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استقبال سفير باكستان بانقرة السيد محمد سيروس سجاد قاضى لدى السيد وزير الصحة

ت

9

قبل السيد وزير الصحة الدكتور فخر الدديدن كدوجدا سدفديدر
جمهورية باكستان االسالميه فى انقره فدى مدقدره الدمدوافدق
 98يونيو . 9102

فى صدد اللقاءنوقشت تفاصيل فرقة العمل المشترك التى تدم تديسديدسدهدا
مع باكستان لتعزيز فرص التعاون فى الدمدجدال الصدحدى عدبدر شدركدة
الخدمات الصحيه العالميه .

استقبال سفير دولة ليبيا بانقره السيد عبد الرزاق مختار لدى السيد وزير الصحة

ت

قبل السيد وزير الصحة فخر الدين كوجا سفير دولة ليدبديدا
فى انقره السيد عبد الرزاق مختار بمدقدره الدمدوافدق 90
يونيو . 9102

فى صدد اللقاء تم تبادل وجهات النظدر حدول الدتدعداون الدمدحدتدمدل فدى
المجال الصحى من خالل الفترة القادمه.

3

زيارة السيدة نائبة وزير الصحة البرفسر الدكتوره آمنه الب مشا مقدونيا الشماليه

ت

قدمت السيدة نائبة وزير الصحة الدبدرفسدر الددكدتدوره آمدنده
الب مشا بزيارة رسميه الى مقدونيا الشماليه و كوسوفا فدى
الفترة من  08الى  91يدونديدو  9102لدعدقدد اجدتدمداعدات
رسميه مع وزراء الصحة فى مقدونيا و كوسوفا.
كجزء من زيارتها الى شمال مقدونيا تدم لدقداءهدا مدع سدفديدرة اسدكدوب
التركيه السيدة تولين كارا فى مقره مكتبها حيث تم ترتيب لقاءهدا ايضد
بالسيد وزير الصحة فينيكو فيليبشي فى اسكوب .

4

فى صدد اللقاء تم التفاوض حول امكانيات تطوير التعاون فدى الدمدجدال
الصحى باستمرار بين البلدين عبر شركة الخدمدات الصدحدة الدعدالدمديده
اوساش حيث تمت تقديم دعوة رسميه لوزيدر الصدحدة السديدد فديدنديدكدو
فيليبشي لزيارة الجمهورية التركيه و بعدها انتقلت السيدة ندائدبدة وزيدر
الصحة الى كوسوفا للمشاركة فى االسبوع الصحى المدشدتدرك السدادس
بين كوسوفا و تركيا .

االسبوع الصحى المشترك السادس كوسوفا  -تركيا

ت

م عقد االسبوع الصحى المشترك تركيا  -كوسوفا الموافدق
 93 - 05يونيو  9102في عاصمة كوسوفا بدريشدتديدندا
حيث تم عقد بعيادات جامعة كوسوفا و فدى بدلدديدة مدندطدقدة
ماموشا التى يعيش فيها مواطنينا االتراك.

الجودة واالعتماد في مجال الخدمات الصحية
التعاون فى مجال األدوية واألجهزة الطبية
التعاون في مجال السياحة العالجيه
عقد االسابيع الصحيه المشتركه ,

باإلضافة إلى وفد مسؤولي وزارة الصحة و الطاقم الطبى المكون مدن
 96طبيب من مختلف التخصصات الجراحة العامة جراحة الدقدلدب
واألوعية الدموية للبالغين واألطفال أمدراض الدقدلدب لددى الدبدالدغديدن
واألطفال األمراض المعدية جراحة الدمدسدالدك الدبدولديدة أمدراض
النساء والتوليد طب وجراحة العيون جراحدة الدعدظدام والدكدسدور
طب االطفال الطب الباطني والتخدير واإلنعاش
خالل االسبوع الصحى زارت السيددة ندائدبدة وزيدر الصدحدة الدبدرفسدر
الدكتوره آمنه الب مشا كوسوفو وأجرت المحدادثدات الدمدتدبدادلدة بديدن
البلدين

