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س

تمت مراسم تسليم السلطه بوزارة الصحة
لم السيد وزير الصحة الجمهورية التركيه السدكستسور
احمد دمير جان الذى مارس عمله بنجاح لمسدة عسام
السلطة للسيد الدكتور فهر الدين كوجا الذى تم تعينه
فى المجلس الوزارى الجديد,حيث صرح السيد وزير الصسحسة السجسديسد
بانه سوف يقلل من الحديث و يكثر فى العملر

و تحدث السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان فى مراسم التسليم
بانه قد بذل موسوع جهده الداء المهنة الموكلة له وله الفسرسر بسذلس و
انه له الشرف لتسليم الراية بضميرآ مستريح للسيد الدكتور فهر السديسن
كوجا وايضا انه متشرفآ لتسليم رايه النظام الصحى الجديد و اود ان
انتهز هذه الفرصة لشكر زمالئى بالعمل لدعمهم الوثيق و تضسحسيساتسهسم
لى اثناء اداء واجبى واحيى و اتقدم بالشكر لسجسمسيسع اعضساء مس سسسسة
القطاع الصحى ر

و تقدم السيد وزير الصحة الدكتور احمد دميرجان بالشكر للسيد رئيسس
الجمهورية و السيد رئيس الوزارء العطاءه هذا المنصسب و الشسكسر و
االحترام للدعم و الدفعة من طرف آمته هذا السوطسن السعسزيسررو اتسر
الكلمة للسيد فهر الدين كوجا
تقدم السيد الدكتور فهر الدين بالتحيايا و الشكر لنظيرة السسيسد السدكستسور
احمد دميرجان و جميه المشاركين بمراسم التسليم و صرح بانسه سسوف
يحرص الداء وظيفته بشكآل حسن و عبر عن امتنانه و شسكسرة لسلسسسيسد
رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان و نظيرة السيد الدكتور احسمسد
دميرجان و انه له الشرف الستالم هذا المنصب رو انسنسا سسوف نسعسمسل
لدفع شعبنا لالمام فى المجال الصحى و ان االولسويسة لسنسا بسرفسع نسسبسة
امتتنان المرضى و العاملين فى القطاع الصحى ايضآر
من منطلق الحديث القليل و العمل الكسثسيسر تسقسدم السسيسد وزيسر الصسحسة
الدكتور فهرالدين كوجا بالشكر لجميع المشاركين بمراسم التسليم ر
بعد تبادل الحوار تم وداع السيد دميرجان من مقر وزارة الصحة ر
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نواب وزير الصحة
البرفيسور الدكتور محمد قوفان

ت

م تعينه البرفيسور الدكتور محمد قوفان بالقرار الجمهورى رقسم
 2018/27السمسوافسق  1يسولسيسو  2018بسمسنسصسب نسائسب وزيسر
الصحةرمواليد كونيا العام . 1966
الجامعه :جامعة انقرة كليه الطب 1989-1983
االرتصاص:جامعة ارجيز كلية الطب قسم االمراض الباطنيه 1995-1991
العناية المركزه 2011
اكادميآ:محاضر بجامعه ارجيز كليه الطب قسم االمراض البساطسنسيسه -1995
1997
مساعد برفيسور بجامعه ارجيز كليه الطب قسم االمراض السبساطسنسيسه-1997
2000
برفيسور بجامعه ارجيز كليه الطب قسم االمراض الباطنيه2006-2000
و مازال مرجع للتقييم و الربرارات
وظيفته بالم سسة:مس ل الجودة و التقيق 2011
رئاسة العناية المركزه  -2012حتى االن
رئاسة االمراض الباطنيه 2008-2006
مديرية تشغيل الدرل الجارى2008-2006
المدير الطبى 2010-2008
عميد كلية الطب 2010
متزوج و لدية رمسة اطفال
يتحدث اللغة االنجليزيه –الفرنسيه و االسبنانيه

