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زيارة رئيس جمهورية قامبيا للبالد
زار البالد السيد وزير جمهورية قامبيا احمد باروو الوفدد الدمدرافدق
له البالد بدعوة من السيد رئيس الجمهوريه التركديده رجدب طديدب
اردوغان الموافق  15-13فبراير . 2018
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حيث رافق السيد وزير الصحة الدكتور احمد دمديدرجدان الدوفدد و
ذلك لرئاسة البالد اللجنة االقتصاديه المشتركه قامبيا -تركيا

زيارة وفد الصحة العراقى للبالد
زار البالد وفد الصحة العراقى السيددة وزيدرة الصدحدة الدعدراقديده
عديله حمود حسين باستضافة وزير الصحة للدجدمدهدوريدة الدتدركديده
الدكتور احمد دميرجان الدمدوافدق  9-6فدبدرايدر  2018حديدث تدم
االطالع على بعض المراكز الصحيده والدتدفداكدر فدى مدوضدوعدات
التعاون فى المجال الصحى بين البلدين.

تحقق اللقاء الثنائى بين وزراء الصحة الموافق  7فدبدرايدر 2018
فى هذا الصدد زار الوفد مؤسسه التضامن االجتماعدى ممسدتدشدفدى
ممصداندع االدويدهم
اطاترك للتعليم و الدبدحدوثم مسدتدشدفدى خدا
االجهزة الطبيه و الصرف الطبى و هيئة االدويه و االجهزة الطبيده
بتاريخ  9-8فبراير 2018
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تقبل السيد وزير الصحة للجمهورية التركيه سفير السودان
تقبل السيد وزير الصحة الدكتور احدمدد دمديدرجدان زيدارة سدفديدر
السودان بانقره الدكتور يوسف احمد الطيب الكردفانى الموافق 20
فبراير 2018مفى صدد اللقاء تم التطرق لموضوعات شتدى مدندهدا
السياحة الصحيه و الخطوات التى يجب اتباعها متدريب االطبداء و
الددطددلددبددة السددوداندديدديددن بددالددجددمددهددوريددة الددتددركدديددهمتشددغدديددل مسددتددشددفددى
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السودان نياال – تركيا للتعليم و البحوث و ارسال التجربة الدتدركديده
فى مجال االدوية للسودان و ايضا طلب زيارة وفد تركى فى مجال
االدويه لرصد االدوية الغير مسجله و تدبدادل الدخدبدرات فدى هدذا
الصدد .

تقبل السيد وزير الصحة للجمهوريه التركيه سفير كوبا
تقبل السيد وزير الصحة للجمهورية التركيه سفير كوبا بانقره لويز
البرتو اموروس نونازى الدمدوافدق  21فدبدرايدر 2018مفدى صددد
اللقاء سلم السيد السفير خطاب الدعوة لمؤتمدر كدوبدا الدعدالدمدى مدن
طرف السيد وزير الصحة العامه روبرتدو مدورالدس اوجديددا الدذى
سيعقد بتاريخ  27-23ابريل 2018

تم التطرق لموضوع توقيع مسودة اتفاقيدة الدتدعداون الدمدشدتدرك فدى
المجال الصحىبين البلدين ووضعها ضمن اللوائح القانونيه
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زيارة السيد مساعد وزير الصحة لجمهورية اوزبيكستان للبالد
زار البالد وفد وزارة الصدحدة االوزبديدكدسدتدانديده م بدرئداسدة مدديدر
الطؤارى و مركز البحوث الدكتور عبد الحاكم كادجدبداف الدمدوافدق
 16-15فبراير  2018و فى هذا الصدد تم تققيم و زيارة بدعدض
المرافق الصحية وتبادل الخبرات و التجارب فى مجال الطؤارى .

حيث تم اللقاء الثنائدى ايضدب بديدن مسداعدد وزيدر الصدحدة لدوزارة
أوزبيكستان و السيد وكيل الصحة للجدمدهدوريدة الدتدركديده الدبدرفسدر
الدكتور أيوب قومش.

