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مؤتمر تطبيق الطب التقليدى التكميلى العالمى








االجتماع التحضرى للجنة االقتصاديه المشتركه الوزبيكستان
بوزارة االقتصاد
اجتماع التنسيق لزيارة جمهورية كوريا الجنوبيه
االجتماع التحضيرى االستشارى للفترة الثامنه ذو المستوى الرفيع
للتجارة و االقتصاد بين تركيا -النمسا
عالج المرضى االجانب بالبالد
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مؤتمر تطبيق الطب التقليدى التكميلى العالمى
تقدم السيد وزير الصحة الدكتور احمممد دمميمرجمان بمكملمممة الشمكمر
لضيفة الشرف معمالمى السميمدة أممنمه أردوغمانمو صمر ان المطمب
و المعمكمس صمحميم و
التقليدى هو ليس طب بديل للطب الحديم
ايضا انه مهتم لمنع الطبيقات الميميمر مشمروعمه الان االنضمول همو
ذاكرة االنسانيه وقرص المذاكمرو و سموف نمعمرف طمب االنضمول
للدنيا .
تقدم السيد وكيل الصحة البرفسر الدكمتمور ايموب قموممش بمبمعم
المعلومات عن المؤتمر الحي تقدمت مديرية العالقات الخارجيمه و
االتحاد االوربى بفعاليات البرتكول .
عمل وشارك بالمؤتمر السيد الدكتور مدير العالقمات المخمارجميمة و
االتحاد االوربى سالمى كلج و روسماء االقسمام المدكمتمور عمبمد
سرتاليوسف ارماكالخبير االتحاد االوربى عزمى اكمان .

تم افتتا مؤتمر تطبيق الطب التقليدى التكميلى المعمالمممى ممن قمبمل
معالى السيدة أمنه أردغوان الذى تمم عمقمدو تمحمت رعمايمة رئماسمة
الجمهورية وتنظيم وزارة الصحةال شارك بالمممؤتمممر السميمد وزيمر
الصحة الدكتور احمد دمير جان و مديرة المنطقة االوربيه لمنظمممة
الصحة العالميمه السميمدة سموزانما جماكماب و عمدد ممن الضميموف
االتراك و االجانب بمركز المؤتمرات باسطنبول.
القت السيدة ضيفة الشمرف ممعمالمى السميمدو أممنمه أردوغمان كملمممة
االفتتا حي صرحت عن اهميه دمج الطب التقليدى التكميملمى ممع
الطب الحدي و انه اليمكن تجاهل مهد الحضمارة المذى اكمتمسمب
منذ مئات من االعوام فى االنضول و انه يجب علينا تحويل مفمهموم
المستشفيات الى المفهوم القديم خانات الشفاء.
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مؤتمر تطبيق الطب التقليدى التكميلى العالمى
فى صدد المؤتمر شارك وزراء الصحة لجمهورية قبرص الشماليمه
شاد النجر بماكسمتمان تمونمس زاممبميما و مسماعمدى وزراء الصمحمة

الزربيجان الصين كزخستان والسيد وكيل الصحة لرومانيما حميم
تمت اللقاءات التنائيه مع معالى السيد وزير الصحة الدكمتمور احمممد
دمير جان.

حي تم توقيع ايضآ مذكرة التفاهم للتعاون فى المجال الصحى بميمن
الجمهورية التركيه و زامبيا من قمبمل السميمد وزيمر الصمحمة لمدولمة
زامبيا جاتاليوجيلوفاي و السيد وزير الصحة للجمهوريمة المتمركميمه
الدكتور احمد دمير جان .
فى نطاق االتفاقيه تم تحديد مجاالت التعاون منها تبادل الخبمرات و
التجارب تكوين فريق عمل مشترك لتحديد و تعزيز نطاق التعاون.