الدكتور شعيب برنجى

ت

م تعينه الدكتور شعيب برنجى بالقرار الجمهورى رقم
 2018/61الموافق  2اغسطس  2018بمنصب نائب وزير
الصحةرمواليد ريزا .1973
اكمل تعليمه االبتدائى و المتوسط بمدينة طرابزون –ريزا رتررج من جامعة
اون دوكوز مايس كلية الطب .1998
بداء التسلسل الوظيفى بريزا بمركز الرعايه الصحيه االوليه عام ,2001كما
عمل فى عدة م سسات صحيهر
عمل كمساعد المدير الطبى لمستشفى عمرانيه للتدريب و البحوث -2005
2009
مساعد مدير مديرية اسطنبول للردمات الصحيه2012- 2009
سكرتير عام هيئة المستشفيات العامه باسطنبول منطةه االنضول الشماليه –
نوفمبر 2012
نائب وكيل الصحة  12-مايو 2012
نائب وزير الصحة –  2اغسطس 2018
برنامج الدراسات العليه الدارة الم سسات الصحيه 2010
برنامج القيادة و الريادة دراسة عليه 2013
مازال يواصل برنامج الدكتوراة فى مجال ادارة لم سسات الصحيه 2013
لديه العديد من المشاريع التى تمت بنجاح على المستوى الوطنى و العالمى
فى مجال الصحة االلكترونيه ,التكنولوجيا الصحيه ,تكنولوجيا
االتصاالت ,االدارة الصحيه و ادارة المعلومات
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نواب وزير الصحة
خليل ايلدمير

ت

م تعينه السسيسد رسلسيسل ايسلسدمسيسر بسالسقسرار السجسمسهسورى رقسم
 2018/61الموافق  2اغسسطسس  2018بسمسنسصسب نسائسب
وزير الصحة
من مواليد مدينة انقرة 1973
تررج من جامعة سلجو للهندسة المعماريهر
عضو اللجنة االدارية لغرفة الهندسة المدنيه بفرع مدينة بورصه
رئيس لجنة مدارس و جمعية امام رطيب
متزوج و لديه اربعة اطفال
نائب البرلمان للفترة  26لحزب العدل و التنميه

البرفيسوره الدكتورة آمنه الب مشا

ت

م تعين البرفيسوره الدكتوره آمنه الب مشا بسالسقسرار السجسمسهسورى
رقم  2018/63الموافق  6اغسسطسس  2018بسمسنسصسب نسائسب
وزير الصحةر
اتم االرصاص فى مجال االمراض المعديه بجامعة ارجيز كسلسيسة السطسب عسام
, 2002عملت كمحاضره عام , 2002مساعد برفيسسسور فسى السعسام 2006
,اصبحت برفيسوره عام .2011
اكملت ابحاثها بالدراسات العليه بعد الدكتوراه العام 2010
لديها دراسات فى مجال االمراض المعديه المكتسبه من المستشفى و ضسبسط
االمراض المعديه
لديها دراسات فى مجال االمراض المعديه للجهاز العصبى
قدمت محاضرات فى مجال التهابات الرئويسه ,الستسهسابسات السمسعسدة و االمسعساء
ومرض ضعف المناعة الفيروسى
فى العام  2002ارصائيه بعيادة االمراض المعديه و عيادة االحسيساء السدقسيسقسه
المجهريه بجامعة ارجيز -كليه الطب
مساعد المدير الطبى 2016-2010
عميدة كليه الطب عام 2018-2016
مساعد رئيس الجامعه عام 2018
عضو بجمعية االمراض المعديه و االحياء الدقسقه المجهرية االوربيه
عضو بجمعية ضبط االمراض المعديه المكتسبه من المستشفيات التركيه
عضو بجمعية االرتصاص باالمراض المعديه و عيادة االحياء الدقيقه التركيه
لديها عديد من المقاالت و النشرات على المستوى العالمى ومحساضسرات عسن
ضبط االمراض المعديه بالم سسات العالميهر
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زيارة رئيس وزارء النجر برقى رافينى للبالد

ز

ار السيد رئيس وزارء النجر برقى رافينى و الوفسد السمسرافسق لسه
البالد الموافق  9يوليو  2018للمشاركه بمسراسسم االنستسقسال السى
نظام رئاسة الجمهورية الحكومى ر من هذا المنطلسق زار السسيسد
رئيس الوزراء بمرافقة نائب وكيل الصحة البرفيسور الدكتور ضسوان
اونال