زيارة خبراء اتحاد االطباء المصرى لمديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى
زار مديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى وفد خبراء اتحاد
االطباء المصرى الموافق  12فبراير 2018برئاسة الدكتور السيد
العابد وحيث تم اللقاء مع مدير العالقات الخارجيه الدكتور سالمى
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كلج و التفاكر فى موضوع االطدبداء الدمدصدريديدن الدمدقديديدمديدن فدى
الجمهورية التركيه بسسبب االوضاع الغير مستقره فى الجمهوريدة
المصريه و امكانية عملهم و تدريبهم فى البالد

زيارة وفد الجامعة االسالميه غزه لمناقشة موضوع مستشفى الصداقة غزه تركيا-فلسطين
زار وفد الجامعة االسالميه غزه مقر مديرية العالقات الخارجديده و
االتحاد االوربى الدمدوافدق  1فدبدرابدر  2018لدمدنداقشدة مدوضدوع
مستشفى الصداقة غزة تركيا فلسطين للتدريب و البحوث وبدحدث
الية تشغيل المستشفى الذى تم استدكدمدال انشداءه مدن قدبدل مدندظدمدة

التنسيق و التعاون التركية التابعة لرئاسة الوزراء حيث تبلغ سعته
 180سرير.
فى سياق اللقاء تم تبادل المقترحات حول برتكول التشغيل المشترك
لمستشفى غزه تركيا –فلسطين للتعليم و البحوث.

االجتماع االستشارى مع المدير التركى لبنك التنمية االسالمى
زار مددديددريددة الددعددالقدات الددخددارجدديدده و االتددحدداد االوربددى الجددراء
االجتماع االستشارى مدير تركيا لبنك التدندمديده االسدالمدى صدالدح

جالسى حيث تمت مناقشة مشروع مكافحة فقد النظر و تققيم الية
مجاالت التعاون المشترك الموافق  23فبرابر. 2018
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االجتماع االستشارى لمشروع تدريب رصد العدوات بوحدات العناية المركزه
تم االجتماع االستشارى الثانى لدمدشدروع تددريدب رصدد الدعددوات
بوحدات العناية المركزه لدول االعضاء لمجلس التعاون االسالمدى
بمديرية العالقات الخارجيه و التحاد االوربى الموافق  15فدبدرايدر
.2018

شارك باالجتماع ممثلى من المستشفيات العامة بانقره مدندهدم اطدبداء
متخصصين باالمراض المعديه و العناية المركزه و ممثلى مدديدريدة
العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى حيدث تدم تدقدقديدم الدمدفدردات
الصحيه بخصو المشروع ووضع خطة العمل للفترة القادمة مدن
المشروع.

زيارة مرضى ازربيجان الذين تم عالجهم بالبالد لمديرية العالقات الخارجيه و االتحاد
زار مرضى ازربيجان النور نبياف ممراد نبياف وعلى مدحدمدوداف
مديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى الذين تم عالجهم فى
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صدد قانون الخدمات الصحيه رقم  3359الدمدادة  14بدمدسدتدشدفدى
قلهانه للتعليم و البحوث .

زيارة وفد بنقالدش لوزارة الصحة التركيه
زار وفد وزارة الصحة للجمهورية الدتدركديده مدن مدمدثدلدى مدديدريدة
المستشفيات العامه ومديرية العالقات الخارجيه و االتحداد االوربدى
بنقالدش لتقديم المساعدات لدمدسدلدمديدن اراكدان و تدقديديدم مسدتدشدفدى

الصحراء بكوكسى بازار واجراء المحادثدات مدع مدمدثدلدى وزارة
الصحة لبنقالدش الموافق  26-20فبراير .2018

الزيارة المدانيه لمدينة ازمير بالتعاون مع منظمة الصحة العالميه
زار وفد وزارة الصحة وممثلى منظدمدة الصدحدة الدعدالدمديده مدديدندة
ازمير مركز التدريب اورال لالدسدتدجدابدة السدريدعدة لدلدطدؤارى و
االفات الموافق  2-1فبراير  2018حديدث تدم تدحدضديدر مدفدردات

