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 ديريه للبالد

 حفل استقبال اليوم الوطنى مولدوفا •

تقبل السيد وزير الصحة فخر الدين كوجا وفد  •

 وكالء البرلمان البريطانى

زيارة سفير جمهورية جيبوتى عدن حسين  •

عبدهللا الى مديرية االتحاد االوربى و العالقات 

 الخارجيه
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شارك السيد وزير الخارجية مولود شاوشاوغلوو فوى جولوسوة االشوراف 

حيث صرح السيد وزير الصحة الدكتور فخر الدين كوجا عن  اهوداف 

الخدمات الصحيه الدوليه و الدبلوماسيه و السياحة الصحيه فى عور  

 قدمة سيادته للسفراء  و تقدم باالستاجة لالسئلة المصروحة له .

شارك السيد رئيس الجمهورية بمؤتمر السوفوراء الوحوادى عشور و قودم 

سيادتة وجبة الغداء لجميه السفراء المشاركين فوى الوموقور الوجوموهوورى 

حيث القى كلمته و صرح بان اصبح هذا الوموؤتومور الوذى اعوتواد عوقودة 

 قاعدة استشاريه واسعة للمؤسسات االخرى .

 ت
م تنظيم مؤتمر السفراء بتنسويوق مون وزارة الوخوارجويوه و 

بمشاركة  و استشارة جميع سفرائنا العاملويون فوى الوخوار   

 حيث تم تقييم بع  الموضوعات فى هذا الصدد.

شارك السيد وزير الصحة الدكتور فخر الدين كوجا و الوفد المرافق له 

فوى جولوسوة  9102اغسطس  6بمؤتمر السفراء الحادى عشر الموافق 

 السياحة الصحيه و الرياضيه .

 مؤتمر السفراء الحادى عشر
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تقبل السيد وزيور الصوحوة الودكوتوور فوخور الوديون كووجوا وفود الصوحوة 

فوى موقولور موكوتوبوه .فوى صودد  9102اغسطس  99الجيبوتى الموافق 

الزيارة تم توقيع برتكول التعاون فى المجال الصحى بويون جويوبووتوى و 

 شركة الخدمات الصحيه العالميه  اوساش.

ار وفد برئاسة   وزير الصحة الجيبوتى محمد وارسواموه ديوره  ز

لوفوحوج توجوربوة   9102اغسوطوس  93-91البوالد الومووافوق 

التحول الصحى بتركيا و الزيارة المدانية لمجمه الوموسوتوشوفويوات 

بانقره و ايضآ تم اللقاء مع شركة الخدمات الصحيه العالومويوه  اوسواش 

 لتبادل موضوعات التعاون الصحى المتوقع بين البلدين  .

 زيارة وزير الصحة الجيبوتى محمد وارسامه ديريه للبالد
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حميم وقد احتفلنا لنيلها استقاللها منذ ثمانية و عشورون عواموآ  و عولوى 

هامش الثقة و االحترام نواصل الوتوعواون الوموتوبوادل و توقودم الوعوالقوات 

باساس وسيق حيث تقدم السيد رئيس الجمهورية بزيارة ملودوفوا بوالوعوام 

لرفع مستوى التعاون االستراتيجى الذى نراه مونواسوبوآ لوتوعوزيوز  9108

 العالقات بين البلدين.

 ش
ارك السيد وزير الصحة فخر الدين كوجوا بوحوفول اسوتوقوبوال 

اليوم الوطنى لجمهورية مدوفا فى مقر سفارة ملدوفا بانوقوره 

.فوى حوفول االسوتوقوبوال توقودم  9102اغسطس  98الموافق 

السيد وزير الصحة بالكلمة حيث صرح بالعالقة العوريوقوة بويون تواريو  

 البلدين  و ان الجمهورية التركية تنظور لوجوموهووريوة مولودوفوا كصوديوق  

 

 حفل استقبال اليوم الوطنى مولدوفا
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تم اللقاء بمقر مكتب السيد وزير الصحة الدكتور فخر الدين كوجا حيث 

تم الحوار ما يقارب الساعة و النصف و تم نقاش آليوات الوتوعواون بويون 

 ت البلدين و السياسات الصحيه . 
قبل السيد وزير الصوحوة فوخور الوديون كووجوا وفود وكوالء 

البرلمان البريطانى .فى صدد اللوقواء توموت زيوارة موجوموع 

المستشفيات بانقره حيث تم فحج هيكلة المستشفيات حيوث 

 صرح الوفد باعجابهم الشديد للعاملين الصحيين بعملهم الدؤوب .

