
    

  

  

  المناسبة الصحیة  ت
  

  الشعبة التي یتم الصرف من برنامجها  تاریخها

   التحصین+شعبة تعزیز الصحة  ١/  ٢٨  الیوم الوطني للتحصین  ١
شعبة الوقایة والسیطرة على االمراض غیر   ٢/  ٢  الیوم الوطني لمكافحة التدخین  ٢

  االنتقالیة
  شعبة االمراض التنفسیة والصدریة   ٣/  ٢٤  الیوم العالمي للتدرن  ٣
شعبة الوقایة والسیطرة على االمراض غیر    ٤/  ٦  الیوم العالمي للنشاط البدني  ٤

  االنتقالیة
  شعبة تعزیز الصحة    ٤/  ٧  یوم الصحة العالمي  ٥
   السیطرة على االمراض االنتقالیةشعبة    ٤/  ٢٥  الیوم العالمي للمالریا  ٦
 /شعبة البرامج والنظم+ شعبة تعزیز الصحة    ٤/ ٣٠- ٢٤  للتحصیناالسبوع االقلیمي   ٧

  التحصین
  شعبة تعزیز الصحة   ٥/  ٨  الیوم العالمي للثالسیمیا  ٨

  شعبة الرقابة الصحیة    ٥/  ١٤  یوم البیئة العراقي  ٩
شعبة الوقایة والسیطرة على االمراض غیر    ٥/  ١٧  الیوم العالمي الرتفاع ضغط الدم  ١٠

  االنتقالیة
  وحدة طب االسرة/ مراكزالشعبة    ٥/  ١٩  الیوم العالمي لطبیب االسرة  ١١
  برنامج النوع االجتماعي / شعبة تعزیز الصحة    ٥/ ٢٨  الیوم العالمي لصحة المرأة  ١٢
الوقایة والسیطرة على االمراض غیر شعبة    ٥/  ٣١  الیوم العالمي لمكافحة التدخین  ١٣

   االنتقالیة
  شعبة تعزیز الصحة    ٦/  ٢٦  الیوم العالمي لمكافحة المخدرات  ١٤
  شعبة االم والطفل  ٧/  ١٣  یوم الطفل العراقي  ١٥

  شعبة السیطرة على االمراض االنتقالیة   ٧/ ٢٨  تهاب الكبد الفیروسيللمكافحة االیوم العالمي   ١٦
  شعبة تعزیز الصحة    ٨/ ١٢  الیوم العالمي للشباب  ١٧
  شعبة تعزیز الصحة  ٢٣/٨  الوطني للطبیب العراقيالیوم   ١٨
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شعبة الوقایة والسیطرة على االمراض غیر    ٩/ ١٥  یوم المسن العراقي  ١٩
  االنتقالیة

شعبة الوقایة والسیطرة على االمراض غیر    ٢٤/٩  ب العالميلیوم الق  ٢٠
  االنتقالیة

والسیطرة على االمراض غیر شعبة الوقایة    ١٠/ ١٠  الیوم العالمي للصحة النفسیة  ٢١
  االنتقالیة

شعبة الوقایة والسیطرة على االمراض غیر    ١٠/ ١٢  )یوم الرؤیة العالمي (الیوم العالمي للنظر  ٢٢
  االنتقالیة

  شعبة تعزیز الصحة    ١٠/  ١٥  الیوم العالمي لغسل الیدین  ٢٣
والسیطرة على االمراض غیر شعبة الوقایة    ١٠/ ٢٠  الیوم العالمي لمرض هشاشة العظام  ٢٤

  االنتقالیة
شهر تشرین   شهر التوعیة بسرطان الثدي  ٢٥

  االول 
  برنامج النوع االجتماعي / شعبة تعزیز الصحة 

  التغذیة+ شعبة تعزیز الصحة  ١١/ ٧-١  اسبوع الرضاعة الطبیعیة  ٢٦
  شعبة غیر االنتقالیة + شعبة تعزیز الصحة   ١١/ ١٤  الیوم العالمي للسكري  ٢٧
  الصحة المدرسیةشعبة   ١١/ ١٥  یوم الصحة المدرسیة  ٢٨
  برنامج النوع االجتماعي/ شعبة تعزیز الصحة   ١١/ ٢٥  الیوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة  ٢٩
  المركز الوطني لالیدز   ١/١٢  الیوم العالمي لمكافحة االیدز  ٣٠
  برنامج النوع االجتماعي/ شعبة تعزیز الصحة   ١٢/  ١٠  العالمي لحقوق االنسانالیوم   ٣١
  شعبة تعزیز الصحة    ١٢/ ١٤  الیوم الوطني لتعزیز الصحة  ٣٢
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