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زيارة السيد رئيس الجمهورية التركيه رجب طيب اردوغان الى اذربيجان
زار السيد وزير الصحة الدكتور فخر الدين كوجا مع وفد السيد رئحيحس
الجمهورية رجب طيب اردوغان اذربحيحجحان لحلحمحشحاركحة فحى محجحلحس
االعمال التركى الموافق  05-01اكتوبر . 9102
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بمناسبة الزيارة التقى السيد وزير الصحححة بحالسحيحد وزيحر الصحححة فحى
جمهوريى اذربيجان اوكتاى سيرلييف حيث تم التشاور فى الحعحديحد محن
القضايا منها السياحة العالجيه و انشاء فريق عمل مشترك.

مشاركة السيدة حرم رئيس الجمهورية التركيه امنه اردوغان بقمة قادة أمراض السرطان
زيارة السيدة أمنه أردوغان إلى كازاخستان يومي  05و  07أكحتحوبحر
 9105لحضور قمة قادة السحرطحان الحعحالحمحيحة الحتحي عحقحدت فحي نحور
سلطان يومي  05و  07أكتحوبحر .بحمحنحاسحبحة الحزيحارة ز عحقحد الحوزيحر
اجتحمحاعحا ثحنحائحيحا محع وزيحر الصحححة فحي كحازاخسحتحان السحيحد يحلحشحان
بيرتانوف.بعد انقضاء مقابلة وزارة الصحححة لحجحمحهحوريحة تحركحيحا محع
وزارة الصحة لجمهورية كازاخستان بشأن التعاون في مجال الصحححة
تم توقيع مذكرة التفاهم فى مجال االستثمحار الصحححى و الحتحعحاون بحيحن
القطاع العام و الخاصزمن الطرفين السيد وزير الصحة الدكتور فخحر
الدين كوجا و وزير الصحة فى كازخستان السيد يحلحشحان بحيحرتحانحوف
بنور سلطان الموافق  05أكتوبر .9102

تشمل االتفاقية تنفيذ المشاريع االستثمارية الصحيه ز بما في ذلك آلحيحة
الشراكة بين القطاعين العام والحخحاص ز وتحطحويحر و بحنحاء الحمحراكحز
الصحية من خالل استخدام أفضل الممارسات الدوليحة ز والحتحعحاون فحي
مجاالت األدوية والمستهلكات الطبية واألجهزة الطبية .يتعاون الطرفان
أيضا في مجاالت التعاون األخرى التي تحدد بحاالتحفحاق الحمحتحبحادل وفحقحا
ألهداف وغايات االتفاقية.
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مؤتمرالطب التركى السادس
تم عقد المؤتمر الطبى العالمى السادس التركى بحالحتحعحاون محع رئحاسحة
الجمهورية ورئاسة المعاهد الطبيه التركيه و وزارة الصححة الحمحوافحق
 30-92اكتوبر 9102حيث تمت فعاليات جمعية النظم المحعحلحومحاتحيحه
للخدمات الصحيه اسيا و اوربا للمعارض باسطنبول .
شاركت في هذه الفعاليات وزارة الصحححة فحي جحيحبحوتحي ومحوريحتحانحيحا
وناميبيا وجنوب إفريقيا وكازاخستان وقيرغيزسحتحان ز بحافضحافحة إلحى
نواب وزراء الصحة في أذربيجان وكرواتيا.
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تم اللقاء الثنائى السيد وزير الصحة فخر الدين كوجا و السيد وزيحر الصحححة
في كازاخستان يلشان بيرتانوف ز وزير الصحة في جنحوب أفحريحقحيحا فحي 31
أكتوبر  . 9102زويليني مخيز ز وزير الصحة في جيحبحوتحي محححمحد ورسحامحا
ديريه ز وزير الصحة في ناميبيحا كحالحومحبحي شحانحجحوال ز وزيحر الصحححة فحي
جمهورية قبرص الشمالية التركية علي بيلي ز وزير الصحححة فحي محوريحتحانحيحا
محمد نديرو ححامحد ز وزيحر الصحححة فحي جحمحهحوريحة قحيحرغحيحزسحتحان الحتحقحى
كوزموسبيك مع شولونباييف .نائب وزير الصحححة الحدكحتحورة امحنحه الحب مشحا
التقت بنائب وزير الصحة الكرواتي توميسالف دوبحولحيحتح فحي نحطحاق عحالحم
الطب التركي السادس.
عالوة على ذلك ز بعد لقائه مع وزيري الصحة في كحازاخسحتحان وجحيحبحوتحي ز
وقعت شركة الخدمات الصحيه العالميه اتفاقيحات تحعحاون واتحفحاقحيحة الحتحعحاون
الصحي مع وزير الصحة في ناميبيا.
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مؤتمر تدريب المعلومات الصحيه لجمعية الخدمات الصحيه و معرض المعلومات الصحيه
تم عقد مؤتمر تدريب المعلومات الصحيه لجمعية الخدمات الصحيه و
معرض المعلومات الصحيه التاسع عشر يومي  92و  31أكحتحوبحر
 9102في إسطنبول بمشاركة السلطات الصحية فحي بحلحدان الحمحنحطحقحه
وغيرها من المنظمات المماثلة ز بدعم من وزارة الصحة و بحالحتحعحاون
مع الجامعات و المستشفيات الخاصه و العامه.
وشاركت في هذه الفعاليات وزارات الصحة في جيحبحوتحي ومحوريحتحانحيحا
وناميبيا وجنوب إفريقيا وكازاخستان وقيرغحيحزسحتحان ز وكحذلحك نحواب
وزراء الصحة في أذربيجان وكرواتيا.
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بافضافة إلى ذلك ز زار  3011زائرا من  39دولحة ححدث الحمحؤتحمحر
اعاله حيث شارك في افتتاح المؤتمر ز نائب وزير الصحححة السحيحد د.
شعيب بيرنجى ز و رئيس جمعية الخدمات الصحيه للمعلومات الصحيه
و المدير التنفيذى هارلود والف .حيث القى كلمة االفتتاح السيد وزيحر
الصحة فخر الدين كوجا.
أبدى امشاركون اهتماما كبيرا وخاصة بالمستشفى الرقمي وغيرها محن
المدرجات في أرض المعارض و تم عقد اجتماعات مختلفة.

