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توقيع مذكرة التفاهم فى مجال التعاون الصحى مع اوزبيكستان
زيارة السيد رئيس جمهورية اوزبيكستان شفكات ميرزيوفا الموافىق
 27-23اكتوبر . 2047
تم توقيع مذكرة التفاهم فى مجال التعاون فى المجال الصىحىى بىيىن
جمهورية اوزبيكستان و الجمهورية التركيه الىمىوافىق  23اكىتىوبىر
 2047من طرف السيد وزير الصحة للجمهورية التركيه الىدكىتىور
احمد دميرجان و السيد وزير الخارجيه لىجىمىهىوريىة اوزبىيىكىسىتىان
عبد العزيز كماالوفا بمدينة انقره بحضور السيد رئيىس جىمىهىوريىة
اوزبيكستان.

تم التوافق و االتفاق فىى مىوضىوعىات الىتىعىاون فىى صىدد مىذكىرة
التفاهم هذه و االتفاقيه الثنائيه التى تم توقىيىعىهىا فىى الىعىام 4337
,مكافحة االمراض الغير معديه,المحافظة على الصحة البيئه,تطوير
و تدريب على الحياه الصحيه,ادارة الكوارث و الخدمىات الصىحىيىه
للطؤارى ,امراض الدم ,نقل االنسجة االعضاء,االدوية و االجهىزة
الطبيه ,تطوير و تعزيز النظام الصحى  ,السياحة العالجيه ,تىنىظىيىم
االسابيع الصحيه المشتركه والتعاون فى موديل االستثمار الصحىى
المشترك بين القطاع العام و الخاص .
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زيارة السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان للصومال
زار السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان و الوفد المىرافىق
له المكون من ثالثة و ثالثين شخصآ منهم طبيىبىيىن عىامىيىن اربىعىة
عشر طبيب متخصص اثنى عشر من المساعدين الصحيين و سىتىه
و عشرين اخرين الصىومىال الىمىوافىق  47-43اكىتىوبىر 2047
بتعليمات من رئيس الجمهوريه التركيه لمساندة الشعب الشقىيىق فىى
حادث التفجير االرهابى الذى حدث فى يوم  41اكتوبر . 2047

التقى السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان بمقدشو الصومال
برئيس الوزراء على خيرى و نظيرته وزيرة الصىحىة الصىومىالىيىه
فوزيه نور حيث عبر عن حىزنىه الشىديىد وتىمىنىيىاتىه لىهىم بىالشىفىاء
العاجل ,بعد ذلك تقدم السيد وزيىر الصىحىة لىلىجىمىهىوريىه الىتىركىيىه
بزيارة الجرحى بمشفى رجب طيب اردوغان للتعىلىيىم و الىبىحىوث
التابع لوزارة الصحة التركيه.
تقدم الطاقم الطبى بالخدمات بمشفى رجب طيب اردوغان و تم نقىل
 53من الجرحى بالطائره العسكريه الى انقره.
 22من الجرحى بمشفى بولطلى الىحىكىومىى  44بىمىشىفىى الىنىمىنىا
للتعليم و البحوث  2بمشفى قلهانه للتعليم و البحوث يتلقون الرعاية
الصحه .
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زيارة وزيرة الصحة القطرية الدكتوره حنان محمد الكوارى للبالد
زار البالد لتفعيل التعاون فى المجال الصحى بين الىبىلىديىن وزيىرة
الصحة القطريه الدكتوره حنان محمد الكوارى و الوفد المرافق لهىا
البالد الموافق  50اكتوبر  2-2047نوفمبر.2047

تم اللقاء الثنائى بين وزراء الصحة يوم الثالثاء الموافق  54اكتوبر
 2047بمشاركة اعضاء الوفد و بعد ذلك تم المشاركه فى المؤتمر
الصحفى ,حيث تقدم الوفد فى صدد الزيارة بزيارة مديرية خىدمىات
الطؤارى ,مؤسسة االدوية و االجهىزة الىطىبىيىه ,مىديىريىة الىرعىايىه
الصحيه و زيارة مشىفىى اطىاتىرك لىلىتىعىلىيىم و الىبىحىوث ومىجىمىع
مستشفيات البلكنت و بعض المستشفيات الخاصه.
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زيارة وزير الصحة للجمهورية قبرص الشماليه التركيه الدكتور فايز سوجواوغلو للبالد
زار السيد وزير الصحة لجمهورية قبرص التركيىه الىدكىتىور فىايىز
سوجواغلو ,مستشار الصحة و الىوفىد الىمىرافىق لىه وزيىر الصىحىة
للجمهورية التركيه الدكتور احمد دمير جان يوم الخميس الىمىوافىق
 43اكتوبر . 2047

فى صدد اللقاء تم تبادل الخبرات فى موضوعات التحىول الصىحىى
ودراسه آليه االستفادة من التجربة التركيه فى المجال الصحى لنىقىل
التجربة للنظام الصحى المخطط تغيره فى الفتره القادمه و التعاون
فى هذا المجال .