فى نطاق االجتماعات تم توقيع برتكول تشييل مستمشمفمى الصمداقمه
النجر –تركيا و االطالع على بنود المتمسملميمم بميمن وزيمر الصمحمة
لدولة النجر السيد اليالمسموف مميمنماسمانما و السميمد وزيمر الصمحمة
للجمهورية التركيه الدكتور احمد دمير جان .
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مؤتمر تطبيق الطب التقليدى التكميلى العالمى

فى صدد المؤتمر تم توقيع اتفاقية التعاون الساريمه المممفمعمول حمتمى
عامين بين وزارة الصحة للجمهورية التركميمه و ممنمظمممة الصمحمة
العالميه .
تم توقيع اتفاقية العممل المممشمتمرك ممن قمبمل السميمد وزيمر الصمحمة
الدكتور احمد دميرجان والسيدة مديرة المنطقة االوربيمه لمممنمظمممتمة
الصحة العالميه سوزانا جاكاب .
صر معالى الوزير الدكتور احمد دميرجان عمن ان تمركميما تمقمدم
الخدمات فى شتى المجاالت الربعمة مملميمون ممن المالجمئميمن ولمكمن

الدول االوربيه لم تلتزم بتعهداتها فى هذا الصدد وصر ايضآ بانمه
يؤمن بان منظمة الصحة العالميه سوف تقدم ما تسطيع الخمطمارهمم
وان تركيا تعتبر مثآل فى هذا المجال ولكن يمجمب اعمطماء المدعمم
الالزم .
تقدمت السيدة مديرة المنطقة االوربيه لمممنمظمممة الصمحمة المعمالممميمه
سوزانا جاكاب بالشكر للجمهورية التركيه عن ما قدمته ممن جمهمود
و فعاليات فى تدريب الكوادر الصحيه السوريمه لمتملهميملمهمم لمتمقمديمم
الخدمات الصحيه حي يعتبر هذا البرنامج نموذجآ للعالم .
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تقبل السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان ابناء اسرة الشريق الفلسطينيه
تقبل السيد وزير الصحة الدكتور احمد دمير جمان اسمرة الشمريمف
الفلسطينيه فى مكتبه الموافق  25ابريل  2018نسمبمة لملمحمصمار
الذى طبقته اسرائيل على فلسطين مما تسبب فى نقص المستلزمات

الطبيه و سؤ تقديم الخدمات المطمبميمه حميم تمكمفمل السميمد وزيمر
الصحة بعالج ابناءهم سجود محمد و انمس المذيمن يمعمانمونمون ممن
عيوب خلقيه منذ الصير علمآ بانهم ليس لديهم اطراف مكتمله.
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زيارة اعضاء اللجنة التوجيهيه لمنظمة الصحة العالميه لجنة المنطقة االوربيه للبالد
زار البالد ممثلى اربعه من الدول االعضاء للجنة التوجيه لممنمظمممة
الصحة العالميه لجمنمة المممنمطمقمة االوربميمه لمالطمالع عملمى جمدول
االعمال و كيفيه سيرها بين منظمة الصحة العالميه واجمممهموريمة
التركيه الموافق  7-5ابريل 2018
حي تم لقاء الوفد بالسيد وزير الصحة المدكمتمور احمممد دمميمرجمان
والتقى الوفد ايضآ بالسيد وكيل الصمحمة المبمرفسمر المدكمتمور أيموب
قومش فى مائدو االفطار.

زار الوفد ايضآ مكتب منظمة الصحة العالميه بلنقرو و غازيانتب و
حقق االجتماعات مع ادارين وزارة الصحة الفى همذا الصمدد زار
الوفد ايضل رئيس اللمجمنمة الصمحميمه بمممجملمس المبمرلمممان و وزارة
الخارجيه.
رافق الوفد السيد رئيس الهيئة الدوائميمه المدكمتمور حمقمى قمورسميمس
رئيس قسم المؤسسات الدوليه السيد يوسمف أرمماك و رئميمس قسمم
بمديرية العالقات الخارجيه السيد عارف جاتن.
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زيارة السيد مساعد وزير الصحة احمد بهاء أوتكان لدولة البانيه
شارك السيد مساعد وزيمر الصمحمة احمممد بمهماء أوتمكمان و الموفمد
المرافق له فى فعاليات اسبوع االمرا السرطانيه بتيران المبمانميما
الموافق  3ابريل. 2018
تحد السيد مساعد وزير الصحة احمد بهاء أوتكان من خالل كلمة
االفتتا ان العالقات العميقة و الروابط بين تركيا و المبمانميما يمجمب
تعزيزها بتدريب الكوادر الصحيه و االطباء حي تقدم الجمهوريمة
التركيه الخدمات الصحيه لمائة مري من البانيا فى المسمتمشمفميمات
التركيه مجانآ و حتمى االن تمم عمالج خمممسمة ممائمه المف ممريم
مناخواننا االلبانين.