اجتماع وزارء الصحة لمجموعة العشرين
عقد اجتماع وزراء الصحة لحمحجحمحوعحة الحعحشحريحن يحومحي  02و 91
ُ
أكتوبر  9102في أوكاياما باليابان.
عقدت االجتماعحات لحمحعحالحجحة قضحايحا الحتحةحطحيحة الصحححيحة الشحامحلحة ز
واالستجابة لمجتمعات الشيخوخة والسالمة الصحححيحة الحعحالحمحيحة .ححيحث
حضر وفد وزارة الصحة برئاسة السيده نائبة وزير الصححة امحنحه الحب
مشا.
التقت السيده نائبة وزير الصحة الدكتورة امنه الب مشحا كحلحمحتحهحا فحى
صدد اجتماع وزراء الصحة في مجموعة الحعحشحريحن ز ححيحث شحددت
على الحاجة إلى النظر في المجموعات الهشة والمححرومحة عحنحد إنشحاء
النظم الصحية ز "ال يمكن التجاهل عندما يتعلق األمر بالصحة".

فى صدد اجتماع مجموعة العشرين لوزراء الصحححة فصحالح الحنحظحام
الصحي في تركيا وتحححدث أيضحا السحيحدة نحائحبحة وزيحر الصحححة عحن
المعلومات التي تفيد بأن خطة عمل تستند إلحى نحهحج صحححي واححد تحم
إعدادها من أجل مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في بلدنا.
حيث اشارت إلى أن أكثر من  1ماليين من السوريين الحذيحن يحتحلحقحون
الخدمات الصحية الجيدة المقدمة في تركحيحا و اعحرب ايضح إن هحذا
واحد من أهم األعمال الناجحة الملموسة لألمن الصحي العالمي اليوم ز
وخاصة األمن الصحي األوروبي.
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تدريب مدربى نظافة االيدى
نُظم تدريب مدته ثالثة أيام فحي محركحز أورال الحدولحي لحلحتحدريحب عحلحى
الكوارث والمحاكاة في الفترة من  01إلى  06أكتوبر  9102من أجحل
زيادة الكفاءة المهنية للعاملين الصحيين لدينا في مجال النظافحة الحيحدويحة
بالتعاون مع وزارة الصحة في منظمة الصحة العالمية.
ضمن نطاق البرنامج ز الذي شاركت فيه السيدة البرفسر الدكتورة امنحه
الب مشا ز حيث تلقى  38موظفا من وزارة الصحة والمديحريحة الحعحامحة
للصحة العامة تدريبا وأجرى التدريبات خبراء محن مسحتحشحفحى جحامحعحة
جنيف.
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زار مسؤلى السفارة البرطانيه بانقرة مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه
زار مسؤلى السفارة البحريحطحانحيحة فحي أنحقحرة بحزيحارة محديحريحة االتحححاد
االوربى و العالقات الخارجيه الموافق  2اكتوبر  . 9102حيث التقحى
السيد المدير العام الدكتور سالمى كحلحج محع رئحيحس وزراء الحمحمحلحكحة

