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جمعية الصحة العالمية الثانية و السبعون

ع

قدت جمعية الصحة العالمية  ،وهي أعلى هيئة لصنننع النقنرار
في منظمة الصحة العالمية  ،للمرة الثانية والسبعين هنذا النعنام
في مبنى األمم المتحدة في جنيف بسويسرا.
شارك فى اجتماع جمعية الصحة العالميه وفد تنركنينا بنرئناسنة السنيند
وزير الصحة الدكتور فخر الندينن كنوجنا حنين النقنى النكنلنمنة عنلنى
الحضور فى الجلسة العامه .
فى صدد جلسة جمعية الصنحنة النعنالنمنينه تنم تنفناكنر عندد منن الندول
االعضاء العديد من القضايا المتعلقة بالصحة العالمينه منثنل االمنراض
المعدية و االمراض الغينر منعندينه و النتنغنطنينه الصنحنينه الشنامنلنه و
الوصول الى اللقاحات و االدوية و السياسات الصحيه لنلنمنهناجنرينن و
القضاء على شلل االطفال .
ضمن نطا الجمعية  ،اجرات تركيا فعاليات جانبيه بخصوص جنودة
الرعاية الصحية في حاالت الطوارئ وسالمة المرضى  ،و النتنغنطنينه
الصحيه الشامله والهجرة و الطب التقليدى التكميلى و دور النرعناينة
الصحيه االوليه فى توفير الرعاية الصحيه الشامله حنين تنم تنبنادل
خبرات تركيا من خالل المحادثات و العروض التنقندينمنينة و االحندا
الجانبيه .
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فى هامش االجتماعات الجانبيه تم تنننظنينم حند خناص بنخنصنوص
صحة االم و الطفل حي شاركت فيه ضيفة الشرف و المتحدثنه حنرم
السيد رئيس الجمهورية التركيه السيده آمنه اردوغان .
فى هذا الصدد تم ترشيح الدكتورة ندرة امير اوغلو لنمندينرينة منننظنمنة
الصحة العالميه لالقليم االوربى منن خنالل دعنمنهنا ب االجنتنمناعنات
الثنائيه و تنظيم حفل االستقبال بحضور السيد وزير الصحة التركى .
باالضافه الى ذلك تم عقد اللقاءات الثننائنينه لنوزاراء الصنحنة بنغنرض
تعزيز العالقات فى المجال الصحى الزربيجان ,كوبا ,آيران النعنرا ,
البرتغال و جمهورية الشك .

اجتماعات مشتركة بين الوفود لجمعية الصحة العالمية الثانيه و السبعون

اجتماع السيدة آمنه اردوغان و المدير التنفيذى لجمعية المالريا للقادة االفارقه
و رئيس الفريق المشارك للمسائل المستقله السيده جوى فومفاى

اجتماع السيدة آمنه اردوغان و السيد نائب االمين العام للشركات االنسانيه فى
الشر االوسط و اسيا الوسطى راشد كاليكوف

اجتماع السيدة آمنه اردوغان و المديرة التنفيذيه لمنظمة الصحة العالميه فى
مجال صحة االم و الطفل السيده هيلغا فوجستاد

لقاء السيد وزير الصحة الدكتور فخر الدين كوجا و وزير الصحة الكوبى السيد
جوسا انجيل بورطال ميراندا

لقاء السيد وزير الصحة الدكتور فخر الدين كوجا و وزير الصحة
االزربيجانى السيد اوكتاى شيريليلييف
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اجتماعات مشتركة بين الوفود لجمعية الصحة العالمية الثانيه و السبعون

لقاء السيد وزير الصحة الدكتور فخر الدين كوجا و وزير الصحة العراقى
السيد عالء العلوان

لقاء السيد وزير الصحة الدكتور فخر الدين كوجا و وزير الصحة لجمهورية
الشيك السيد آدم فوجتيك

اجتماع الطب التقليدى التكميلى الذى تم تنظيمة فى صدد اجتماع جمعية
الصحة العالميه الثاني و السبعين
4

لقاء السيد وزير الصحة الدكتور فخر الدين كوجا و وزير الصحة االيرانى
السيد سعيد ناماكى

لقاء السيد وزير الصحة الدكتور فخر الدين كوجا و وزير الصحة البرتغال
السيد مارتا تيميدو

