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بالصحة الذي أنشئ على هامش اللجنننة االقنتنصنادينة النمنشنتنركنة بنينن 

البلدين ، وتم تحديد الخطوات الواجب اتخاذها في نطاق خطنة النعنمنل  

انعكس اإلجماع حول العالقة الوثيقة بين البلدين على البيانات التجنارينة 

وعلى زيادة حجم السياحة الصحية  تم التنطنابنل عنلنى  تنحنديند ننقنطنة  

 االتصاالت بين الوزارتين و تشكيل فريل عمل مشترك 

التقى السيد وزير الصحة الدكتور  فخر الدين كوجا منع السنيند رئنينس 

ينولنينو  08االدارة الرئاسيه محمود فايزى و الوفد المرافل له  الموافل 

 فى مقره  9109

خالل االجتماع تم نقاش فرص التعاون التجارى فى النمنجنال الصنحنى  

مع شركة الخدمات الصحيه العالميه اوسناش   و ايضنب بنحنص فنرص 

 التجارة االخرى  حيص  تم تقييم نتائج اجتماع الفريل النعنامنل النمنعننني 

 

 مقابلة معالى السيد وزير الصحة مع السيد رئيس االدارة الرئاسيه االيرانيه محمود فايزى 



 

 

3 

 استقبال السيد وزير الصحة نائب البرلمان من  مولدوفا إيفانا كوكسال في مكتبه

استقبل السيد وزير الصحة الدكتور فخر الدين كوجا  ننائنب النبنرلنمنان 

 . 9109سبتمبر  4من  مولدوفا إيفانا كوكسال في مقره الموافل 

من خالل االجتماع وتم نقاش طلب مساهمة وزارة الصحة فنى تنوفنينر 

االجهزة الطبيه عن طريل شركة الخدمات الصحيه العالميه اوسناش و 

موضوع عالج المرضى من منننطنقنة  النغناغنوزحنينص  سنكناننهنا منن 

 االصول التركيه 

 تقبل السيد وزير الصحة الدكتور فخر الدين كوجا وزير التجارة االمريكى ويلبور روز

تقبل السيد وزير الصحة الدكتنور فنخنر الندينن كنوجنا وزينر النتنجنارة 

 9109سبتمبر  01االمريكى ويلبور روز و الوفد المرافل له الموافل 

 فى مقره 

خالل االجتماع ، تم تبادل األفكار حول العديد من القضاينا ، ال سنينمنا 

نقل التكنولوجيا والتعاون فى مجال السياحة الصحية و تعزيز العالقات 

 الثنائيه  بين البلدين 
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خالل االجتماع  تم مناقشة موضوعات التعاونفى المجال الصحى عنبنر 
حنينص  9109سنبنتنمنبنر 09شركة الخدمات الصحيه اوساش  الموافل 

سيتم عقد اجتماع اللجنة االقتصاديه المشتركة السابعة و العشرين  بنينن 
 . 9109سبتمبر  03تركيا و آيران الموافل 

استقبل السيد وزير الصحة الدكتور فخر الدين كوجا سفينر جنمنهنورينة 
سنبنتنمنبنر  3إيران اإلسالمية  في أنقرة  محمد فرازماند بمقره الموافل 

9109. 

 استقبال سفير آيران  لدى السيد  وزير الصحة

 استقبال سفير جمهورية قيرغيزستان لدى السيد  وزير الصحة

خالل االجتماع تم تفعيل قضايا التعاون الثننائني فنى النمنجنال الصنحنى 
وخاصة اتفلقية تشغيل مستشفى الصداقة النتنركنى النقنينرغنينزتناننى فنى 
اقرب وقت و تنفيذ النبنرتنكنول النتنعناون بنالنخناصنة فنى منجنال عنالج 

منع    9109مناينو 91المرضى  الذى تم توقيعه فى جينيف الموافنل 
 شركة الخدمات الصحيه العالميه اوساش 

استقبل وزير الصحة الدكتور فخر الدين كوجا سفير قيرغيزسنتنان فنى 
فنى  9109سبتنمنبنر  3انقره  السيد كوبان جبيك عمرعاليف الموافل 

 مقره  



 

 

