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االوربى
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زيارة السيد رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان الى المانيا



تقبل السيد وزير الصحة سفير المملكة العربيه السعوديه



تقبل السيد وزير الصحة سفير ازربيجان






——————————
المحررين
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االجتماع االستشارى لمشروع التحالف لمكافحة فقد البصر
اجتماع وضع تقريرامكانية
االمراض الغير معديه فى تركيا

االستثمار

ضبط و مكافحة



زيارة سفير كوبا لمديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه



زيارة وفد ايران لمديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه





زيارة مستشار سفارة جمهورية كرغستان السيدايبك اكايف
مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه
زيارة وفد اوزبيكستان وزارة الصحة
اجتماع السودان
المستوى العالى

التحضيرى لمؤتمر االستراتيجيات ذات

تنشر شهريا
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زيارة وفد وزارة الصحة لجمهورية كرغستان



زيارة وفد ازربيجان وزارة الصحة



اجتماع لجان االستراتيجيات العليه لدولة قطر و الكويت



االجتماع التحضيرى لمركز ضبط و منع االمراض االوربي
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مشروع تدريب االستجابة لالفات و اسعافات الطؤارى قبل
المستشفى
افتتاح اجتماع مشروع تؤامة المواصفات العالميه لالحصائيات
الصحيه



الكوادر الصحيه االجنبيه التى تواصل تدريبها بتركيا



عالج المرضى االجانب فى البالد

زيارة السيد رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان االمم المتحدة االمريكيه
زار السيد رئيس الجمهورية رجب طيهب اردوغهان و مهرافهقهه السهيهد
وزير الصحة الكتور فهر الدين كوجا االمم المتحده المهوافه 86-83
سبتمبر  8102و ايضا الزيارة الرسمية لجمهورية المانيا الهفهدارالهيهه
المواف  31-86سبتمبر 8102
تمت زيارة السيد رئيس الجمهورية لهالمهم الهمهتهحهده لهحهضهور الهدورة
الثالثة و الثالثين للجمعيه العامة حي تم تقديم جائزة النجاح فى انهجهاز
الدراسات وتحقي االهداف فى مجال مكافحة وضبط االمراض الغهيهر
معديه من قبل فري العمل المشترك للوكاالت التابعة لالمم المتحده .
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تم تقديم الجاهزة للسيد رئيس الجمهههوريهة مهن قهبهل السهيهد مهديهر عهام
منظمة الصحة العالميه الدكتور تدروس اداهنوم قهبهريسهوس ثحهيه تهم
القرار باعطاء الجاهزة بعد الزيارات الهدوريهة لهلهدول الهتهى حهقهقهتههها
الوكاالت التابعة لالمم المتحدة منذ ابريل . 8107

تقبل السيد وزير الصحة سفير المملكة العربيه السعوديه
تقبل السيد وزير الصحة الدكتور فهر الدين كوجا زيارة السهيهد سهفهيهر
اللمملكة العربية السعوديه بانقره وليد الخريجى الموافه  08سهبهتهمهبهر
. 8102
فى صدد اللقاء دار النقاش حول آلية افتتاح و تشغيل مستشفهى تهركهى
الهتهعهلهيهم بهالهلهغهة
بالمدينة المنورة و مكة المكرمه ثوزيادة عدد الفهر
االنجليزيه فى مجال الطب و التهمهريهض ثو ايضها تهوطهيهن الصهنهاعهة
الهدوائههيههه و االجههههزة الههطهبههيههه و االسههتههثهمههار مهع الههطهرف السههعههودى
بالخصو اعاله .

3

تقبل السيد وزير الصحة سفير ازربيجان
تقبل السيد وزير الصحة الدكتور فهر الدين كوجا زيارة السهيهد سهفهيهر
ازربيجان بانقره هزار ابراهيم المواف  08سبتمبر . 8102
فى صدد اللقاء دار النقاش حهول مشهكهالت الهمهعهادالت فهى مهجهال
التدريب الطبى منها اسعهار الهتهدريهب الهمهرتهفهعهه و تهعهديهل مهفهرادات
التدريب على حسب المستوى العالمىثانخفاض دخل االطبهاء و اطهبهاء
االسنان االجانب تحت برنامج التخص بتركيا ثرفع عدد الخانات