قبول زيارة السيد رئيس مؤسسة الشؤون االجتماعيه الزبيجان زاور علياف
تقبل السيد وزير الصحة الدكتور احمد دمىيىرجىان زيىارة نىظىيىره
السيد وزير الصحة الزربيجان نيىازى نىورزوف و السىيىد رئىيىس
مؤسسه الشؤون االجتماعيه و الىتىامىيىن الصىحىى زاور عىلىيىاف
الذين حضور فى تنظيم فعاليات مؤتمرجمعية االطباء االزربيجانيىن
الموافق  3اكتوبر .2047

فى صدد الزيارة تم التفاكر فى مىوضىوعىات الىتىعىاون الصىحىى و
مقترحات االمجاالت التى يمكن التعاون بها.
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تقبل السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان زيارة وفد البرلمان لدولة شيلى
تقبل السيد وزير الصحة الدكتور احمىد دمىيىرجىان زيىارة ضىيىوف
السيد رئيس مجلس البرلمان للجمهوريه التركيه اسماعيل كىهىرمىان
رئيس البرلمىان لىدولىة شىيىلىى فىرنىانىدو مىازامىوكىادا و مسىاعىده
السيدروميلو قليروموقوترز بينو الموافق  3اكتوبر .2047
شارك فى الىمىقىابىلىة سىفىيىر دولىة شىيىلىى بىانىقىره جىوس مىانىيىوال
سلفا ,رئيس فريق الصداقه لدولة شيلىى نىائىب الىبىرلىمىان اورهىان
كرجالى.
فى صدد الىلىقىاء صىرح الىدكىتىور احىمىد دمىيىرجىان عىن امىتىنىانىه
الستضافة وفد البرلمان لدولة خط االستواء شيلى بيرو كلومىبىيىا و
بوليفيا و ايمانه بتعزيز التعاون بين البىلىديىن و تىطىور الىعىالقىات
وتقدم بالشكر لمساعد رئيس البرلىمىان لىدول خىط االسىتىواء السىيىد
روميلو قوليروموقوترز بينو لدعمىه لىفىسىق الىقىرار الىذى صىدر
بتاريق  47سبتمبر 2046وتم اغاله فى اجتىمىاع لىجىنىة الىتىحىكىيىم
العامه الذى عقد بتاريق  20اكىتىوبىر  2047مىن طىرف اعضىاء
برلمان خط االستواء .

وصرح السيد وزير الصحة ان الجهود الذى بذلها السيد قوترز تنال
تقديرآ من طرف الشعب التركى و لن تىنىسىا  ,و افىاد ايضىن بىانىنىا
حاضرين للتعاون فى المجال الصحى و تبادل الىخىبىرات بىيىن دول
خط االستواء و بالخاصة دولة شيلى و الجمهورية التركيه.و صرح
السيد رئيس البرلمان فىرنىاردو مىازا مىونىكىادا عىن امىنىتىنىانىه عىن
االستقبال الرحب والتكريم من الطرف التركى و ايىمىانىه بىتىعىزيىز
العالقات الثنائيه و تبادل الخبرات فىى الىمىجىاالت الصىحىيىه وعىن
استعداده لتعزيز الىتىعىاون و حىزنىه عىن الىحىوادث السىابىقىه فىى
البرلمان وامنتانه للجهود التى بذلها مسىاعىده قىوتىرز لىتىعىديىل ذلىك
الخطاء.
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زيارة مديرالسالمه الصحية و االمراض المعدية لمكتب المنطقة االوربيه لمنظمة الصحة العالميه
زار الدكتور ندرت امير اغلو مدير السالمه الصحىيىه و االمىراض
المعديه لمكتب المنطقة االوربيه لمىنىظىمىة الصىحىة الىعىالىمىيىه مىقىر
وزارة الصحة و بعض المديريات التابىعىه لىهىا الىمىوافىق 42-44
اكتوبر  2047حيث تم اللقاء الثنائى مع السىيىد مسىتىشىار الصىحىة
الدكتور البرفسور أيىوب قىومىا الىمىوافىق  44اكىتىوبىر 2047
الستشارة بعض الموضوعات المشتركه فيها الىتىعىاون بىيىن وزارة
الصحة التركيه و منظمة الصحة العالميه منها الىخىدمىات الصىحىيىه
التى تقدم لالجئيين السوريين  ,مكتب منظمة الصحىة الىعىالىمىيىه و
اتفاقيه التعاون المشترك للتعاون فى العام  2043-2048و ايضىا
التفاكر و االستفسار عن الخطط االستراتيجىى لىوزارة الصىحىة و