حفل استقبال ترشيح الدكتورة ندرة امير اوغلو كمدير االقليمى لمنظمة الصحة
العالميه الوربا بضيافة السيد السفير صاد ارسالن الممثل الدائم لدى مكتب
االمم المتحدة فى جينيف

زيارة نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتورة آمنه الب مشا اندونيسيا

ا

جراء وفد الصحة التركى برئناسنة ننائنبنة وزينر الصنحنة النبنرفسنر
الدكتورة آمنه الب مشا بمناسبة انعقاد جمعية الصحة العالميه الثاننينة
و السبعين فى جينف مفاوضات مذكرة التفاهم النتنى تشنكنل اسناسنا
قانونيآ

للتعاون و المخطط توقيعها فى المنجنال الصنحنى بنينن النجنمنهنورينة
التركيه و اندونسيا فى هذا الصدد زار الوفد اعاله اندوننينسنا النمنوافنق
 3-0مايو  9102للتفاوض موضنوع النتنعناون فنى منجنال االدوينة و
اللقاحات .

تقبلت نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتورة آمنه الب مشا زيارة وفد كوبا و شركة بيو فارما

ن

ونيز و الوفد المرافق له من شركة بيو فارما النمنوافنق 92
مايو 9102

تقبلت نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتورة آمنه الب مشا زيارة سفنينر
كوبا بانقره لويز البرتو اموروس
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زيارة الوفد العراقى الى تركيا

ل

توفير الحاجة الملحة للعالج لوزارة الصحة العراقنينة منن قنبنل
الجمهورية التركيه بتننسنينق منن مندينرينة االتنحناد االوربنى و
العالقات الخارجيه ,شركة الخدمات الصحية العنالنمنينه و هنينئنة
االدوية و االجهزة الطبيه في هذا السيا  ،زار وفد من وزارة الصنحنة
العراقية تركيا في الفترة من  92إلى  30مايو  9102للقاء

وفد من وزارة الصحة التركيه من أجل تغطية تكلفة الدواء في العنرا
و مناقشة ما يتعلق باالمر اعاله  .حي تقبلت السيد نائبة وزير الصحنة
البرفسر الدكتورة آمنه الب مشا زيارة الوفد بمكتبها الموافق  31مناينو
9102

زيارة وفد اللجنة األوروبية لمنع التعذيب إلى تركيا

ز
6

ار وفد اللجنة االوربي لمنع التعذيب تركيا من الفترة من  6الى
 07مايو  9102فى صدد النزينارة لنالطنالع عنلنى النخندمنات
الصحيه تم اللقاء مع السيد نائب وزير الصحة الدكنتنور منحنمند
غوفان بحضور

ممثلى مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه .

زيارة سفير جمهورية بوروندي في أنقرة  ،جويل نكوراباجايا مديرية االتحاد االوربى و العالقات
الخارجيه

ز

ار السيد سفير جمهورية بروندى بانقره جويل نكور اباجاينا و
مرافقه مستشار السفير اسبيرانس اويمانا السيد الدكتور سنالمنى
كلج مدير عام االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه النمنوافنق
 31مايو. 9102

فى صدد اللقاء تم التفاوض فى موضنوع تنوقنينع منذكنرة النتنعناون فنى
المجال الصحى و موضوع عالج المرضى ضمنن النمنننحنة النمنجناننينه
بالجمهورية التركيه .

زيارة سفير النيجر في أنقرة سالو أداما غازيبو مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه

ز

ار السيد سفير النيجر بانقره السينده سنالنو ادامنا غنازينبنو منقنر
وزارة الصحة مديرية االتحاد االوربى و العنالقنات النخنارجنينه
حي تم لقاءها بالسيد المدير العام الدكتور سالمى كلج الموافق
 92مايو . 9102

فى صدد اللقاء التفاوض فى آليات افتتاح و تشغيل مستشفى الصنداقنة
التى تم توقيع البرتوكول المتعلق بها بين حكومتى الجمهورية النتنركنينه
و جمهورية النجر الموافق  02ابريل 9102
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زيارة وكيل سفارة منغوليا مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه

ز

ار مستشار سفير منغوليا بانقره السيد سولونجنو بناتسناينخنان و
السكرتير الثال مونخسوخ مورون مديرية االتحاد االوربنى و
العالقات الخارجيه الموافق  7مايو  9102حي التقى بالمندينر
العام الدكتور سالمى كلج فى منقنر منكنتنبنه منن خنالل االجنتنمناع تنم
التفاوض فى آلية تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى المجال الصحنى
و تجديد اتفاقية التعاون المنوقنعنة مسنبنقنآ بنالنعنام  , 9112و تنسسنينس
عالقات التعاون بشركة الخدمات

الصحيه العالميه المرتبطه بوزارة الصحنة و عنلنى هنامنش منؤتنمنر
الطب التقليدى التكميلى الثانى تم لقاء وزارء البلدين حي تم النتنطنابنق
على بعض الموضوعات المتعلقة بالصحة و من ثم زار وفد الصحفيينن
المنغولى تركيا لتبادل االفكار بالخصوص اعاله.

زيارة الملحق التجاري لسفارة المممجمر آرون سميمبموي ممديمريمة االتمحماد االوربمى و المعمالقمات
الخارجيه

ز

ار الملحق التجارى لسفارة المجر بانقره السيند ارون سنينبنوس
مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه الموافق  01مايو
 9102حي التقى بالسيد المدير العام الدكتور سالمى كلج .

فى صدد االجتماع تم مناقشة الموضوعات الرئيسيه لنتنحنقنينق لنجنننة
العمل المشتركه المخطط عقدها على هامش اجتماع اللجنة االقتنصنادينة
المشتركه بين تركيا و المجر .

زيارة مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الشؤون الخمارجميمة فمي قميمرغميمزسمتمان السميمد مميمديمر
أباكيروف مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه

ز

ار السيد ميدير اباكنينروف مندينر زينارة مندينر إدارة النقناننون
الدولي بوزارة الشؤون الخارجينة فني قنينرغنينزسنتنان مندينرينة
االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه الموافنق  3مناينو9102
بغرض تحضير توقيع مزكرة التفاهم المتوقع توقيعها من خنالل زينارة
السيد وزير الخارجيه لجمهورية قيرغنينزسنتنان النمنوافنق 8 -5مناينو
. 9102
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فى صدد اللقاء تم التطر الهميه تحضير برتكول اضنافنى فنى صندد
طلب الطرف القيرغيزى لزيادة عدد المرضى النذينن ينتنلنقنون النعنالج
مجانيآ بالجمهورية التركيه منن  011النى  051منريضنآ حنين تنم
التفاوض ايضآ فى موضوع التحضير لتوقيع بين وزارتى البلدين

زيارات انتخابات مكتب منظمة الصحة العالميمة
اإلقليمي للمنطقة االوربيه

ف

ى صدد اعمال زيارات انتنخنابنات الندكنتنورة نندرة امنينر
اغلو لمنصب المدير االقليمى لمنظنمنة الصنحنة النعنالنمنينه
لالقليم االوربى تم تنظنينم زينارات النمنجنامنلنة لسنفنارات
الدول االعضاء للمكتب االقليمى االوربى بانقره .
خالل الزيارات المستمره فى شهر مايو عقدت اجتماعات منع سنفنارات
المانيا,انجلترا,فنلندا و السويد.

من خالل الزيارات شارك ممثلى مديرية االتحاد االوربى و النعنالقنات
الخارجيه بجانب الدكتورة ندرة امير اغلو

االجتماع االستشاري لمشروع التدريب الصحي في مجال الطوارئ لمنظمة التعاون اإلسالمي

ت

م عقد االجتماع االستشارى لمشروع التدريب الصحى فنى
مجال ا الطؤارى لمننظنمنة النتنعناون االسنالمنى بنمندينرينة
االتحاد االروبى و العالقات الخارجنينه النمنوافنق  3مناينو
 9102من اجل تقييم االنشطة السابقنة لنلنمنشنروع و منراجنعنة خنطنط
النشاطات التاليه فى نطا مشروع التدريب فى مجال الطؤارى النذى
تم تنظيمه من قبل التعاون مع منظنمنة النتنننسنينق و النتنعناون النتنركنينه
ومركز االبحا االحصائيه و االقتصاديه