5 

شاركت وكيلة وزارة  الصحة البرفسر الدكتورة آمنننه النب مشنا  فنى 

اجتماعات اللجنة اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية للمنطقة االوربيه فى 

مجال  "الصحة الدبلوماسية والهجرة" حيص نقلت النخنبنرات النمنتنعنلنقنة 

بالدبلوماسية الصحة الممارسه فى تركيا وأفضل الممارسات المشتنركنة 

 مع دول المنطقة 

، واننتُنخنب  9109سبتمبنر  07ُعقد اجتماع اللجنة اإلقليمية أيًضا في 

 المرشح البلجيكي مديًرا إقليميًا 

انعقد االجتماع التاسع و التسون  للجنة اإلقليمنينة األوروبنينة لنمنننظنمنة 

في كوبنهاغن  الدنمنارك   9109سبتمبر  09-06الصحة العالمية في 

كما وجدت أنه قبل االجتماع  ثالثة و خمسون  عضوا ضمننهنم تنركنينا 

فنى نننطناق الصنحننة والننتنعننامنل منع جندول اعنمننال مننننظننمنة الصنحننة 

العالميه  شاركت من الطرف التركى  وكيلة وزارة  الصحة النبنرفسنر 

 الدكتورة آمنه الب مشا و الوفد المرافل لها  

 اجتماع  اللجنة اإلقليمية األوروبية لمنظمة الصحة العالمية التاسع و الستون
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 اجتماع اللجنة االقتصادية المشتركة بين تركيا و إيران للفترة السابعة والعشرين 

انعقد اجتماع اللجنة االقتصادية المشتركة بين تنركنينا و إينران لنلنفنتنرة 

 . 9109سبتمبر  08-07السابعة والعشرين  بانقرة الموافل 

خالل االجتماع، تم توقيع مسودة التعناون لنخنطنة النعنمنل فنى النمنجنال 

الصحى بين"وزارة الصحة اإليراننينة و وزارة الصنحنة لنلنجنمنهنورينة  

التركيه بشأن التعاون فى المجال الصحى  والتدريب  الطبي"حيص وقنع 

من الطرف التركى السيد ة وكيلة الصحة البرفسر الدكتورة  أمنه  ألنب 

مشا ونائب وزير الصحة والتعليم الطبي في إيران السنيند أسندي الري 

 9109سبتمبر  08في 

على مقدمة خطة العمل  تعزيز التعاون بين شركة النخندمنات الصنحنينه 

العالميه اوساش التى اسست بالقانون بهدف منفعنة النطنرفنينن لنلنتنعناون 

التجارى فى المجال الصحى  و تنعنزينز النتنعناون فنى منجنال  النننظنم 

الصحيه و الصحة العامه و خدمات الطؤارى و االسنتنجنابنة السنرينعنة 

 للكوارص  و السياحة العالجيه و مجال االدوية و االجهزة الطبيه  

 زيارة نائب وزير الصحة اإليراني أسدي الري إلى تركيا

من أجل تحقيل االجتماع األول لنفنرينل النعنمنل الصنحني ، والنذي تنم 

تشكيله في إطار التوافل الذي تم التوصل إليه بين تركيا  و إيران حنول 

إنشاء مجموعة عمل صحية داخل اللجنة االقتصادية النمنشنتنركنة ،زار 

السيد  نائب وزير الصنحنة اإلينرانني الندكنتنور اسندى الرى و النوفند 

 .9109سبتمبر  09المرافل له  وزارة الصحة الموافل 

زار الوفد ، الذي قبله السيد  ننائنب وزينر الصنحنة خنلنينل  الندمنينر ، 

وحدات من وزارتنا  باإلضافة إلى ذلك ، تمت مناقشة خطة العمل النت 

ستدفع بقوه التعاون  ، والتي ستكون بمنثنابنة أسناس لنمندة عنامنينن منن 

 التعاون الملموس بين الوزارتين ، 
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 زيارة مؤسسة السنغال للخدمات الصحية إلى وزارة الصحة