و افاد ايضا ان مجموعة من الكوادر الصحيه التركيه قطعت طريقآ
لمدة خمسة عشر ساعل بهذو الشاحنه لتقدم الخدمات الصحميمه ايضمل
مجانآ فى هذا االسبوع الصحى حي سموف يمتمم فمحمص و رصمد
مر السرطان من خالل اسبوع امرا السرطان ممن الشماحمنمة
ذات اللون البنبى المهيئه باجهزة رصد السرطان .
حي تحقق اللقاء الثنائى بين وزير الصحة لدولمة المبمانميما ومسماعمد
السيد وزير الصحة للجمورية التركيه و شارك فى االجتماع ايضمآ
ممثلى مديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى ممنمهمم رئميمس
القسم السيد عارف جاتن .

زيارة وفد لجنة منع التعذيب االوربيه للبالد
زار البالد وفد لجنة منع التعذيب االوربيمه المبمالد الممموافمق 13-4
ابريل  2018الحي تم اجتماع الوفد بالسيد وزير الصحة المدكمتمور
احمد دميرجان و السيد وكيل الصحة البرفسر الدكتور أيوب قومش
لعر تقرير مالحظات اعضاء الوفد بالخصوص اعالو.
حي شارك باالجتماع وحدات الجهات المختصه الممممثملمى وزارة
الخارجيهالممثلى وزارة العدل المدير العالقات المخمارجميمه واالتمحماد
االوربى السيد الدكتور سالمى كلج و رئيس القسمم السميمد يموسمف
أرماك.
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فى نطاق االجتماع صر السيد رئيس الوفد بان الوفد المممرافمق لمه
المنمفمسميمه
زار مستشفى مانسمه و مسمتمشمفمى االزا قسمم االممرا
والعصبيه و ايضآ مستشفى ديشمكمابمى يملمدرم بمايمزيمد لملمتمدريمب و
البحو مجمع مستشفيات اضنا حي اطملمع اعضماء الموفمد عملمى
احموال المممممرضممى كمميممفمميممة عممالجممهممم التممعممامممل الممطمماق الممطممبممى مممع
المرضى الموضوعات حقوق المرضى و اوضاع المممسمتمشمفميمات.
وتم اكمال التقرير المبدئى بعد التدقيق و سميمتمم عمرضمه االسمبموع
القادم و التقرير التفصيلى سوف يتمم ارسمالمه لموزارة الصمحمة فمى
8
اواخر هذا العام.

االجتماع التعريفى للفترة الثانيه لمشروع االتفاق لمكافحة فقد البصر
تحقق االجتماع التعريفى للفترة الثانيه لمشروع االتفاق لمكافحة فقمد
المتمنممميمة
البصرالذى دعم من قبل بنك المتمنممميمه االسمالممى القمر
المدول
ممؤسمسمات المممجمتمممع المممدنمى لمبمعم
االسالمى و بع
االسالميه الموافق  2ابريل  2018بتونس .

شارك باالجتماع االعضاء الداعمين بالمفمعمل فمى المممشمروع ممنمهمم
ممثلى وزارة الصحة للجمهموريمة المتمركميمه السميمد وكميمل الصمحمة
البرفسر الدكتور أيوب قومش ال مدير مديرية العالقات الخارجيه و
االتحاد االوربى السيد الدكتور سالمى كملمج الرئميمس المقمسمم السميمد
الدكتور عبد سرت الحي تم توقيع اتفماقميمات الشمركماء فمى اخمر
االجتماع مع االعضاء المشاركين فى المشروع .

