيه كزخستلان واليلة تلركلملسلتلان اللملوافلق
 90-05فبلرايلر  9102للبلحلث آلليلة تلنلسليلق االسلبلوع الصلحلى و
التحضير لهذه الحدث.

تم اللقاء مع السيد وكيل العميد بالمستشفى الجامعى البرفسر الدكتور جنقيز تلوملار و
بعض المسؤلين ,تم بحث امكانيه تنظيم االسبوع الصحى و تحديد التخصصات به بعد
زيارة مستشفى تومار ,مستشفى االطفال و مستشفى االستاذ احملد يسليلف اللجلاملعلى
حيث تمت دراسة امكانيات المستشفيات اعالها.

اجتماع الرصد الفنى الرابع كوبا

ت

مت زيارة وفد الصحة اللتلركلى بلرئلاسلة السليلد رئليلس ملؤسلسلة
االدوية و االجهزة الطبيه الدكتور حقى قلورسليلس و شلخلصليلن
مرافقين له حيث شاركت فى الزيارة السيده نائبة وزيلر اللتلجلارة
قونجه يلماز لحضور اجتماع الرصد الفنى الرابع لكوبا .
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فى صدد الزيارة تم اللقاء الثنائى مع السيدة نائبة وزير الصحلة ملارسليلا روز
حيث تم تقديم خطاب دعوة السيد وزير الصحة الدكتور فخر الديلن قلوجله.فلى
صدد اللقاء تمت اللقاءلت مع هيئة االدوية واالجهزة الطبيه الكوبليله و بلعلض
الشركات و اعضاء الصناعات الدوائيه مديكوبا و غيرها من الشلركلات و تلم
تقييم مجاالت التعاون بين البلدين فى المجال اعاله.

ال تقم بتخزين الطعام فى حاويات
الزبادى البالستيكيه