استراتيجيات مذكرة التفاهم بين المؤسستين  ,فى صىدد الىلىقىاء مىع
مساعد مدير الصحة العامه تم الىتىفىاكىر فىى مىوضىوع الىالجىئىيىيىن
السورين و تقديم الخدمات الصحيه لهم من خالل مشروع صىحىتىك
الذى سوف يتم تمويىلىه مىن طىرف االتىحىاد االوربىى ,مىوضىعىات
الصحة البيئه مشروع السالمة الصحيه و المعوقين و الىتىطىعىيىم و
تبادل المعلومات بالخصوص.
تم اللقاء بمديرية العالقات الدوليه و االتحاد االوربى بمدير مديىريىة
الخدمات الصحيه و الىطىؤارى وتىبىادل الىمىعىلىومىات بىخىصىوص
التحول الصحى فى مجال االستجابه السريعه للطؤارى ما شابه.

تقبل السيد مساعد مستشار الصحة الدكتور شعيب برنجى زيارة الكاتب الثانى نيل كارل و
المستشار التجارى لسفارة كندا
تقبل السيد مساعد مستشار الصحة الدكتور شعىيىب بىرنىجىى زيىارة
الكاتب الثانى نيل كارل و المستشار التجارى لسىفىارة كىنىدا بىانىقىره
الموافق  40اكتوبر . 2047

فى صدد اللقاء دار النقاا حول الية مشاركه الشركات الكنديىه فىى
موديل مشروعات الشراكة بين القطاع العام و الخاص .

زيارة سفير جمهورية بروندى لمديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى
فى صدد زيارة سفير جمهورية بروندى السيد جول نوكورابىاقىيىا و
مستشاره اسبرانس اومانا تم االجتماع مع مدير العالقات الخارجىيىة
و االتحاد االوربى السابق الدكتور اونار قونار الموافق  42اكتوبىر
 2047حيت تم االتفاق على اهميه تىوقىيىع اتىفىاقىيىه لىلىتىعىاون فىى

المجال الصحى لتقديم الخدمات الصحيه لشعب بروندى من خىالل
مفهوم السياحة العالجيه او تقديم الخدمات الصحيه مجانيا لمرضى
اتفاقية البرتكول و دعوة السيد وزير الصحة للجىمىهىوريىة بىرونىدى
الدكتور جوزيان نمبيرى فى مؤتمر خريجى الطب لتوقيع االتفىاقىيىه
فى المجال الصحى بين البلدين.
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زيارة رئيس مديرية الصحة العامه لوزارة الصحة الصوماليه لمديرية العالقات الخارجيه و
االتحاد االوربى
زار السيد ريئس مديرية الصحة العامه لوزارة الصحة الصومىالىيىه
الدكتور عبد الرحمان ابراهيم مديرية العالقات الخارجيه و االتىحىاد
االوربى الموافق  48اكتوبر .2047
فى صدد اللقاء تم التفاكر فى آليهانشاء بنك الدم بدولة الصىومىال و
تطوير البنيه التحتيه للمؤسسات الصحىة و الىقىوى الىعىامىلىه,كىيىفىيىه

انشاء محطة طؤارى لتتنظىيىم خىدمىات نىقىل الىمىرضىى لىلىطىؤارى
و كيفية التعامل و االستجىابىة السىربىعىة لىلىطىؤارى و الىكىوارث و
االفات و انشاء النظام بالصومال و التعامل مىع الىطىرف الىتىركىى
بالخصوص كل من تدريب الىكىوادر الصىحىيىه فىى ادارة الىحىاالت
الطارئه و االستفادة من التجربة التركيه فى هذا الصدد.