تقبل السيد وكيل الصحة البرفسر الدكتور أيوب قومش زيارة وفد كوبا لتكنولوجيا البيولوجيا
تقبل السيد وكيل الصحة البرفسر الدكتور أيوب قوممش زيمارة وفمد
كوبا لتكنولوجيا البيولوجيا الموافق  10ابريل 2018
شارك باالجتماع السيد سفير الجمهورية الكوبيه بلنقرلويس المبمرتمو
امورس مديرة مركز عالج االنسجة المشيممميمه سملمفميما فميمرا ممديمر

,التصدير العالمى لسلسة شركات كوبا فارما للتكنولوجيا البيولوجميما
منجاويل مالبيو وصاحب شركة كوبا مومنتوم قوكهان اشلى .
فمى صممدد المملممقمماء تممم طممر مموضمموعممات الممتممعمماون فممى مممجمماالت
التكنولوجيا البيولوجيا
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اللقاء مع سفير الوفاق كوركوت طوفان للصومال -الصومالالند
فى صدد الزيارة السابقه للوفد برئاسة للسيد مسماعمد وكميمل وزيمر
الخارجيه السفير اوميت يماردم الممموافمق  13-12ممارس 2018
لعاصمة الصومال مقدشو الالصومالالند هارقميمسميما و جميمبموتمى تمم
االطالع على موضوعات الزيارة وبناء عملميمه تمم تمرتميمب زيمارة
السيد سفير الوفاق للصومال الند السيد كوركوت طوفان لمديمريمة
العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى حميم تمم الملمقماء ممع ممديمر

العالقات الخارجيه الدكتور سالمى كلج شارك باالجتممماع رئميمس
قسم العالقات الثنائيه الدكتور عبد سرت .
فى صدد اللقاء تم التطرق لموضوعات التمعماون فمى ممجمال عمالج
المرضى الصموممالميميمن فمى المبمالد و تمدريمب المكموادر الصمحميمه
الصوماليه و آليه تنظيم االسابيع الصحيه فى الصومال .

زيارة وفد تشاد لمديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى
زار البالد السيد وزير الصحة العامه لدولة تشاد السيد عزيز محممد
صال و الوفد المرافق له الموافق  20-12ابريل  2018بتنمسميمق
من وقف نقل االعضاء التركى حي شارك الوفد فى مؤتمر المطمب
التقليدى التكميلى العالمى و ايضا تم لقاء الوفد ممع وزيمر الصمحمة
للجمهورية التركيه السميمد المدكمتمور احمممد دمميمرجمان والمتمطمرق
لموضوعات تبادل المتمجمارب و المخمبمرات فمى مموضموعمات نمقمل
االعضاء بالجمهورية التركيه .
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فى هذا الصدد زار الوفد مديرية المعمالقمات المخمارجميمه و االتمحماد
االوربى الموافق  16ابريل  2018حي تم تقديم عر تعريمفمى
عن نقل االعضاء الشارك باالجتماع السيد مدير العالقات الخارجيمه
و االتحاد االوربى الدكتور سالمى كملمج و رئميمس قسمم المعمالقمات
الثنائيه الدكتور عبد سرت.
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االجتماع التحضرى للجنة االقتصاديه
المشتركه الوزبيكستان بمقر وزارة
االقتصاد
تم عمقمد االجمتممماع المتمحمضمرى لملمجمنمة االقمتمصماديمه المممشمتمركمه
الوزبيكستان بمقر وزارة االقتصاد الممموافمق  17ابمريمل 2018
مسبقآ قبل زيارة السيد رئيس الجممهموريمة رجمب طميمب أردوغمان
الوزبيكستان المخطط عقدهابتاريخ  29ابريل  1 -مايو . 2018
فى صدد االجتماع تم عر و تبادل المعلموممات حمول المعمالقمات
االقتصاديه بين البلدين من قبل ممثلى الدوائمر المحمكمومميمه حميم
شارك باالجتماع ممثلى مديمريمة المعمالقمات المخمارجميمه و االتمحماد
االوربى حي تم عر نموذج العالقات و مجاالت التعاون بميمن
البلدين فى المجال الصحى.