واالجتماعيه و التدريب للدول االسالميه .
شارك باالجتماع ممثلى مديرية االتحاد االوربى و العالقات النخنارجنينه
و ممثلى منظمة التنسيق و التعاون التركيه و منمنثنلنى منركنز االبنحنا
االحصائيه و االقتصاديه و االجتماعية و التدريب للدول االسالميه

االجتماع التنسيقي السابع عشر للمؤسسات المتعلقة بدراسات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

ت

م عقد االجتماع التنسيقى السابع عشر للمؤسسات المتعلنقنه
بدراسات منظمة التعاون االقتصادى و النتنننمنينه النمنوافنق
 03مايو  9102بهدف منراجنعنة االعنمنال النتنى ينمنكنن
القيام بها لتحسين التنسيق بين المؤسسات

العامه فى تركيا فيما يتعلق بمجاالت نشاط المنظنمنة حنين شنارك فنى
االجتماع ممثلى مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه .

اجتماع فرص التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

ت

م عقد االجتماع االستشارى بتنسيق من رئاسة مديرية االستراتينجنينات و
الميزانية الموافق  99مايو  9102بهدف تقييم مقتنرح بنرننامنج االغنذينة
العالمى النشاء هيكل لنقل الخبرات المؤسسية التركيه فى نطا تدفق

الهجرة السوريه للجمهورية التركيه حي شارك ممثلى مديرية االتنحناد
االوربى و العالقات الخارجيه باالجتماع.

اجتماع فريق العمل الصحي الثاني لرئاسة مجموعة العشرين باليابان

ض

من نطا رئاسة اليابان لمجموعة العشرينن تنم عنقند
االجتماع الثانى لفريق العمل الصحى المنوافنق -92
 31مايو  9102بجنيف سويسرا .شارك باالجتنمناع
ممثلى مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه

فى صدد االجتماع تم صياغة مشروع نص اعالن وزارء الصنحنة فنى
مجموعة العشرين ,حين قندم منركنز النبنحنو و النتنطنوينر لنمننناعنة
المضادات الحيويه بمجموعة العشرين و تم تقديم العروض الصنحناب
المصلحة حول االولويات الصحيه.
2

معرض شنغهاي للتعاون الطبي واالبتكار

ت

م تنظيم معرض شنغهاى الدولى للتعاون الطبى واالبتكار
من قبل منظمة شنغهاى للتعاون النمنوافنق  98-96مناينو
 9102بالصين .حي شارك بنالنمنعنرض اعناله منمنثنلنى
مديرية االتحاد االوربى و العالقات

الخارخيه حي تم تقديم عرض تعريفى عن النظام الصحى بالجمهورية
التركيه من قبل الوفد التركى .

اجتماع المجلي االدارى الشهرى لمشروع اإلدماج االجتماعي للمعاقين

ت

م عقد اجتماع فريق ادارة مشنروع االدمناج االجنتنمناعنى
للمعنوقنينن النذى تنم تنمنوينلنه منن قنبنل االتنحناد االوربنى
للمساعدة قبل االنضمنام النمنوافنق  01مناينو  9102فنى
المكتب القطرى لمنظمة الصحة العالميه من خالل

االجتماع الشهرى حي تم تقييم انشطة المشروع مع ممثنلنى النوزارات
ذات الصله والجهات ذات المصلحة و خبراء منظمة الصحة العالميه .

ورشة عمل التهديدات الصحيه و السالمه – الممرضات و فترات العمل

ض

من اطار آلية المساعدة التقنينة و تنبنادا النمنعنلنومنات
التابعة للمفوضية االوربيه نظمت وزارة الصنحنة و
العمل و الحماية االجتماعينه لنجنمنهنورينة منلندوفنا و
امانة شبكة الصحة بجنوب شر اوربا الموافق  07-06مايو 9102
فى ملدوفا مدينة كشنيف حي تم عقد ورشة عمل التهديدات الصحيه و
السالمه و فترات العمل للممرضات .

01

شارك باالجتماع اعاله ممثلى مندينرينة االتنحناد االوربنى و النعنالقنات
الخارجيه و ممثلى جمعية التمريض التركيه و ممثلى مديرية النخندمنات
الصحيه و ممثلى جامعة العاوم الصحيه.

حمى عنيده
فقدان الوزن بسرعه
الم المفاصل
فقدان الشهية
كدمات غير متوقعة على الجلد

اعراض

االلتهابات المتكرره

اللوكيميا