ومدير ااالتحاد االربى و العالقات الرارجيه السيد السدكستسور سسالمسى كسلسج و السمسديسر
الطبى لمستشفى اطاتر للتدريب و البحوث البرفيسور السدكستسور قساسسم كسلسج اصسالن
مستشفى اطاتر للتدريب و البحوث بانقرة لزيارة المريض بالفشل الكلوى السمسبسعسوث
من دولة النجر للعالج بالجمهورية التركيه ساينى طاهراويو ر

6

زيارة ورشة العمل لبرنامج التحالف لمكافحة فقد البصر

ب

دعم من بسنس الستسنسمسيسه االسسالمسى و صسنسدوق الستسضسمسن
االسالمى تم التحالف لمكافحسة فسقسد السبسصسر فسى بسعسض
الدول االسالميه حيث لعبت وزارة الصسحسة السجسمسهسوريسة
التركيه دور هام فى تفعيل و توسيع المشروع ر
وزارة الصحه الجمهورية التركيه لها دورآ فسعسال ايضسآ فسى مسن يسد
العون للدول ذات الحوجة فى حدود جغرافيا االراضى المظلومه و هى
تلعب دور فعال ايضا و قيادة فسى مسجسال دعسم السنسظسم الصسحسيسه عسلسى
مستوى مجلس التعاون االسالمى ,ردمات الط ارى ,ضبط االمسراض
المعديه و التدريب فى مجال العناية المركزه ,وكمسا ذكسر مسسبسقسآ تسقسوم
وزارة الصحة الجمهورية التركيه بمسشسروع الستسحسالسف لسمسكسافسحسة فسقسد
البصر و وضع اثرآ كبيرآ فى حياة االبشريه بلمساتآ صغيره كهذهر
اكتملت الدورة االولى من برنسامسج الستسحسالسف لسمسكسافسحسة فسقسد السبسصسر
 2015-2008التى تم اجراء عمليات الزالة الماء االبيض الكستسراكست
لسسسرسسسمسسسسسسسيسسسن السسسف مسسسريسسسض مسسسن السسسنسسسجسسسر  ,مسسسالسسسى,غسسسيسسسنسسسا,
جيبوتى,شاد,الكميرون,بوركينافاسو وبانين ر
فى صدد تحقيق المرحله السثسانسيسه فسى السعسام , 2022-2018نسهسدف
للوصول الى اكبر عدد من المرضى فى حيز الجغرافيا المظلومهر
بتمويل بن التنميه و دعم من م سسات المجتمع الوطنى والسجسمسعسيسات
و الم سات التى تهتم بالمسسساعسدات االنسسانسيسه فسى تسلس السجسغسرافسيسا و
امكانيات وزاة الصحة الجمهوريسة الستسركسيسه نسهسدف الجسراء عسمسلسيسات
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الكتراكت ازالة الماء االبيض و اجراء عمليات الفحص للعين و تسوزيسع
النظارات مجانآ تحت هذا المنظوم  ,و تسقسديسم هسذه السرسدمسات لسلسدول
االفريقيه االسالميه الستسى تسواجسه صسعسوبسة لسلسوصسول السى السرسدمسات
الصسسسسسسسسحسسسسسسسسيسسسسسسسسه و هسسسسسسسسى اثسسسسسسسسنسسسسسسسسى عشسسسسسسسسر دولسسسسسسسسة
تسسسوقسسسو,السسسنسسسجسسسر,كسسسومسسساروس,مسسسوزانسسسبسسسيسسسق,مسسسالسسسى,مسسسوريسسستسسسانسسسيسسسا,غسسسيسسسنسسسا
باس,جيبوتى,ساحل العاج,غينا,شاد,بوركينا فاسور
فى صدد المشروع فى نفس الوقت تعزيز السعسة السبسشسريسة و تسدريسب
 100مائة كادر صسحسى سسنسويسآ بسمسسستسشسفسيسات الستسدريسب و السبسحسوث
بالجمهورية التركيه من الدول المرتاره فى نطاق المشروع اعالهر
تمت دعوة ممثلى بن التنميه االسالمى و ممسثسلسى صسنسدوق الستسضسامسن
االسالمى من طرف وزارة الصحة التركيسه السمسوافسق  20-19يسونسيسو
 2018للتفاكر ووضع رطة العمل و االجتماع بسمس سسسسات السمسجستسمسع
الوطنى هنا و الم سسات الصحيه الحكوميه و ذل لستسعسزيسز و تسفسعسيسل
بعض الفعاليات بالمشروعر
فى صدد الزيارة تم االفتتاح بمقر المركز التقنى للبحوث و الستسدريسب و
احصسائسسيسات الشس ون االجسستسمسساعسيسسه واالقسستسسصساديسسه لسسمسنسسظسسمسة الستسسعسساون
االسالمى ,حيث افتتح الجلسة مدير بن التنميه االسالمسى لسلسمسنسطسقسة
السيد صالح جالسى ,مدير المركز السيد موسى كسوالكسلسيسكسيسا و السسيسد
مدير االتحاد االوربى و العالقات الرارجيه الدكتور سالمى كلج ممسثسآل
لوزارة الصحة الجمهورية التركيسه و تسم تسوقسيسع بسرتسكسول فسى نسطساق
المشروع اعاله ر