فى مجال التخص فى التخصصات الدقيقه بالهخهاصهة الهتهخهصهصهات
الدقيقة فى مجال امراض االطفال و االمراض الباطنيه و الهمهشهكهالت
النتعلقة برواتبهم و بالخاصة ايضآ انخفاض مرتب اطباء االسنان و تهم
مناقشة ايضا عدم دفع رواتهب الهدخهل االضهافهى و اجهرة الهمهنهاوبهات
لالطباء تحت برنامج التخص فهى مسهتهشهفهى قهولهههانهه لهلهتهدريهب و
البحو .

تقبل السيد وزير الصحة سفير المملكة العربيه السعوديه
تقبل السيد وزير الصحة الدكتور فهر الدين كوجا زيارة السهيهد سهفهيهر
اللمملكة العربية السعوديه بانقره وليد الخريجى الموافه  08سهبهتهمهبهر
. 8102

4

فى صدد اللقاء دار النقاش حول آلية افتتاح و تشغيل مستشفهى تهركهى
الهتهعهلهيهم بهالهلهغهة
بالمدينة المنورة و مكة المكرمه ثوزيادة عدد الفهر
االنجليزيه فى مجال الطب و التهمهريهض ثو ايضها تهوطهيهن الصهنهاعهة
الهدوائههيههه و االجههههزة الههطهبههيههه و االسههتههثهمههار مهع الههطهرف السههعههودى
بالخصو اعاله .

اجتماع اللجنة الثامن و الستين لمنظمة الصحة العالميه للمنطقه االوربيه
حق مكتب منظمة الصحة العالميه للمنطقة االوربيه اجهتهمهاع الهلهجهنهة
الثامن و الستين لمنظمة الصحة العالميه فى ايطاليا بهرومها الهمهوافه
 81-06سبتمبر  8102بمشاركة السيدة نائبة وزير الصحة الهبهرفسهر
الدكتورة امنه الب ماشا و الوفد المراف لها من وزارة الصحة
فى صدد اجتماع اللجنة ناقشت اللجنة الفنيه مهوضهوعهات اسهتهمهراريهة
اعمال مكتب المنطقه االوربيه ث اهداف التنميه
ثالصههحههة الههعههامههه ثو االمههراض الههتههى يههمههكههن مههنههعههههها عههن طههري ه
اللقاحات ثمصروفات القطاع الصحى ثالسيهاسهات و االسهتهراتهيهجهيهات
فيما يخ البند اعاله .

تم عرض تعريفى من قبل ممثلى وزارة الصحة عن الخدمات الصحهيهه
التى تم تقديمها لالجئيين السوريين تحت قانون الحماية و الهتهطهبهيهقهات
الجيده فى هذا الصدد .
فى نطا تعزيز التعاون فى المجال الصحى اجرات السيدة نائبة وزيهر
الصحة البرفسر الدكتور امنه الب ماشا االجتماعات الثنائيه مهع السهيهدة
مديرة المنطقة االوربيه مكتب منظمة الصحة الدكتورة سوزانا جاكوب
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االجتماع االستشارى لمشروع التحالف لمكافحة فقد البصر
تم عقد االجتماع االستشارى لمشروع التحالف لهمهكهافهحهة فهقهد الهبهصهر
للتفاكر بحضور مدير عام وقف الدعم لبنك التهنهمهيهه االسهالمهى السهيهد
وليد الوهيهبهى مهديهر عهام بهنهك الهتهنهمهيهه فهرع تهركهيها السهيهد صهاله
الجلسىبمكتب السيدة نائبة وزير الصحة البهرفسهر الهدكهتهورة امهنهه الهب
ماشا المواف  00سبتمبر . 8102

فى صدد االجتماع تم التفاكر فى موضهوعهات الهتهعهاون لهوضهع خهطهة
العمل لمشروع التحالف لمكافحة فقد البصر.