زيارة مندوب الشؤون الصحيه بسفارة النجر بانقره لمديرية العالقات الخارجيه و االتحاد
االوربى
زار السيد محمد قوماور مندوب الشؤون الصىحىيىه بسىفىارة الىنىجىر
مديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى للتفاكر فىى اتىفىاقىيىه
التعاون فى المجال الصىحىى و عىالج مىرضىى الىنىجىر بىالىبىالد ,

فى صدد اللقاء تم النقاا حول موضوع تدريب نظام التشغيل االلى
لتسجيل المرضى وزيارة بعض المستشفيات التى تم اختىيىارهىا مىن
طرف مرضى النجر باسطنبول.

اللقاء مع مدير افريقيا الليه اعادة التاهيل الدكتور البروفسر ايدى مالكو
زار مديرية العالقات الخارجىيىه و االتىحىاد االوربىى مىديىر اعىادة
التاهيل الدكتور البروفسر ايدى مالكو واستشارى الشؤون االداريىه
ايتوملننقدالمانى حيث تم اللقىاء مىع مىديىر الىعىالقىات الىخىارجىيىه و
االتحاد االوربى السابق الدكتور اونار قونىار و دار الىنىقىاا حىول

مقتركات التعاون فى المجال الصحى بيىن الىبىلىديىن و تىم عىرض
المعلومات حول التحول الصحى الذى حدث خالل الىخىمىسىة عشىر
سنه الماضيه و تم االتفاق على تبادل زيارات الوفد التقنيىه لىدراسىة
مقترحات التعاون و االستفادة من الىتىجىربىة الىتىركىيىه فىى الىمىجىال
الصحى.
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مؤتمر عالم الطب التركى
تمت مشاركة وفد مديرية العالقات الخىارجىيىه و االتىحىاد االوربىى
برئاسى مدير العالقات الخارجيه السابق الدكتور أونار قونىار فىى
مؤتمر عالم الطب التركى الىرابىع الىذى يىعىقىد مىن طىرف رئىاسىة
المعاهد الطبيه التركيه .
شارك الوفد فى قطاع الدوبلوماسيه الصحيه و شارك مىع االخىريىن
االعمال التى تم عقدها بالخصوص حيث تم تبادل االفكار و االراء
مع الضيوف المشاركين.

تم لقاء المدير الطبى لمشفى ازربيجان العسكرى الذى اكمل تعليىمىه
بجامعة غازى البروفسر الدكتور كانىان يىوسىفىزادا ودار الىنىقىاا
حول تدريب الكوادر الصحية االجنبيه بالبالد و عالج المرضى.
تم اللقاء مع احد الضيوف من طاجكستان حىيىث تىم الىنىقىاا حىول
النظام الصحى التركى.

االسبوع الصحى المشترك تركيا -اوزبيكستان
تحقق االسبوع الصحى الخامس بالىتىعىاون مىع وكىالىة الىتىنىسىيىق و
التعاون التركيه التابعة لرئاسة الوزارء بتنظيم مىن وزارة الصىحىة
الموافق  28سبتمبر –  8اكىتىوبىر  2047بىاوزبىيىكىسىتىان مىديىنىة
تارمز.

تكون وفد االسبوع الصحى مىن اخصىائىى الىتىجىمىيىل و الىجىراحىة
الترميميه و التدخير و بعض االختصاصات االخرى و المسىاعىديىن
الطبين  ,تم اجراء  414عمليه جراحيىه نىاجىحىه 634,مىعىايىنىه و
استشارات للتخصصات العليه ة تم تدريب  458كادر صحىى مىن
اوزبيكستان .

زيارة مشفى ملدوفا منطقة كومورات
تمت زيارة الوفد التقنى من وزارة الصحة التركيه مديرية العالقات
الخارجيه و االتحاد االوربى و مديرية المستشفيات العامىه لىمىشىفىى
مالدوفا قوكاوزيارى بالعاصمه كومورات الذى تم انشاءه مىن قىبىل
وكالة التنسيق و التعاون التركيه ,مشروع المشفى مكون من مىبىنىى
طابقين مجهز بالمعدات الالزمة الموافق  6-4اكتوبر 2047

