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للبالد
تقبل السيد وزير الصحة الوفد االلمانى التركى للغرفة
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االسبوع الصحى المشترك كزخستان -تركيا
اجتماع فريق العمل الثالث عشر اللجنة الدائمة للتعاون
االقتصادى التجارى لمنظمة التعاون االسالمى للحد من
الفقر
تدريب الكوادر الصحيه من جمهورية قبرص الشماليه
بالبالد
زيارة اختيار مدير المنطقة االوربيه لمنظمة الصحة
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مؤتمر الطب التقليدى التكميلى العالمى الثانى

ا

نعقد المؤتمر العالمى الثاني للطب التقليد والتكميلاي باتااريا 97 - 94
أبريل  9102في إسطنبول .خالل المؤتمر تمت اللقاءات الثنائية بتااريا
 92ابريل  9102من قبل السيد وزير الصحة الدكتور فخر الدين كوجا
و السيدة وزيرة الصحة الصومال الدكتوره فوزية أبي باكار ناور  ،وزيارة
الصحة جمهورية قبرص تركيا الشمالية الادكاتاوره فايالاياز باياسايام  ،وزيار
الصحة باراجوا السيد خوليو دانييل مازولياناي إنسافاران  ،وزيار الصاحاة
رومانيا السيده سورينا بينتيا اوكرانيا  ،نائاب وزيارة الصاحاة الارومااناياا
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رومان إيليك  ،وزير الصحة األردني السيد غااز ماناور الازبان  ،وزيار
الصحة منغوليا السيد سارانجيرل دافاجانتسان ووزير الصحة جيبوتي السيد
دجامع علمي أوكيه.
حيث التقت السيده نائبة وزيرالصحة البرفسر الدكتورة آمنه ألب مشا بالسيدة
نائبة وزيرالصحة الفنزويلى السيده ماريا غابرييال كاستايالاو والساياد وكايال
وزارة الصحة النيجيرية السيد عبد العزيز محمد عبد هللا.

اللقاءات بين الوفود بمؤتمر الطب التقليدى التكميلى العالمى الثانى

السيد وزير الصحة فخر الدين كوجا و وزير الصحة جمهورية قبرص
الشمالية التركيه الدكتوره فليز بيسيم

السيد وزير الصحة فخر الدين كوجا و وزير الصحة جيبوتي السيد دجامع
علمي أوكيه

السيد وزير الصحة فخر الدين كوجا و وزير الصحة منغوليا السيد
سارانجيرل دافاجانتسان

السيد وزير الصحة فخر الدين كوجا و وزير الصحة باراجوايالسيد خوليو
دانييل مازوليني إنسفران

السيد وزير الصحة فخر الدين كوجا و وزيرة الصحة رومانيا السيدة سورينا
بينتيا

السيد وزير الصحة فخر الدين كوجا و وزير الصحة الصومال السدة
الدكتورة فوزية ابي بكر نور
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اللقاءات بين الوفود بمؤتمر الطب التقليدى التكميلى العالمى الثانى

السيد وزير الصحة فخر الدين كوجا و وزير الصحة األردن السيد غاز
منور الزبن

السيد وزير الصحة فخر الدين كوجا و نائب وزير الصحة األوكراني السيد
رومان إيليك

السيدة نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتورة آمنه ألب مشا ونائبة وزير
الصحة الفنزويلى السيده ماريا غابرييال كاستيلو

السيدة نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتورة آمنه ألب مشا و وكيل وزارة
الصحة النيجيرية السيد عبد العزيز محمد عبد هللا
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زيارة وزير الصحة كزخستان السيد يلزهان برتانوف للبالد

ز

ار وزير الصحة الكازاخستاني يلزهان برتانوف تركيا الموافق - 00
 09أبريل .9102
حيث عقد السيد وزير الصحة السيد الدكتور فخر الدين كوجا اجتماعًا
ثنائيًا مع نظيره وزير الصحة الكازاخستاني الموافق  09ابريل . 9102

بعد االجتماع الثنائي تم عقد مؤتمر صحفي مشاتارك بايان وزيار الصاحاة وناظاياره
وزير الصحة الكازاخستاني.
وزار ايضآ وزير الصحة الكازاخستانى والوفد المرافق له مجمع مستاشافاياات الامادن
بمدينة أنقرة وأضنا.

تم خالل اللقاء مناقشة التعاون بين البلدين في قضايا مثل تعزيز النظم الصحية
وتطوير الخدمات الصحية في حاالت الطوارئ والكوارث والتعاون بمشروع
الشراكة بين القطاعين العام والخاص واألدوية واألجهزة الطبية.
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تقبل السيد وزير الصحة الوفد االلمانى التركى للغرفة التجاريه

ت

6

قبل السيد وزير الصحة فاخار الاديان كاوجاا رئايا الاماجالا
االدارى للغرفة التجارة والصناعة األلمانياة الاتاركاياة الاماوافاق
 01أبريل  9102و الوفد المرافق له برئاسة السياد مااركاو
سلفيقوت .