اجتماع وضع تقرير امكانية االستثمار فى ضبط و مكافحة االمراض الغير معديه فى تركيا
تم تحضير تقرير امكانيات االسهتهثهمهار فهى مهجهال ضهبهط و مهكهافهحهة
االمراض الغير معديه بالتعاون مع مكتهب مهنهظهمهة الصهحهة الهعهالهمهيهه
للمنطةة االوربيه ومديرية الصحة العامه .
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فى هذا الصدد تم االجتماع بمشاركة السيدة نائبة وزير الصحة البرفسر
الدكتورة امنه الب ماشا ثمدير مكتب منظمة الصحة الهعهالهمهيهه بهتهركهيها
الدكتور بافيهل اورسهو و عهدد مهن مهمهثهلهى مهديهريهة االتهحهاداالوربهى
العالقات الخارجيه.

زيارة سفير كوبا لمديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه
زار السيد سفير كوبا بانقرة لويس البرتو اماروس نونيز مهكهتهب السهيهد
مدير االتحاد االوربى و العهالقهات الهخهارجهيهه الهدكهتهور سهالمهى كهلهج
المواف  5سبتمبر . 8102
فى صدد اللقاء صرح السيد السفير بان السيد وزير الصحة لجمهوريهى
جيبوتى الدكتور جوسا انجيل بورتال ميراندا سوف يشارك فى المؤتمر
العالمى للخدمات الصحيهه االولهيهه الهثهانهى بهتهاريه  87-85نهوفهمهبهر
 8102وايضا سوف يشارك فى مؤتمرالتدريب لنموذج اعتماد

التسجيالت الطبيه االلكترونيه و معرض المعلومات الصحيه الهمهقهرر
عقده باسطنبول المواف  86-85اكتوبر 8102
فى هذا الصدد طلب اجراء لقاء ثنائى بين وزارء الصحة لهلهطهرفهيهن و
توقيع مسودة التعاون فى المجال الصهحهى حهيه ارسهل السهيهد لهويهس
البرتو اماروس نونيز عبر الطر الدبلوماسيه الخطابات الخاصة فهيهمها
يتعل بموضوع التوقيع اعاله.

زيارة وفد ايران لمديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه
تقبل السيد مدير االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه الدكتور سهالمهى
كلج زيارة السيد رئيس قسم الهعهالقهات الهدولهيهه و الهعهالقهات الهثهنهائهيهه
االقتصاديه الدكتور جالل نيلى فى صدد زيارته تم تبليغ خطاب طهلهب
زيارة وزير الصحة جمهورية ايران السيد هاشمى للسيد وزير الصهحهة
الجمهورية التركيه الدكتور فهر الدين كوجا .

فى صدد اللقاء ايضا صرح السيد نيلى عن رغبتهههم لهتهبهادل الهخهبهرات
بالخاصة فى مجال التحول الصحى و نيتهم بتعزيز العالقات ووضهع
خطة عمل لتعزيز التعاون بينهما.
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زيارة مستشار سفارة جمهورية كرغستان السيدايبك اكايف مديرية االتحاد االوربى و العالقات
الخارجيه
تم لقاء السيد مدير االتحاد االوربهى و الهعهالقهات الهخهارجهيهه الهدكهتهور
سالمى كلج بالسيد مستشار سفارة جهمهههوريهة كهرغسهتهان السهيهد ايهبهك
اكايف المواف  6سبتمبر.8102
فى صدد اللقاء تم التطر لزيارة السيد رئيس الجمهورية رجهب طهيهب
اردوغان لحضور مؤتمر القمة السادس التركى الذى عقد فى كرغستان
المواف  3-0سبتمبر 8102حيه تهم مهنهاقشهة بهعهض بهنهود اتهفهاقهيهة

التعاون فى المجال الصحى بهيهن حهكهومهتهى الهجهمهههوريهة الهتهركهيهه و
جمهورية كرغستان التى تم توقيعها بهتهاريه  3يهونهيهو  8102و تهم
طلب زيادة عدد المرضى الذين يتم عالجهههم مهجهانهآ فهى الهجهمهههوريهة
التركيه من  011مريض الى  051مريضآ و ايضآ تم طرح موضهوع
تغطية احتياجاتهم من االجهزة الطبيه من الطرف التركى