المتحدة والمبعوث التجارى الخاص اللورد روبرت جانفيرن الذى زار
البالد فى نوفمبر الماضى حيث تم مناقشة القضايا الحخحاصحة بحمحنحتحدى
االعمال الصحيه الذى سيعقد باسطنبول فى فبراير .9191

زار مسؤلى اتحاد اتراك اهيسكا مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه
زار مسؤولو االتحاد العالمي ألهيسكا األتراك مديرية االتححاد االوربحى
و العالقات الخارجيه الموافق  01أكتوبر  9102حيث التحقحوا بحالسحيحد
المدير العام الدكتور سالمى كلج.

وجرى خالل اللقاء إالطالع و تم تقديم مشاورات لألتراك اهسكا الذين
يعيشون في الدول المختلفه عن آلية تقديم الخدمات الصحية حيث تحمحت
بعض االستشارات بالخصوص اعاله.
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زار مسؤلى الكلية الملكيه للطب و الجراحة و التمريض الكندديده مدديدريدة االتدحداد االوربدى و
العالقات الخارجيه
زار مسؤولو الكلية الملكية لألطباء والجراحين في كندا مديرية االتحححاد
االوربى و العالقات الخارجيه الموافق  01أكتوبر  .9102ححيحث تحم
لقاءهم مع السيد المدير العام الكتور سالمى كلج .

خالل االجتماع ز يمكن تحسين فرص التعاون بين وزارة الصحة وكندا
في مجال التثقيف الصحي.

االجتماع التحضيرى لورشة عمل لجنة مجلس التعاون االسالمى للتعاون االقتصادى و التدجدارى
بموضوع مأشرات وفيات االم و الطفل
تم عقد االجتماع التحضيرى لورشة العمل حول وفيات األم والطفل من
قبل اللجنة الدائمة للتعاون االقحتحصحادي والحتحجحاري لحمحنحظحمحة الحتحعحاون
افسالمي المخطط عقده الموافق  6نوفمبر  9102محع الحمحؤسحسحات
المنسقه الموافق  9اكتوبر 9102

عقد االجتماع من قبل الرئاسة .حيث تم تقييم جدول أعمال الورشحة فحي
االجتماع الذي حضرته افدارة العامة للصحة العامة ومديحريحة االتحححاد
االوربى و العالقات الخارجيه نيابة عن وزارة الصحة.

اجتماع لجنة اقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالميه
تم عقد اجتماع اللجنة افقليمية في نطاق إقليم شرق المتوسط ز واححدة
من المناطق الستة لمنظمة الصحة العالمية على المستوى العالمي ز فحي
الفترة من  01إلى  07أكتوبر  9102في العاصمة افيرانية طهران.

في صدد االجتماع ز فيما يتعلق بشأن البالد ز نوقشت القضايا الصحيحة
التي ترتبط ارتباطا وثيقا ببلدنا .حضر االجتماع مسؤلى مديرية االتحاد
االوربى و العالقات الخارجيه بالنيابة عن وزارة الصحة.

االجتماع الثالث للجنة التوجيهيه التفاقيه منح كيليس
وقعت االتحاد االوربى بنك التنميهمع وزارة الصحة اتفاقية المنحة فحي
 0يونيو 9108زلتعزيز البنية الحتحححتحيحة الصحححيحة لحنحفحقحات الحمحشحاريحع
لالجئين في تركيا تم منح منحة برنامج االتحاد األوروبي للمساعدات
المالية (فريت)  -مجلس إدارة بحنحك الحتحنحمحيحة األوروبحي .ححيحث سحيحتحم
استخدام المنحة بالكامل لبناء مستشفى كيليس الحححكحومحي  311سحريحر
ولشراء المعدات الطبية والمفروشات.
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فى صدد اتفاقية المنحة ز تم إنشاء لجنحة تحنحفحيحذيحة لحمحعحالحجحة الحقحضحايحا
الرئيسية المتعلقة بتنفيذ المشروع وضمان التنسيق الحفحعحال والحمحشحاركحة
االستباقية بين جميع الشركاء الرئيسيين ز وعقد االجتماع الثالث لحلحجحنحة
التوجيهية في  07أكتوبر  .9102شاركت المديرية العامة لحديحنحا أيضحا
في االجتماع حيث تمت مناقشة األنشطة المخطحطحة لحبحنحاء الحمحسحتحشحفحى
المذكور حتى اآلن والمزمع عقدها في الفترة المقبلة.
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