الدورة االولى لضبط االمراض المعديه و العنايه المركزه

ب

تنسيق من وزارة الصحة السجسمسهسوريسة الستسركسيسه مسديسريسة
االتحاد االوربى و العالقات الرارجيه تم تحقسيسق السدورة
االولى للتدريب فى مسجسال ضسبسط االمسراض السمسعسديسه و
العنايه المركزه فى الفترة بين  25يونيو  13-يوليسو 2018بسمسشساركسة
 22اثسسسنسسسى عشسسسر مسسسن السسسكسسسوادر الصسسسحسسسيسسسه السسسقسسسادمسسسة مسسسن
كزارستان ,اوزبيكستان ,غركستان و طاجكستان ر
نهدف لتعزيز كفاءة القوى العامله فى المجال الصحى بالراصة السدول
االعضاء لمجلس التعان االسالمى و تعزيز جودة الردمات الصحيه فى
مجال ضبط االمراض المعديه و العنايه المركزهر
فى هذا الصدد تم اكمال التدريب النظرى فى مسستسشسفسيسات الستسدريسب و
البحوث التابعه لسوزارة الصسحسة مسن طسرف السكسوادر الستسعسلسيسمسيسه فسى
المجاالت االتيه :
علم االوبئة و المراقبه
ادارة ضبط االمراض المعديه
التعقيم والتطهير
التمريض فى العناية المركزه
تعقيب المرضى فى العناية المركزه
تطبيق االوكسجين و التهويه
دعم الحياه االساسى و المتطور
امراض القلب و االوعية الدمويه
برنامج مراقبه االمراض المعديه لسلسمسسستسشسفسيسات السوطسنسيسه و السعسنسايسه
وامراض االجهزة المتعدده

بعد استكمال التدريب النظرى تم التدريب العملى فى مستشفى قسلسهسانسه
للتدريب و البحوث,مستشفى نومونا للتدريب و البحوث,مستشسفسى ديس
سامى اولوس لالمراض النساء و التوليسد,مسستسشسفسى ديشسكسابسى يسلسدريسم
بايازيد للتدريب و البحوث و مستشفى انقره للتدريب و البحوثر
بتاريخ  7يونيو 2018تم تنظيم برنامج ترفيهى زيارة لمدينة كسونسيسا و
عرض بعض المعلومات التاريريه و الثقافيه للمشاركينر
تم تقديم شهادات المشاركه فى الدورة التدريبه من قسبسل مسديسر االتسحساد
االوربى والعالقات الرارجيه الدكتور سالمى كسلسج و رئسيسس السمسركسز
الستسسقسسنسسى لسسلسسبسسحسسوث و السستسسدريسسب و احصسسائسسيسات الشس ون االجسستسسمسساعسسيسسه
واالقتصاديه لمنظمة التعاون االسالمى موسى كوالكليكايار
نهدف ايضآ لتعزيز ربسرات و تسجسربسة السكسوادر الصسحسيسه مسن السدول
االعضاء العشرة لمجلس التعاون االسالمى و استكمال الدورة السثسانسيسه
و الثالثه لبرنامج ضبط االمراض المعديه العنسايسه لسمسركسزه كسمسا ذكسر
اعاله تم استكمال الدورة االولى للبرنامج بالعام 2018
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استمراريه الكوادر الصحيه التركيه التدريب بالسودان