زيارة وفد اوزبيكستان وزارة الصحة
زار وفد وزارة الصحة برئاسة رئيس قسم السياسات الصحيهه الهدولهيهه
السيد عارف جاتين اوزبيكستان لتقييم الهيهه تهنهظهيهم االسهبهوع الصهحهى
بكالباكستان بالتعاون مع منظمة التعاون و التنسي الهتهركهيهه و وزارة
الصحة لجمهورية اوزبيكستان حي تم اجراء االجتماعات مع ممهثهلهى
وزارة الصحة لجمهورية اوزبيكستانثفى صدد زيارة مهمهثهلهى مهركهز
تطوير استرايجيات رئاسة جمهورية اوزبيكستان تم تحقيه زيهارة وفهد
لجمهورية اوزبيكستان لتحضير مسهودة اتهفهاقهيهة الهتهعهاون الهمهشهتهرك
المواف  89-82سبتمبر 8102
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فى صد اللقاء بين الوفود تمت المطابقة على
دعم النظام الصحى
السياحة العالجيه
االدوية و المستلزمات الطبيه
التدريب فى مجال الطب
الشراكة بين القطاع الخا و العام
تنظيم االسابيع الصحيه
التعاون فى مجال التضامن االجتماعى
التعاون فى مجال المساعدات االجهتهمهاعهيهه و الهطهبهيهه و الهتهدريهب
االلكترونى وتطبي الطب االلكترونى

اجتماع السودان التحضيرى لمؤتمر االستراتيجيات ذات المستوى العالى
تم االجتماع التحضيرى لفري عمل تخطيط االستراتيجيهات الهمهشهتهرك
برئاسة وزير الشؤون الخارجيهه الهجهمهههوريهة الهتهركهيهه و جهمهههوريهة
السودان السيد الدرديرى محمد احمد المواف  05اغسهطهس  8102و
ذلك لعقد اول اجتماع للجنة بدسمبر  8102و ذلك بهعهد زيهارة السهيهد
رئيس الجمهورية طيب رجب اردوغهان السهودان الهمهوافه 87 -82
ديسمبر 8106

فى صدد اجتماع فري العمل المشترك لهتهخهطهيهط االسهتهراتهيهجهيهات تهم
التطاب على تحقي اجتماع التنسي المواف  86سبتمبر  8102بهمهقهر
وزارة الشؤون الخارجيه برئاسة سفير السودان بانقرة مسهاعهد الهمهديهر
العام السيد حلمى ايقا تورمان حي تقدم السيد سفيهر السهودان بهالشهكهر
لماتم تقديمه فى صدد العالقات و التعاون بين البلدين خصهوصهآ انشهاء
مستشفى نياال السودان تركيا للتعليم و البحو بالعام  8102و ايضها
صرح عن دعمة لتعزيز العالقات بين البلدين

زيارة وفد وزارة الصحة لجمهورية كرغستان
فى صدد زيارة السهيهد رئهيهس الهجهمهههوريهة رجهب طهيهب اردوغهان
لجمهورية كرغستان المواف  3-0سبتمهبهر  8102زار وفهد وزارة
الصحة الفنى المكون من اربعة اشخا الهمهوافه  82اغسهطهس 2-
سبتمبر  8102الفتتاح مستشفى الصداقة بشكيك كرغستان تركيا و

توقيع برتوكول التشغيل المشترك و اتفاقيه تدريب الهتهخهصهصهات فهى
مجال الطب للمواطني كرغستان و توقيع مسودة التفاهم بين حكومتهى
الجمهورية التركيه و جمهورية كرغستان فى مجال االدوية و االجههزة
الطبيه

زيارة وفد ازربيجان وزارة الصحة
زار وفد الصحة جمهوريهة ازربهيهجهان ههيهئهة الهتهضهامهن االجهتهمهاعهى
بالجمهورية التركيه المواف  81-02سبتمبر  8102فى صدد الزيهارة
اطلع الوفد على نظام الهدفهع االضهافهى عهلهى حسهب االداء فهى تهقهديهم

الخدمات الطبيه و النظام االلكترونى (المدوال) و ذلك بزيارة مستشفهى
انقره اتاتورك للتعليم و البحو