التدريب و التققيم وايضا تم تحضير ورشة العمل المقرر عدقددهدا
بمدينة ازمير فى صدد التدعداون الدمدشدتدرك بديدن مدندظدمدة الصدحدة
العالميه و وزارة الصحة .
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اجتماع تنسيق مؤتمر الطب البديل التقليدى
العالمى

الكوادر الصحيه االجنبيه التى تواصل
تدريبها بالبالد

تم عقد اجتماع التنسيق لمؤتمر الطدب الدبدديدل الدتدقدلديددى الدعدالدمدى
الموافق  19فبراير  2018بمقر مديريدة الدعدالقدات الدخدارجديده و
االتحاد االوربى لتنظيم تنسيق هذا المؤتمراالول بمدينة اسطنبدول
الموافق  22-19ابريل 2018

على صدد االتفاقيه الثنائيه يتم تدريب الكوادر الصدحديده االجدندبديده
كمشاهد فى مستشفيدات الدتدعدلديدم و الدبدحدوث الدتدركديده مفدى صددد
البرنامج تم تدريب  3كوادر اجنبيه منذ تاريخ 28فبراير 2018
مازالوا يواصلون تدريبهم فى مستشفيات التدريب و البحوث

اجتماع منظمة الصحة العالميه للمنطقة
االوربيه لتسريع تطبيق اللوائح الصحيه
العالميه و تعزيز تحضير خطة االستجابة
السريعه للطؤارى

اجتماع اغالق نظام الحسابات الصحيه
التركى و تؤامته مع نظام منظمة التنميه و
التعاون االقتصادى

تم عقد اجتماع منظمة الصحة العالميه للمنطقة االوربيه الدمدوافدق
 15-13فبراير  2018بالمانيا مدينة مديدونديدخ لدتدسدريدع تدطدبديدق
اللوائح الصحيه العالميه و تعزيز تحضير خطة االستجابة السريعدة
للطؤارى.

شارك باالجتماع ممثلدى مدديدريدة الدعدالقدات الدخدارجديده واالتدحداد
االوربىمممثلى مديرية خدمات الطؤارى وممثلى مديريدة الصدحدة
العامه
فى صدد االجتماع تم تحدضديدر اسداسديدات خددمدات الدطدؤارىمو
فعاليات اللوائدح الصدحديده الدعدالدمديده موتدحدضديدر خدطدط الدعدمدل
لتحضيرات الصحة العامه و مناقشة الموضوعات الصدحديده الدتدى
تهدد الصحة العامه منها المناعة ضد المضادات الحيويه.

المرضى االجانب الذين تم عالجهم فى البالد
فى صدد قانون الخدمات الصحيه رقم  3359المادة  14تم عدال
 163مريض اجنبى بالبالد منهم  37فى حيز االتفاقيه الدثدندائديده و
 126منهم فى نطاق البرتكول الموقع بين الطدرفديدن لدلدتدعداون فدى
المجال الصحى.
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تم عقد اجتماع اغالق جلسات الحسابات الصحيه و تؤامته مع نظام
منظمة التنميه والتعداون االقدتدصدادى  2011تدم اغدالق الدجدلدسدة
بمدينة انقره و مشاركة النتائج الموافق  7فبراير  2018و بدداء
مشروع التوامةهذا بين النظامين منذ تاريخ  9مايو 2017
شارك باالجتماع ممثلى مديدريدة الدعدالقدات الدخدارجديده و االتدحداد
االوربى فى صدد االجتماع تدم عدرض الدمدعدلدومدات بدخدصدو
المشروع و تقييم االعمال التى تم عقدها بالخصو .

اجتماع اللجنة التقيميه الثانيه لملف
استراتيجية رصد مخطط االعمال و التقييم
لمواطنى الرومان
عقد اجتماع اللجنة التقيميه الثانيه بانقرة الموافق  23فبرايدر2018
لملف استراتيجيات مواطنى الرومان لرصدد و تدقديديدم الدتدطدبديدقدات
السياسيه ومخطط االعمال وتعقيب التنسيق بين الدمدؤسدسدات ذات
الصله
شارك فى االجتماع ممثلى مديرية العالقات الدخدارجديده و االتدحداد
االوربى و ممثلى الصحة العامه

ال تنس ان تخلع جواربك في الليل