ف

ى صدد مشروع تطوير سعة ردمات الط ارى و االستسجسابسه
السريعه للط ارى للدول االعضاء بمجلس التعاون االسالمى
الذى تم تطويره من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع مسنسظسمسة
التعاون و التنسيق التابعة لرئاسة الجمهورية و المركز التقنى لسلسبسحسوث
و التدريب و احصائيات الش ون االجتمساعسيسه واالقستسصساديسه لسمسنسظسمسة
التعاون االسالمى تم تدريب الكسوادر الصسحسيسه لسلسدورة السثسانسيسه مسن
برنامج التدريب الموافق  19-15يسولسيسو 2018بسالسرسرطسوم عساصسمسة
السودانر
تم تدريب الكوادر الصحيه السودانيسه كسمسدربسيسن فسى مسجسال رسدمسات
الط ارى والستجابه السريعه للط ارى تحست اشسراف مسمسثسلسى وزارة
الصحة الجمهورية التركيه ونقل التجسربسة الستسركسيسه فسى هسذا السمسجسال
الستفادة من دعمهم ايضا فى برنامج التدريب فى السدول االعضساء فسى
مجلس التعاون االسالمىر

ب

فى الدورة االولى من المشروع تم تدريب من قبل مرتسصسى السطس ارى
من الجمهورية التركيه حيث تم تدريب ثالثين كادر صحسى سسودانسى و
تاهيلهم للتدريب فى السدول االرسرى بسعسد اكسمسالسهسم ثسالث دوارت مسن
التدريبر
تم تقديم شهادات التدريب من قبل سفير الجمهورية التركيه بسالسرسرطسوم
السيد عرفان نزيراوغلو لمدربى برنامج االستجابة السريعه لسلسطس ارى
علمآ بان المشروع بداء بتاريخ 19-15يوليو حيث اكتمل تسدريسبسهسم و
بداء االن الفريق التدريب السودانى تحت اشراف ممثلى وزارة الصحسة
التركيه بالتدريب فى شتى انحاء السودان ر
نهدف لتوسيع سعة التدريب فى جميع محافظات السودان االررىر

االجتماع االستشارى للتحالف لمكافحة فقد البصر
دعم من بن التنميه االسالمى و صسنسدوق الستسضسمسن
االسالمى تم التحالف لمكافحة فقد البصر فى افريقيسا
فى صدد مشروع التحالف لمكسافسحسة فسقسد السبسصسر و
اجراء عمليات الماء االبيض الكتراكت و منع االضسربسات السبسصسريسه
االررى المسبب فقد البصر ايضآ تم تنظيم زيارة الوفد الفنى القادم من
المركز العام جده الموافق  20-19يوليولوضع رطة العمل للفعاليات و
تقييم االعمال التى تم تحقيقها فى صدد المشروع ر
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فى صدد الزيارة شسار السوفسد مسمسثسلسى مسديسريسة االتسحساد االوربسى و
العالقات الرارجيه بوزارة الصحة الجمهورية التركيه ,ممثلى مسنسظسمسة
التعاون و التنسيق التركيه وممثلى جمعيات المجتسمسع السوطسنسيسه و ذلس
لتقييم المشروع اعالهر

م

فعاليات وزارة الصحة فى مجال المساعدات االنسانيه فى ثالثة قارات

ن منطلق دع االنسان يعي لتعي الدولسة ردع االنسسان يسعسيس
لتعي الدنيا تقدم وزارة الصحة الجمهورية الستسركسيسه فسى صسدد
المساعدات االنسانيه الردمات الصحية فى ثالث قارات ر
وتم تنظيم االسابيع الصحيه فى جيبوتى  ,السودان و اوزبيكستان ترمسز
من رالل االربعة شهور االولى من العام .2018