 تقبل السيد وزير الصحة فخر الدين كوجا وفد وكالء البرلمان البريطانى
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زيارة سفير جمهورية جيبوتى عدن حسين عبببدا البى مبديبريبة االتبحباد االورببى و البعبالقبات 
 الخارجيه

ار وفد الصحة الجيبوتى برئاسة  سفير جمهورية جيبوتوى عودن  ز

حسين عبدهللا  مديرية االتحاد االوربى و الوعوالقوات الوخوارجويوه 

 حيث تم لقاءه مع مدير العام الدكتور سالمى كلج .

فى صدد اللقاء  تم مناقشة برنامج  زيارة السبد وزيور الصوحوة موحومود 

و موراسوم  9102اغسوطوس  93-91وارسامه ديره المتوقعه بتاري  

توقيع برتكول التعاون فى المجال الصحى مع شركة الخدمات الصحويوه 

 العالميه اوساش.

 االجتماع التحضيرى لمنتدى العمل التركى االوزبيكستانى

قد االجتماع التحضيرى لمنتدى العمل التركى االوزبويوكوسوتوانوى  ع
بموديوريوة   9102نوفمبر  01-9المخطط عقدة بطشقند الموافق 

اغسوطوس  8االتحاد االوربى و العالقات الوخوارجويوه الومووافوق 
 بمشاركة ممثلى سفارة اوزبيكستان بانقره  9102

 هيئة االدوية و االجهزة الطبيوه  موموثولوى شوركوة الوخودموات الصوحويوه 

 العالميه اوساشو ممثلى القطاع الخاج  فى المجال الصحى.
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 زيارة وفد المجر للبالد

 9102اغسطوس  9زار الوفد اعاله مجمع المستشفيات بانقره الموافق 

حيث تم تحضير التوقوريور لوتوعويويون اسوتوراتويوجويوات موجواالت الوتوعواون 

 الصحى .
  9102لى هامش اجتماعات اللجنة االسترتتيجية العليا بوالوعوام  ع

زار اربعة اشخاج من وفد الصحة المجرى و فوريوق الوعومول 

المشترك  البالد وحيث تم عر  المحاضرات التعريفيه للنوظوم 

الصوحويوه نووظوام الومووعولووموات الصوحويووه. االدويوة و االجوهوزة الووطوبويووه 

 وموضوعات الصحة العامه .
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 تدريب الكوادر الصحيه االجنبيه فى مجال الطؤارى

 ت
م تنظيم برامج التدريب فى المجاالت الصحيه لبناء قدرات 

الكوادر الصحيه  الصدقائونوا فوى الوبولودان الشوقويوقوه لونوقول 

 تجربتنا فى مجال التحول الصحى  و التعاون الوثيق .

 00-1فى هذا السياق  تم تنسيق التدريب فى مجال الطؤارى  الموافوق 

فى ازمير اورال مركز التدريب  فى مجال الوطوؤارى  9102اغسطس 

و الكوارث الدولى من قبل وزارة الصحة حيث شارك في هذا البرنامج 

 من الكوادر الصحيه االجنبيه . 02

شوووارك بوووالوووتووودريوووب الوووكووووادر الصوووحووويوووه مووون جوووموووهووووريوووة 

 ازربيجان كازخستان كرغيزستان و اوزبيكستان.