تم توقيع خطة العمل الموافق  91يونيو  9102بديدن وزارة الصدحدة
التركيه و وزارة الصحة كوسوفو .خالل الزيارة تم اللقاء بيدن وزيدر
الصحة الكوسوفى السيد أوران إسدمداعديدل وزيدر اإلدارة الدعدامدة
لكوسوفا السيد ماهر ياشيالر سفير بريشتينا السيد تشاري ساكدار
وعقدت االجتماعات الرسمية مع القنصل العام إيدلديدم ألدتدونديدا وادارى
عيادات جامعة كوسوفا ورئيس بلدية ماموشا عبد الهادي كراسنيك.
تم االنتهاء من أسبوع الصحى الناجح للغاية من خالل  013عمليات و
 0302معاينه و  446دورة تدريبية.

5

االسبوع الصحى المشترك السادس كوسوفا  -تركيا

7

احداث افتتاح مشروع السالمة الصحيه فى تركيا و المؤتمر الوطنى لعلم االوبئة الميدانيه الرابع

ت

م عقد المؤتمر الوطنى لعلم االوبئة الرابدع الدمدوافدق -94
 95يونيو  9102فى نطاق مشروع السالمة الصحيه فدى
تركيا المستفاد منه مديرية الصحة العامة .

في نطاق الحدث تم عقد الجلسة االفتتاحية للمشروع بمشداركدة ندائدبدة
وزير الصحة البرفسر الدكتورة آمنه الب مشا وتم مشداركدة مدمدثدلدى
مديرية االتحاد و العالقات الخارجيه .
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زيارة وفد وزارة الصحة التركيه الى النيجر

ز

ار وفدا من وزارة الصحة التركيه النيجدر الدمدوافدق 07-09
يونيو  9102و ذلك لتدحدضديدر فدعدالديدلدت افدتدتداح مسدتدشدفدى
الصداقة تركيا النيدجدر و مدن أجدل الدتدفداوض مدع السدلدطدات
النيجر .

فى صدد الزيارة تم اللقاء مع السيد رئيس الوزراء بديدرندقدى رافداندى و
السيد وزير الصحة الدكتور عيدى اليالسومناساره
كما رافق وفدنا سفير نيامي السيدد مصدطدفدى آري ومدندسدق مدندظدمدة
التنسيق والتعاون التركيه التيكا السيد نيامي السيد إسمداعديدل بدكداكدلدي.
في صدد اللقاء صرح السيد رئديدس وزراء الدنديدجدر ان الدعدالقدات
االخوية القائمة بين البلدين من خالل زيارتة

زيارة وفد النيجر الى تركيا

ب

ناء على الدعدوة الدمدقددمدة مدن طدرف وزارة الصدحدة
التركيه تمت زيارة وفد لجنة الشؤون الماليه و االداريدة
لمستشفى الصداقة التركى بالنيجر المكون مدن اربدعدة
اشخاص الموافق  98-94يونيدو  9102حديدث تدم الدتدفداوض حدول
شؤون المستشى كما تم ترتيب زيارات ميدانيه العضاء الوفد لمستشفى
البيلكنت و مستشفى زبيده هانم للنساء و التوليد .
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للجمهورية التركيه قبل عامين اطلع على مشروع مستشفى المدن و تم
التفاوض على موضوع عالج الحاالت المستعصيه فى النجير و جلبهدا
الى العالج بالمؤسسات الصحيه التركيه.
فى صدد اللقاء مع وزير الصحة النديدجدر د .عديددي إلديداسدو مدنداسداره
صرح إن المستشفى الذيتم بناه فى النيجر مستشفى حديثًا وسديدعدمدل
كمستشفى مرجعي في مجال طب الدتدولديدد وأمدراض األطدفدال لشدعدب
النيجر وانهم على استعداد للقيام بجمديدع أندواع الدواجدبدات فدي ندطداق
مسؤولياتهم.