حتى االن تم تنظيم رمسة و ثالثين  35اسبوع صحى فسى سستسه عشسر
بلد  16و ثالث قارات لمد يد العون لذوى السحسوجسة و اصسبسحست وارة
الصحة التركيه امآل للذين فقدوا امل الشفاء و بجسانسب ذلس تسم تسعسزيسز
العالقات االرويه بين البلدان اعالهر

االسبوع الصحى تركيا -جيبوتى

ت

م تحقيق االسبوع الصحسى فسى جسيسبسوتسى السمسوافسق 17-9
مارس  2018الذى تنظيمه من قبل وزارة الصحة مديرية
االتحاد االوربى و العالقسات السرسارجسيسه بسعسد قسرار السسيسد
وزير الصحة السابق الدكتور احمد دمسيسرجسان والسسيسد وزيسر الصسحسة
الجيبوتى دجاما المى اوكه فى صدد زيارة السيد رئسيسس السجسمسهسوريسة
الجيبوتى السيد اسماعيل عمر جالل للجمهورية التركيه
فى هذا الصدد تم مشاركة  19تسعة عسر كادر صحى منهم مرستسصسى
االمراض القلبيه ,النساء و التوليد ,العظام  ,الجراحة السعسامسه,السمسسسالس
البوليه ,االنف و االذن و الحنجره ,الجراحة الستسرمسيسمسيسه و الستسجسمسيسل,
جراحة االطفال ,العيون و مرتصى التردير و التاهيل حسيسث تسم ايضسآ
تحضير سبعين  70صندوق من المستلزمات الطبيه الالزمهر
تم اجراء العسمسلسيسات اجسراحسيسه مسجسانسآ فسى اربسعسة مسستسشسفسيسات مسنسهسا
بلتير,ارتا,بالبالء و دار الحنان حيث تم تدريب الكوادر الصحيه العاملسه
فيها لتعزيز سعة القوى العاملة الصحيهر

و تم تقديم رمسه 5سيارات اسعاف لالروة بجيبوتى من طرف الشسعسب
التركى تم تسليسمسهسا مسن طسرف مسديسر االتسحساد االوربسى والسعسالقسات
الرارجيه الدكتور سالمى كلج و سفير الجمهورية الستسركسيسه بسجسيسبسوتسى
السيد سادى الطنو  ,فى مراسم التسلسيسم تسحسدث السسيسد مسديسر االتسحساد
االوربى و العالقات الرارجيه الدكتور سالمى كلج بانهم هنا بجيبسوتسى
بدعم السيد رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغسان و تسكسلسيسف السسيسد
وزير الصحة الجمهورية التركسيسه و قسد احضسرنسا لسكسم سسالم الشسعسب
التركى ونهدق لتقديم الدعم بتنظيم االسبوع الصحى و تسقسديسم سسيسارات
االسعاف  ,و ان يكون لنا مساهمة فى دعسم السنسظسام الصسحسى الرسوتسنسا
بجيبوتىر
حيث تقدم السيد وزير الصحة الجيبوتى دجاما المى اوكه وجهآ الشسكسر
للسيد رئيس الجمهورية التركيه رجب طيب اردوغان و الوفد الصحى
المكلف تم شكرهم فردآ فردآ لحضورهم جسيسبسوتسى و تسقسدم السرسدمسات
الصحيه سيارات االسعافر
فى صدد االسبوع الصحى تم اجراء  1000الف معايسنسه طسبسيسه 119
مائة و تسعة عشر عمليه جراحسيسه و  38كسادر صسحسى جسيسبسوتسى تسم
تدريبهم بالحدثر
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االسبوع الصحى السودان –تركيا

ا

جراء مرتصى الجراحة الترميمسيسه و الستسجسمسيسل عسمسلسيسات الشسفسة
االرنبيه و الحنق المشقوق لمائة طفل سسودانسى فسى صسدد االسسبسوع
الصحى المنظم من قبل وزارة الصحى الجمهورية التركيهر
فى صدد االسبوع الصحى تم تسعسيسيسن السمسرض و اجسراء السعسمسلسيسات
الجراحيه لهم من قبل الطساقسم السجسراحسى مسنسهسم مسرستسصسى السجسراحسة
الترميميه و التجميل ,االنف و االذن و الحنجره و التردير و الستساهسيسل,
زار السيد سفير الجمهورية التركيسه بسالسرسرطسوم السمسرضسى و السطساقسم
الصحى بفعاليات االسسبسوع الصسحسى و صسرح بسالسن هسذه السفسعسالسيسات
اصبحت نقله لرفع مستوى االروة بين السودان و تركيا ,ونحن بانتظسار
فعاليات مشابه من الجمهورية التركيه فى الفترة القادمهر