فى صدد اللقاء تم تبادل وجهات النظر حول القدرة على زيادة االساتاثاماار
في مجال الصناعات الدوائية و االجهزة الطبيه و توطينها  ،و ضم االدوئاياة
إلى اتفاقيه اتحاد الجمرك لالتحاد االوربى – تركيا  ,إزالاة الاتازام % 11
بالمئة من عائدات الصادرات إلى اليارة الاتاركاياة او الاحاد ماناهاا والاعامال
الالمركزية في تطوير النظام بين المنتجين المحليين مع الشاركاات الاعاالاماياة
وتوظيف الصيادلة.

منتدى العمل الصحى بنقالدش -تركيا

ع

قدت بنغالديش بمدينة دكا منتدى األعمال الصحية التركي الماوافاق
 2-4أبريل  9102برئاسة السايادة ناائاباة وزيار الصاحاة الابارفسار
الدكتورة آمنه الب مشا و الوفد المرافق لها .

باإلضافة إلى ذلك تمت مشاركة عدد من الشركات التركيه منها  01شاركاة
و ممثلى جمعية رجال اعمال الصناعة الدوائاياه ,حاياث تام لاقااء الصانااعاة
الدوائيه المحليه التى اصبحت من الصناعات الرائده فى العالم مع ناظايارهاا
من طرف بنقالدش لزيادة العالقات التجارية و االقتصاديه .
و نهدف لتعزيز التعاون فى مجال استراتيجيات صناعة الالاقااحاات و الاماواد
الخام لالدوية و مجال تكنولوجيا الحيويئة و التشابه الدوائى .
حيث زار الوفد مديرية إدارة الدواء في بنغاالدياش )(DGDAتام مانااقشاة
بعض الموضوعات,حيث تم مناقشة الطرفين الالاوائال الاقااناوناياه لاالدوياة و
االجهزة الطبيه و تقييم سوق الدواء من حيث االستراد و التصديار ,اساعاار
الدواء التدقيق و لوائل االجهزة الطبيه نظاط التعقاياب الادوائاى االلاكاتاروناى
تسجيل االجهزة الطبيه و عرضهاا حاياث تام تاباادل هاذه الاماعالاوماات بايان
الطرفين .

زارت السيدة نائبه وزير الصحة البرفسر الدكتوره آمنه الاب مشاا و الاوفاد
المرافق لها مصانع انتاج اللقاحات الطالع على موضوع توطين اللاقااحاات
فى البالد فى هذا الصدد تم لقاءها مع السيد وزير الصحاى لاباناقاالدش الساياد
زاهد ماالك و تم التطابق علي انشاء مؤسسات حكوميه للتعاون فى موضوع
انتاج اللقاحات و االنسولين و تم مناقشة موضوعات التطوير و الاباحاوث فاى
هذا النطاق.
فى صدد زيارة الوفد الى مديرية إدارة الدواء في بنغالديش )(DGDA
و يتم التطابق لتوقيع اتفاقيه تعاون فى االدوية و االجهزة الطبيه بايان وزارة
الصحة بنقالدش مديرية االدارة الادوائاياه و وزارة الصاحاة الاتاركاياه هايائاة
االدوية و االجهزة الطبيه وتوقيعها فى حضور السيدة نائباه وزيار الصاحاة
البرفسر الدكتورة آمنه الب مشا بين رئي هيئة االدوية و االجاهازة الاطاباياه
الدكتور حقى قورسوز و مدير ادرة الدواء السيد االركاان مصاطافاى فايازور
رحمان .
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تقبل السيد البرفسر الدكتور محمد قوفان مدير اللجنة االوربيه السيده مريم فيران

ت

قبل السيد البرفسر الدكتور محمد قوفان مديار الالاجاناة االورباياه
لسياسات الجوار توسيع مذكرات التطوير الساياده ماريام فاياران
الموافق  00ابريل . 9102

ضمن نطاق المقابلة  ،حول الوضع الحالي لمشروع الصحة( )SIHHAT
الذ تقوم به وزارتنا في إطار الجزء األول من آلية تسهيل تمويل الاالجائايان
المقيمين بتركيا  ،من قبل االتحاد األوروبي بتاعاهاد قاياماة قادرهاا 1 + 1
مليار يورو إلى تركيا  ،ومن ناحية أخرى  ،اآللية الاثااناياة لاتاساهايال تاماويال
الالجئيين حيث أجريت مشاورات بشأن تخطيط األنشطة والتدابير التي يتعين
اتخاذها في القطاع الصحي لهذه الفترة.

8

فى صدد االجتماع رافق السيد فاياران ماماثالاى ماديارياة االتاحااد األوروباي
للمساعدات اإلنسانية والحامااياة الامادناياة )(DG ECHOالاجاوار وماديار
الشرق األوسط السيد جان لوي د بروير والمسؤولايان فاي باعاثاة االتاحااد
األوروبي في تركيا.
باإلضافة إلى ذلك  ،شارك فى االجتماع السيد خليل افشاراطا منسق مشاروع
صحة من رئاسة الجمهورية التركية واإلدارات المعنية من الوزارة.