االجتماع االستشارى لمبادرة الصحة و الحماية االجتماعيه للدول الناميه الثمانيه

ض

من نطاق مبادرة الصحة والحماية االجتماعية التي
وهدي
من المقرر أن تنشئها الدول النامية الثمانية
عضو في بلدنا عقد االجتماع التشاوري مدع الددول
األعضاء في أبوجا نيجيريا بين  91-02يونيو .9102

في االجتماع الذي حضرته المديرية العامة
بالدنا حول اآللية التي سيتم إنشاؤها.

تدم ندقدل وجدهدات ندظدر

زيارة وفد شركة الخدمات الصحيه العالميه لوزارة الصحة التركيه الى العراق

ي

ستمر تنسيق وزارة الصحة في تدوفديدر األدويدة الدتدي تشدتدد
الحاجة إليها من قبل وزارة الصحة العراقية و الدتدى سدوف
يتم توفيرها من قبل الجمهورية التركيه في هدذا السديداق
توجه وفد تقني برئاسة المدير العام لشركة الخدمات الصحيه العالميه

اوساش إلى العراق في الفترة من  31يدونديدو إلدى  0يدولديدو 9102
للتشاور مع السلطات العراقيدة وتدوقديدع اتدفداقديدة تصدديدر االدويدة إلدى
العراق.

ورشة عمل اقليميه حول سياسة القطاع الصحى للبنك التنمية االسالميه

ت

م عقد ورشة عمل استشاريه حول السياسات الصحيه مدن
قبل بنك التنميه االسالمى الذى تعتبدر تدركديدا عضدوآ فديده
باسطنبول الموافق  98-97يونيو 9102

حيث شاركت فيه الدول االعضاء لمدنداقشدة وجدهدات ندظدر السديداسدات
الصحيه المستقبليه و ايض شارك فيه ممثلى مديرية االتدحداد االوربدى
و العالقات الخارجيه و مسؤلى بنك التنميه االسالمى و المشاركين فدى
القضايا التى تعتبر مفيده فى التنفيذ.

االجتماع الخامس و العشرين للجنة الصحة التابعة لمنظمة التعاون االقتصادى و التنميه

عُ

قد االجتماع الخامس والعشرون للجنة الصحة الدتدابدعدة لدمدندظدمدة
التعاون االقتصادي والتنمية يومي  02و  91يونيدو  9102فدي
باريس .شاركت المديرية العامة للمستشدفديدات الدعدامدة ومدديدريدة
االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه في االجتماع.

في هذا مشروع الذي يهدف إلى تقييم النظام الصحي بطريقة تدركدز
على المريض نوقش الوضع الحالي وتيثير السمنة والدتدغدذيدة غديدر
الصحية على االقتصاد والحاجة إلى العمل من أجل الرعاية الطدويدلدة
األجل.

مؤتمر و معرض السياحة العالجيه لمنظمة التعاون االقتصادى

ت

م عقد مؤتمر و معرض السياحة العالجيه الثانى لمندظدمدة
التعاون االقتصادى بين الدول االعضاء الموافدق 02-08
يونيو  9102بايران مدينة اربيل .

شارك من الطرف التركى ممثلى شركة الخددمدات الصدحديده الدعدالدمديده
اوساش و ممثلى مديرية االتحاد الوربى و العالقات الخارجيه .
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اجتماع اتفاقيه الشراكة االقتصاديه بين اليابان و تركيا

ت

م من قبل وزارة التجارة دراسات أجريدت بدهددف تدقديديدم
"اتفاقية الشراكة االقتصادية بين تركيا واليابان" في نطاق
المفاوضات من الموضوعات التي تدم الدتدطدرق لدهدا فدي
التجارة "شفرة المصدر" من قدبدل وزارة الدتدجدارة و مدوضدوع طدرح
التفاوضفيه حيث عقد اجتماع في  09يونيو .9102و شداركدت اإلدارة
العامة لنظم المعلومات الصحية ومديرية االتحاد االوربدى و الدعدالقدات
الخارجيه في االجتماع نيابة عن وزارة الصحة.