تم عرض المقترحات من طرف وفد وكىالىة الىتىنىسىيىق و الىتىعىاون
التركيه لوزارة الصحة بملدوفا حيث تم اللقىاء الىثىنىائىى مىع وزيىرة
الصحة السيده ستيال قرقوراس بعد ذلك زار الوفد مشفى لونقا العام
التابع لوزارة الصحة و ايضا تمت زيارة مؤسسة الصحة العامه و
تعقيب المشاريع التى تمت من طرف وكىالىه الىتىنىسىيىق و الىتىعىاون
التركيه بالعاصمة كشنيف و قوكاوزيرى .
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زيارة وفد جمهورية كوريا لوزارة الصحة
زار وفد وزارة الصحة الكورية البالد الموافق  23اكىتىوبىر2047
لىىالطىىالع عىىلىىى الىىنىىظىىام الصىىحىىى السىىائىىد بىىالىىجىىمىىهىىوريىىة
التركيه ,المستشفيات العامه ,آليه تشىغىيىل الىمىسىتىشىفىيىات الىخىاصىة
بحث مقترحات الىتىعىاون فىى الىمىجىال الصىحىى مىع الىجىمىهىوريىة
التركيه .

اجتماع انتهاء المشروع
شاركت مديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى فى اجتماع
القمة للشؤون االجتماعيه بفندق ماريوت الموافق  1اكتوبر2047
تم اغالق مشروع وعرض المكتسبات التى يطرحها المشروع
الذى يدعمه قرض االتحاد االوربى لصالح وزارة االسرة
والشؤون االجتماعيه لتطوير سياسات الشؤون االجتماعيه المقرر
اكتماله بتاريق  8نوفمبر 2047

االجتماع التحضرى للفترة الرابعه للجنة
االقتصاد المشتركه مونتنيغرو -تركيا
تم االجتماع التحضيرى للفترة الرابعه للجنة االقتصاد المشتركه
مونتنيغرو -تركيا المقرر عقده بانقره الموافق  47-46نوفمبر
. 2047حيث تم االجتماع التحضيرى بوزارة االقتصاد الموافق
 54اكتوبر  2047و شارك فيه ممثلى مديرية العالقات الخارجيه
و االتحاد االوربى

عالج المرضى االجانب فى البالد
تم عالج  768مريض اجنبى  626مريض مىن خىالل االتىفىاقىيىه
الثنائيه و البرتكول و 412مىن خىالل قىانىون الىخىدمىات الصىحىيىه
 5533المادة .41

الكوادر الصحيه االجنبيه التى تواصل تدريبها
فى البالد
يتم تدريب الكوادر الصحيه االجنبيه كمشاهد فى مستشفيات التعىلىيىم
و البحوث التابعة لوزارة الصحة من خالل االتفاقيىه الىثىنىائىيىه بىيىن
وزارتى البلدين.
فى صدد هذا البرنامج تم تدريب  214كادر صحى منذ  54اكتوبر
. 2047
 45كادر صحى يستمر تدريبهم حىتىى االن بىمىسىتىشىفىيىات الىعىلىيىم
والبحوث.

اجتماع اللجنة الرابع و الستون لمنطقة البحر
االبيض لمنظمة الصحة العالميه
تم اجتماع اللجنة الرابع و الستون لمنظمة لمىكىتىب مىنىطىقىة الىبىحىر
االبيض التابع لمنىظىمىة الصىحىة الىعىالىمىيىه الىذى شىارك فىيىه 24
عضوآمن المنطقة السابق زكرها الموافق  42-3اكىتىوبىر 2047
باسالمه باد – باكستان.
شاركت مديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربىى بىاالجىتىمىاع
لدعوتهم لها كمعقب لالجتماع.

االجتماع التقييمى بخصوص عالج المرضى
االجانب مجانيآ من خالل االتفاقية الثنائيه
القانون  3359المادة 14
تم اللقاء مع مسؤلى مديرية المستشفيات العامىه بىخىصىوص عىالج
المرضى االجانب مجانيآ من خالل االتفاقية الثنائيه القانون 5533
المادة .41
فى صدد االجتماع تم مناقشة العقبات و الصىعىوبىات الىتىى تىواجىه
المرضى وتبادل المقترحات مع مسىؤلىى وزارة الصىحىة ,وزارة
الخارجيه,السفارات االجنبيه بالجمهىوريىه الىتىركىيىه ,مىركىز 442
للطؤارى و بعض المستشفيات المختصة باالمر.
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ال تدع انخفاض درجة
حرارة الهواء تاخذك عن
طريقك