 يشمل برنامج التدريب فى مجال الطؤارى:

 عر  تعريفى لخدمات الطؤارى الصحيه -

 تطبيقات دعم الحياه المتقدمه -

 تطبيقات دعم الحياه لالطفال حديثى الوالدة واالطفال -

 009زيارة مركز ازمير اورال للطؤارى  -

 تقديم خدمات الطؤارى و الكوارث الصحيه -

 خدمات االسعاف و الطائرات الهيلكوبتر -

 تقديم التدريبات النظرية و العمليه  -
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 ازربيجان -االجتماع التحضيرى للجنة االقتصاد المشتركة للفترة الثامنه تركيا

 شارك باالجتماع ممثلى مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه .

 اجتماع  الفريق االدارى لمشروع السالمة الصحيه السابع فى تركيا

شارك باالجتماع وحدات مديرية الصحة العامة ذات الصلوه و موموثولوى 

مديرية االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه حيث تم تبادل المعلومات 

 ت و االراء حول الفعاليات التى تم تنفيذها فى نطاق المشروع .
م عقد اجتماع الفريق االدارى لمشروع السالمة الصوحويوه  

 06السابع المستفاده منه مديرية الصحة العامه  الومووافوق 

بقاعة االجتماعات   المشوروع الوذى توم  9102اغسطس 

تمويله من طرف االتحاد االوربى و الدعم التقنى من مونوظوموة الصوحوة 

 العالميه .

 ت
م عقد االجتماع التحضيرى لولوجونوة االقوتوصواد الوموشوتوركوة 

ازربيجان بالمقر الجمهورى الومووافوق  -للفترة الثامنه تركيا

 . 9102اغسطس  93

زيارة رئيس مكتب منظمة الصحة العالميه بتركيا الى مديرية االتحاد االوربى و العالقات 
 الخارجيه

ضر الدكتور بافيل اورسو رئويوس موكوتوب مونوظوموة الصوحوة  ح

العالميه بتركيا  و الوفد المرافق له مديرية االتوحواد االوربوى 

 . 9102اغسطس  93و العالقات الخارجيه الموافق 

خالل االجتماع نوقشت بع  االعمال الوقوائوموة بويون مونوظوموة الصوحوة 

العالميه و تركيا و تم تعين الخوات التاليه لجدول االعوموال و موجواالت 

 التعاون الجديده.
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 االجتماع االستشارى لمنظمة التنمية الفرنسيه 

 زيارة الملحق التجارى  لسفارة انجلترا بانقره الى وزارة الصحة

العطاء الشكل النهائى لمذكرة التفاهم  الموتووقوع تووقويوعوهوا  و  2019
تبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بمنتدى العمل الصحى  بويون 

 الجمهورية التركيه و انجلترا .
ار الملحق التجارى لسفارة انجلترا بانقرة ديفيد ماشيون و الووفود  ز

المرافق له المدير  التوجوارى زيونوو صووبواجوى  و الوموسوتوشوار 

 اغسوطوس  98التجارى مروى قوكبكان  وزارة الصحة الموافق 

 

لتبادل المعلومات  و االراء حول  المخطط عملوه  9102اغسطس  97

لالستثمار و تمويل تعديل البنيه التحتيه لمقودموى الوخودموات مون موركوز 

طب االسرة و مراكز صحة المهاجرين  حيث شارك موموثولوى موديوريوة 

 االتحاد االوربى و العالقات الخارجيه باالجتماع اعاله.

لى هامش مشروع تمويل برنامج االستثمار لومونوظوموة الوتونومويوه  ع

 951الفرنسيه لمستشفى هاطاى دورتيول  الوذى توبولوت سوعوتوه 

 سرير .

فى هذا الصدد تم عقد االجتماع االستشارى لمنظمة التنومويوه الوفورنسويوه 

 بمديرية الصحة العامه بمشاركة ممثلى قسم صحة المهاجرين الومووافوق 

 



 

 

 

 اذا كنت بحاجة الى رفع جسم ثقيل  

 اثنى ركبتيك -

 ال تنحنى الى االمام من خصرك -

 استخدم كلتا يديك و قوة  ذراعيك لرفع الثقل -

 ارفع الثقل قريب من جسمك -