االسبوع الصحى المشترك كزخستان -تركيا

ت

م عقد االسبوع الصحى المشترك تركيا  -كاازاخساتاان الاماوافاق
 02-17ابريل  9102في كازاخستان تركستان باالاتاعااون ماع
وزارة الصحة كازاخستاان و جااماعاة أحاماد يساعاافاى وثاالثاة
مستشفيات مختلفة (مستشفى جامعة كلية الطب ومستشفى تركستان لألطافاال،
مستشفى تركستان للنساء و التوليد ).
تم التدريب فى أقسام الجراحة العامة  ،جراحة المسالك الباولاياة  ،الاجاراحاة
التجميلية  ،أمراض النساء والتوليد  ،العايان  ،األذن  ،الاحاناجارة  ،جاراحاة
األطفال  ،التخدير واإلنعاش  ،األشعة وطب الطوارئ حيث تم اجاراء 004
عمليه جراحيه  321 ،فاحاص طاباى  423 ،مان الاعاامالايان الصاحايايان
الكازاخستانيين تم تدريبهم

ألول مرة في المنطقة  ،في منطقة مقاطعة تركستان والمناطق المجاورة لها ،
حيث يعيش مليوني شخص تام إجاراء الاتادرياباات الاخااصاة باأورام الارئاة
السرطانيه ألول مرة ايضآ.
في مجال طب الطوارئ  ،تم تقديم التدريبات للعاملين في مجال الطوارئ في
جميع مستشفيات المنطقة  ،ومناهج الطوارئ في مجال االصابات وتاناشاياط
القلب والرئة ) ،(CPRالتنبيب  ،ودعم الحياة األساسي والمتقدم.
حيث تم لقاء الوفد التركى مع نائب محافظ تركستان السيد احمد أمانباياياف ،
رئي جامعة السيد احمد يسيفي .الدكتاور باوالتاباياك عابادالارسايال  ،الاقاائام
بأعمال رئي الجامعة الدكتور جنكيز تومار و مدير الصحة لتركستان موكان
يجيزباييف.

تم إجراء العمليات الجراحيه الول مره في الماناطاقاة فاى باعاض الاماجااالت
الطبيه.
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اجتماع فريق العمل الثالث عشر اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادى التجارى لمنظمة التعاون
االسالمى للحد من الفقر

ت

م عقد االجتماع الثالث عشر لماجاماوعاة عامال الالاجاناة الادائاماة
للتعاون االقتصادى التجارى لمنظمة التعاون االسالمى للحد مان
الفقر الموافق 4ابريل  9102حيث تم اللقاء االول هاذا بامادياناة
انقره بخصوص وصول الخدمات الصحيه للدول االعضاء لمنظاماة الاتاعااون
االسالمى .

ضمن نطاق االجتماع  ،باإلضافة إلى الدراسات االستقصاائاياة الاتاي تاماألهاا
البلدان بشأن الوصول إلى الخدمات الصحية في البلدان األعضاء في ماناظاماة
المجل اإلسالمي  ،تم إعداد تقرير يحتو على دراسات الحالة وتاحالاياالت
مقارنة  ،وتمت مناقشة االستبيان والتقرير خالل االجتماع.
في االجتماع  ،تم تقديم عرض تقديمي أيضًا حول الوصول إلاى الصاحاة فاي
نطاق البنية التحتية للتمويل الصحي في تركيا من قبل المديرية العامة.

تدريب الكوادر الصحيه من جمهورية قبرص الشماليه بالبالد

ت

م انشاء الخط الساخن لمكافحاة الاماخادارات تاحات باناياة وزارة
الصحة لقبرص الشماليه حيث تم تنظيم برنامج تدريبي في أنقارة
في الفترة من  94إلى  93أبريل  9102لالطباء النف الاذيان

تم توظيفاهام فاى ارباعاة عاياادات لاماكاافاحاة الاماخادارات والاخاط السااخان
لالستشارات و الدعم فى هذا النطاق فى مقر مديرية الصحاة الاعااماه لاماده
ثالثة ايام .

زيارة اختيار مدير المنطقة االوربيه لمنظمة الصحة العالميه

ت
01

م إجراء زيارات لسفارات الدول األعضاء في المكتب اإلقالاياماي
األوروبي في أنقرة .و ذلك بصدد ترشيل الدكتاورة نادرة امايار
اغلو لمنصب المدير اإلقليمي لمنطقة أوروبا في منظمة الصاحاة
العالمية كجزء من جهودها االنتخابيه .

خالل الزيارات المستمرة في شهر أبريل  ،أجريت مفاوضات مع السافاارات
األلمانية والمملكة المتحدة البرطانيه  ,الفنلندية والسويادياة .خاالل الازياارات
حضر ممثلى مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه .

لحفظ الصحة فى

رمضان

ال تفرط باالكل فى االفطار
و السحور و ترهق المعدة بتناول
كمية كبيرة من الطعام

#لحفظ الصحة فى رمضان