اجتماع التنسيق لجمهورية كوريا الجنوبيه
شارك ممثلى مديرية العالقات الخارجميمه و االتمحماد االوربمى فمى
اجتماع التنسيق بمقر وزارة الخارجيه الموافق  13ابمريمل 2018
لتنظيم زيارة السيمد رئميمس المجمممهموريمة رجمب طميمب أردوغمان
لجمهورية كوريا الجنوبيه الممخمطمط عمقمدهما الممموافمق  3-1ممايمو
 2018لدراسة آلية مجاالت التعاون لالتفاقيات المتوقع تموقميمعمهما
فى صدد الزيارة فى شتى المجاالت .

االجتماع التحضيرى االستشارى للفترة
الثامنه لالقتصاد و التجارة ذات المستوى
الرفيع بين تركيا – النمسا
تم عقد االجتماع التحضيرى االستشارى للفترة الثامنه لالقتمصماد و
التجارة ذات المستوى الرفيع بين تركيا – النمسا الموافق  2ابمريمل
 2018بمقر وزارة االقتصاد .حي شارك ممثلى مديرية العالقات
الخارجيه و االتحاد االوربى باالجتماع.

عالج المرضى االجانب بالبالد
تم عالج 435مريضآ اجنبى 356ممريضمآ ممن خمالل االتمفماقميمه
الثنائيه و البرتكول و 79من خالل قانون الخدمات الصحيه 3359
المادة .14

الكوادر الصحيه التى تواصل تدريبها
بالبالد
فى صدد االتفاقيات الثنائيه بين وزارتى البلدين يتم تدريب المكموادر
الصحيه االجنبيه كمشاهد فى مستشفيات التدريب و البحو التابمعمة
لوزارة الصحة التركيه.
فى صدد هذا البرنامج تم تدريب  60كادر صحى اجنبى ممنمذ 30
ابريل .2018
 52كادر صحى اجنبى مازالوا يواصلون ر تدريبهم بمستشمفميمات
التدريب والبحو .

االسبوع الصحى المشترك تركيا-
أوزبيكستان
فى صدد فعاليات المساعدات االنسانيه التى تقدمها وزارة الصمحمة
خارج البالد تم تنظيم االسبوع الصحى السمادس بمممديمنمه تمارمميمز
بواليه سورهانداريا باوزبيكستان بالتعاون و التنسميمق ممع وكمالمة
التنسيق و التعاون التركيه التابعة لرئاسة الموزارء و المتمعماون ممع
وزارة الصحة.
تكون وفد االسبوع الصحى من خمسة عشر شخصآ منهم اخصائى
االخمتمصماصمات
التجميل و الجراحة الترميميه و التدخير و بمعم
االخرى و المساعدين الطبين ال تم اجمراء 157عممملميمه جمراحميمه
ناجحهال 765مري استفد من االستشارات الطبيه للتمخمصمصمات
العليه و تم تدريب  132كادر صحى من اوزبميمكمسمتمان عممملميمآ و
نظيرآ .

اللقاء مع رئيس وقف نقل االعضاء
للجمهورية التركيه
زار مديرية العالقات الخارجيه و االتمحماد االوربمى السميمد رئميمس
وقف نقل االعضاء للجمهورية التركيه المدكمتمور أيموب كماهمفمجمى
الموافق  12ابريل  2018ال و ذلك لتزويد وزارة الصحة بتفاصيمل
شبكة مؤتمر نقل االعضاء العالمى االول الذى مقرر عقمدو بمممديمنمة
انطاليا الممموافمق  21-17اكمتموبمر  2018بمالمتمعماون ممع بمعم
المؤسسات و الجهات المختصه منها جامعه العلوم الطبيمه ووزارة
الصحة.
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االنشيال بالتلفون الالحاسوب و التلفاز اثناء تناول الطعام يجعلك
تكثر فى االكل تانيسآ