تم تقديم العرض التعريفى بخصوص النظام الصحى التركى حول نظام 

الرعاية الصحيه و برنامج التحول الصحى فى تركينا  و عنرضنا عنن 

السياحة العالجيه التى تقدم عبر شركنة النخندمنات الصنحنينه النعنالنمنينه 

اوساش  و عرض عن مجمع مستشفيات البنينلنكنننت حنينص تنقندم النوفند 

 بزيارة ميدانيه للمستشفى

زار وفد  من سته اعضاء من خبراء الهيئة العامة للنخندمنات الصنحنينه 

من وزارة الصحة و الشؤؤون االجتماعينه السنننغنالنينه وزارة الصنحنة 

من اجل الحصول على معلومنات   9109سبتمبر  96التركيه الموافل 

حول ممارسات وزارة الصحة و مراقبة ممارسات مجمنع مسنتنشنفنينات 

 البيلكنت  

 زيارة وفد جامعة ناغويا اليابانية إلى تركيا

زار وفد ادارى جامعة ناغويا اليابانية السيد نوبوكى هاماجيما  و اينكنو 

ياماماتو  و مسؤلى سفارة اليابان  بانقره تركيا لتبنادل وجنهنات النننظنر 

سنبنتنمنبنر  03بشأن إدراج برنامج للمنح الدراسية في تركنينا النمنوافنل 

9109 . 

حيص قدم الوفد المعلومات المفصلة حول منحة إدارة الرعاية الصنحنينة 

 اإلدارية "التي تقدمها كلية الدراسات العليا للطنب ، جنامنعنة نناغنوينا ، 

 

اليابان فى نطاق المنح الدراسية لوزارة النتنعنلنينم والنثنقنافنة والنريناضنة 

 والعلوم والتكنولوجيا في اليابان

في أعقاب االجتماعات التي عقدت في وزارتنا ، زار النوفند مسنتنشنفنى 

مدينة أنقرة بيلكنت حيص تم تقديم عروًضا تفصيلية عنن النمنسنتنشنفنى و 

 اقسامها 
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 زيارة ليبان يوسف أسما ، نائب وزير التنمية الصحية في أرض الصومال إلى تركيا

 00إلنى  19في نطاق الزيارة التي قام بها إلى تركيا في النفنتنرة منن 

 .9109سبتمبر 

قام نائب وزير التنمية الصحية في صوماليالند السنيند  لنبنننان ينوسنف 

 عثمان والوفد المرافل له بزيارة إلى وحدات وزارة الصحة النمنخنتنلنفنه 

 

 دورات التدريب فى  إدارة المشاريع

مصفوفةاإلطار المنطقي وإدارة دورة المشروع ، التي لها أهمية كبنينرة 

في جميع أنواع دراسات المشاريع و المنح ، وال سيما عالقات التعناون 

المالي المستمرة بين تركيا واالتحاد األوروبي في مجال التعليم ، عنلنى 

تحليل المعلومات وهيكلتها من خالل مراعاة النمنفناهنينم النرئنينسنينة فني 

تعريف المشروع حيص تمت مشناركنة منواضنينع إدارة النمنشنارينع منع 

 المشاركين  من خالل الدورة

شارك ممثلى مدينرينة الصنحنة النعنامنه  مندينرينة النخندمنات الصنحنينه 

العامه  هيئة  االدوية و االجهنزة النطنبنينه  رئناسنة النمنعناهند الصنحنينه 

التركيه  و ممثلى مديرية المستشفيات العامه من خالل تنظيم  مندينرينة 

االتحاد االوربى و العالقات النخنارجنينه  لنلندورة النتندرينب فنى ادارة 

  لنقل فوائند النعنمنل النقنائنم  9109سبتمبر 09-07المشاريع  الموافل 

على المشاريع وتطوير القدرة علنى االسنتنفنادة النقنصنوى منن االتنحناد 

 األوروبي والصناديل والمنح الوطنية والدولينة األخنرى  يسناعند ننهنج 
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 زيارة الوفد النيجيري إلى وزارة الصحة

الحكوميه حيص تم تقديم عرض عن نظم المعلومات الصحيه منن خنالل 

 الزيارة  

أشخاص من جمهورية ننينجنينرينا وزارتنننا منن شنركنة  6زار وفد من 

 لندراسنة النننظنم االلنكنتنروننينه  9109سبتمبر   97اوراسيال الموافل 

 