االسبوع الصحى تركيا –اوزبيكستان

ت

حقق االسبوع الصحى السادس بتنسيق من وزارة الصسحسة
الجمهورية التركيه ,وزارة الصحة جمهورية اوزبسيسكسسستسان
و منظمة التعاون و التنسيق التركيه الموافق  12-2ابسريسل
 2018بمدينة ترميز ر
تم اجراء  157مائة سبعة و رمسين  50عملسيسه جسراحسيسه مسن طسرف
جراحى الجراحة الترميميه و التجميل لتعديل العيوب الرلقسيسه و الشسفسة
االرنبيه و الحنق المشقوق الشايع نسبتها فى منطقة صورهانداريا ر
فى صدد االسبوع الصحى هذا تم اجراء  765سبعه مائة و رسمسسسه و
ستون معاينه طبيه و تم ايضآ تدريب  132مائة و اتنا وثسالثسون كسادر
صحى لتاهيل القوى العاملة الصحيه ,حيث تم تنظيم االسبسوع الصسحسى
فى مدينة ترميز للمرة الثانيه ,علمآ بان الطاقسم الصسحسى الستسركسى هسو
اول فريق فى المنطقه ر

م

االسبوع الصحى المشترك تركيا –اوزبيكستان طاشقند

نذ العام  2015حتى االن تم اجراء  658ستة مائه و ثسمسانسيسة و
ستين عمليه جراحيه  2.212الفين واربعمائة اثنى عشر معاينه
طبيه وتم تدريب  765سبسعسة مسائسة و رسمسسسة و سستسيسن كسادر
صحى ر
تكون وفد وزارة الصحة الجمهورية التركيه من االطباء و المساعديسن
الطبين الجراء العمليات الجراحيه التى يصعب عملها هنا نسبة لنسقسص
االجهزة الطبيه و الربرات فى هذا المسجسال ومسن ثسم تسدريسب السكسوادر
الصحيه ايضآر
وفى هذا الصدد تعزيز العالقات االروية بين الشعبين و تبادل الربسرات
و المعلومات فى المجال الصحى ر
تسم تسنسسسيسق االسسبسوع الصسحسى فسى نسفسس وقست زيسارة السسيسد رئسيسس
الجمهورية رجب طيب اردوغان الموافق  26ابريل 6-مسايسو 2018
باوزبيكستان بالعاصمة طاشقند ر
تكون الوفد الصحى من  33ثالثة و ثالثون طبيب و كوادر الستسمسريسض
منهم مرتصى االمراض القلبيه ,النساء و التوليد ,السعسظسام  ,السجسراحسة
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العامه,المسال البوليه ,االنف و االذن و الحنجره ,الجراحة الترميميه و
التجميل ,جراحة االطفال ,العيون و مرتصى التردير و التاهيل ,
تم اجراء االسبوع الصحى فى ثالث مستشفيات بطاشقند منها مستشسفسى
طاشقند الجمهورى للنساء و التوليد,المعهد الطبى لطب االطفال طاشقند
و مستشفى مركز طب الط ارى للبحوث الجمهورى طاشقندر
فى صدد االسبوع الصحى تم اجراء  186مائة و سته و ثمانين عمليه
جراحيه  697ستة مائه و سبعة وتسسعسيسن مسعسايسنسه طسبسيسه و تسم ايضسآ
تدريب  772سبعة مائة و اربعة وسبعين
تم ايضآ تقييم المرضى المقترح عالجهم فى السجسمسهسوريسة الستسركسيسه و
الذين تم عالجهم مسبقآ لتنظيم مراجعاتهم الطبيه و التفاكر فى فعاليسات
االسبوع الصحى والعمليات الجراحيه التى تم اجراءها مسبقآ

ال تجلب الشتاء
بمكيفات الهواء