في االجتماع تم تقييم المؤسسات من حيث مجاالت عملها وتم تقدديدم
نص مقترح المقال الجديد على شكل إطار إلدى رأي الدمدؤسدسدات عدن
طريق البريد اإللكتروني .في االجتماع وفي رسالة البريد اإللدكدتدروندي
المرسلة قيل إن االقتراح الجديد الذي ينظم القضايا المتدعدلدقدة بدالدكدود
المصدري تم تقييمه بشكل إيجابي لوزارتنا ولم يكن لدينا أي تحفظات.

اجتماع السلطات المختصة بمكونات الدم والدم

ف

ي  02-08يونيو  9102شاركت إدارتدندا الدعدامدة فدي
اجتماع السلطات المرخص لها بالدم والددم الدذي دعدت
إليه مفوضية االتحاد األوروبي ألن بلدنا كان بلدًا مرشد ًحدا
لالتحاد األوروبي.

خالل االجتماع عملية مراجعة تشدريدعدات االتدحداد األوروبدي بشدين
مكونات الدم والدم والتفتيش والترخيص لهذه المنتجات واألمدراض
المعدية التي اكتشفت خالل مرحلة نقل الدم والقضايا المتعلقة بداآلثدار
واألحداث السلبية الخطديدرة والدبديداندات السدريدريدة والدمدشداريدع
واإلجراءات المشتركة المتعلقة بمكونات الدم والدم نوقشدت الدقدضدايدا
المتعلقة بالعمل الذي قام بهالمجلس االوربى.

االجتماع التحضيري السادس والثالثون للجنة الجمارك المشتركة

س

تنعقد الدورة السادسة والثالثون الدتدى تدم إنشداؤهدا
لحل المشكالت المتعلقة بدعدمدل االتدحداد الدجدمدركدي
الذي تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس الشراكة 0/25
في الفترة من  8إلى  2يوليو  9102في بروكسدل .قضدايدا وزارتدندا
على جدول أعمال االجتماع هي االمتثال لتشريعات ممارسات التصنيدع

الجيدة في االتحاد االوربى في نطاق المنتجات الصيدالنديدة وتدحدلديدالت
الجودة واإلصدار في االتحاد األوروبي والتشريعات المتعلقة بالمنتجات
التجميلية في بلدنا .وحضر االجتماع الذي عقد في وزارة التدجدارة يدوم
 98يونيو  9102مع تركيا وكالة األدوية واألجهزة الطبية.

اجتماع الفريق االدارى لمشروع السالمة الصحيه السادس فى تركيا

ب

تمويل و دعم من االتحاد االوربى و مدندظدمدة الصدحدة
العالميه حيث بداء مشروع السالمة الصدحديده رسدمديد
الموافق  91سبتدمدبدر  9108حديدث تدقددمدت مدندظدمدة
الصحة العالميه بالدعم التقنى ,وزارة الصحة التركيه مدديدريدة الصدحدة
العامة هى المستفيد لمدة  36شدهدرى مدن الدمدشدروع اعداله .فدى هدذا
الصدد تم عقد االجتماع السادس لدلدفدريدق االدارى لدمدشدروع السدالمدة
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الصحيه الموافدق  98يدونديدو  9102فدى قداعدة االجدتدمداعدات حديدث
اجتمعت االطراف ذات الصله منها منظمة الصحة العالميده و مدديدريدة
االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه و تم تبادل االراء حيث حضدر
النص ممثلى وحدات االنشطة المنفذه حيث تم ايض تدحدديدد الدفدعدالديدات
المخطط تنفيذها فى الصدد اعاله .

التغذية الكافيه و
المتوازنة مهمة

في الطفولة كما
هو الحال فى كل
فترة الحياه