االجتماع التشاورى ال تفاقية تعاون لمدة عامين بين منظمة الصحة العالميةة  و وزارة الصةحةة 
 9190-9191للعام  

قام بتنسيل االجتماع مسنؤلنى مندينرينة االتنحناد االوربنى و النعنالقنات 

الخارجيه و مسؤلى مكتب منظمة الصحة العالمنينه  بنتنركنينا حنينص تنم 

 التفاكر فى موضوعات اتفاقية التعاون  

الجراء التعاون بين الدول االعضاء لمنظمة الصحة العالميه تنم تنوقنينع 

(  من أجل تشكينل األسناس 9190-9191اتفاقيات تعاون لمدة عامين)

 فى مقر وزارة الصحة  9109سبتمبر  01للتعاون مع تركيا الموافل 

 االجتماع الرفيع المستوى لإلدماج الصحي الشامل في نطاق الجمعية العامة لألمم المتحدة

فى صدد االجتماع الذى شارك فيه ممثلى مديرينة االتنحناد االوربنى و 

العالقات الخارجيه  تم العرض التعريفى للخدمات الصحيه التى تقدمهنا 

البالد نحو المتشردين داخليب حينص تنم تنبنادل النخنبنرات فنى منوضنوع  

 الخدمات التى تشمل  الالجئيين السوريين داخل تركيا  

تم عقد االجتماع الرفيع المستوى لإلدماج الصحني الشنامنل فني ننطناق 

 الجمعية العامة لألمم المتحدة  

وهي أعلى هيئة لصنع القرار في األمم بالواليات النمنتنحنده األمنرينكنينة  

تحت عنوان "الصحنة النعنالنمنينة الشنامنلنة  9109سبتمبر  93الموافل 

 تحت شعار  معًا لبناء عالم أكثر صحة  
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 زيارة وفد النيجر إلى وزارة الصحة

والعلوم الطبنينة   تنم تنبنادل وجنهنات النننظنر حنول عنالج النمنرضنى  

النيجريين فى الجمهورية النتنركنينه  و منوضنوعنات تندرينب النكنوادر 

 الصحيه النيجرية فى مجال برنامج تعقيب المرضى االلكترونى     

زار الدكتور محمد جمور ، الملحل الصحي لنيجر وزارة الصنحنة فني 

 .9109سبتمبر  94

"لحكومةالجمنهنورينة   9103يناير  8فى نطاق االتفاقيه الموقعة بتاريخ 

 التركيه و حكومة  جنمنهنورينة النننينجنر لنلنتنعناون فني منجنال الصنحنة 

 

 االجتماع التحضيرى لمدراء حلف الناتو 

شارك ممثلى وزارة الصحة فى االجتمناع النتنحنضنينرى لنهنالنذى عنقند 

من اجل تشاور المؤسنسنات و النمنننظنمنات  9109سبتمبر  09بتاريخ 

ذات الصلة  بشان القضايا التى سيتم مناقشتها فى االجنتنمناع النمنذكنور 

 اعاله 

تم عقد االجتماع التحضيرى للمدراء حلف الننناتنو لنلنتنحنضنينر الجننندة 

 9109نوفمنبنر  04-03االجتماع المقرر عقده  فى بروكسيل الموافل 

المخطط  فيه مشاركة منسقى االعداد المدنى فى تركيا و االمانه العامنه 

 لمجلس االمن القومى  

 زيارة وفد وزارة الصحة الى رومانيا

حيص تم مناقشنة منوضنوعنات الشنراكنة بنينن  9109اكتوبر  15-16
 القطاع العام و الخاص و امكانيات التعاون المحتمل فى الفتره المقبله 

زار وزارة الصحة وفد رومانى للتحضير الجتماع اللجنة االقنتنصنادينه 

 المشتركة السنابنع و النعنشنرينن  النمنقنرر عنقنده فنى تنركنينا النمنوافنل

  



 

 

 

ي بشكل منتظم ، فيمكنك 
إذا قمت بإجراء الفحص الذات 

 التعرف عىل أنسجة الثدي وفهم االختالفات

  

 

 شهر التوعية

 لرسطان     الثدى

 

عاما اجراء الفحص الذات    02يجب عىل كل امراه من عمر 

 للثدى شهريآ