اجتماع لجان االستراتيجيات العليه لدولة قطر و الكويت
تم عقد اجتماع اللجنة االستراتيجيه العليه لدولة قطر و اجتماع التهعهاون
المشترك لدولة الكويت المهوافه  9سهبهتهمهبهر  8102الهذى تهم عهقهده
بوزارى الشؤون الخارجيه الهتهى عهقهدت الهتهنهسهيه مهع الهوزارات و
المؤسسات االخرى حي شارك باالجتماع ممثلى وزارة الصحة السيد
رئيس قسم العالقات الثنائيه عبدهللا سرت و الوفد المراف

فى صدد االجتماع تم التفاكر فى مشاريع التعاون الجارى عهمهلههها بهيهن
البلدين و مذاكرة التعاون المشترك بين الجمهورية الهتهركهيهه ثقهطهر و
الكويت حي تم ايضا تحقي اخهر اوضهاع اتهفهاقهيهه الهتهبهرع الهتهى تهم
توقيعها بانقره المواف  09يناير  8107بشان وزارة الصحهة و وقهف
الكويت

االجتماع التحضيرى لمركز ضبط و منع االمراض االوربي
شارك ممثلى مهديهريهة االتهحهاد االوربهى و الهعهالقهات الهخهارجهيهه فهى
االجتماع التحضرى بمديرية الصهحهة الهعهامهه  80-81-09سهبهتهمهبهر

 8102الجراء المحادثات الهاتفيه و الهتهنهسهيه مهع الهدول لهتهحهضهيهر
اجتماع اكتوبر  8102لمركز ضبط و منع االمراض االوربى
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مشروع تدريب االستجابة لالفات و اسعافات الطؤارى قبل المستشفى
تم تحقي تريب الكوادر الصهحهيهه السهودانهيهه فهى مهجهال الهطهؤارى و
االستجابة السريعه لالفات المواف  31سبتمبر –  03اكهتهوبهر 8102
بمدينة ازمير بمركز تدريب الطؤارى و االفهات و الهتهطهبهيه الهعهلهمهى
باورال فى صدد مشروع تدريب الطؤارى بالتعاون مع منظمة التعاون

االسالمى حي تم تنظيم التدريب النظرى والعملى فى مجال الهطهؤارى
و االستابة لالفات للكوادر الصحيه السودانية بهالهتهنهسهيه مهن مهديهريهة
االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه

افتتاح اجتماع مشروع تؤامة المواصفات العالميه لالحصائيات الصحيه
تم اجتماع افتتاح مشروع تؤامة االحصائيهات الصهحهيهه بهالهمهواصهفهات
العالميه بانقره المواف  85-82سبتمبر  8102ثالهمهشهروع يهتهضهمهن
مقارنة االحصائيات الصحيه على حسب المواصفات العالميه و تسجيهل
السجالت الصحيه

عالج المرضى االجانب فى البالد
تم عالج  917مريض اجنبى بالجمهورية التركيه عهلهى حسهب قهانهون
الخدمات الصحيه رقم  3359المادة  02من خالل االتفاقيات الهثهنهائهيهة
تم عالج  859مريض اجنبى بالبالد ثمن خهالل الهبهرتهكهول تهم عهالج
 726مريض اجنبى فى البالد .
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فى صدد االجتماع تعريف اهداف المشروع ومناقشة موضهوع تهبهادل
السجالت الصحيه بين منظمة الصهحهة الهعهالهمهيهه و مهنهظهمهة الهتهعهاون
االقتصادى و التنميه و ايروستات حي قدم التعرض التعريفهى االقسهام
ذات الصلة بهوزارة الصهحهة و تهم عهرض بهعهض الصهعهوبهات الهتهى
تواجههم من جمع المعلومات الصحيه و غيره

الكوادر الصحيه االجنبيه التى تواصل تدريبها
بتركيا
وفى صدد االتفاقيه الثهنهائهيهه لهوزارة الصهحهة يهتهم تهدريهب الهكهوادر
الصحية االجنبية فى مستشفيات التعليم و البحو كهمهشهاههد حهيه تهم
تدريب  073كادر صحى اجنبى منذ  31اغسطهس -سهبهتهمهبهر8106
حهتهى االن ثو  27كهادر صهحهى مها زالهو يهواصهلهون تهدريهبهههم فهى
مستشفيات التعليم و البحو .

للحفاظ على صحة العين
اجراء فترات راحه قصيره اثناء العمل على الحاسوب

