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  الفرقة الطبیة المتنقلة إلى المناطق الریفیة في محافظة دھوك:مشروع -2
  

ھیفي تھدف . وھذا ألن اقلیم كردستان ال یمتلك بنیة تحتیة قویة في ھذا المجال، لم تصل خدمات طبیة كافیة الى المناطق الریفیة في اقلیم كردستان
  : مشروع الى ما یلي لمن خالل ھذا ا

  
للمناطق الریفیة و القرى و المجمعات تقدیم الخدمات الطبیة
 تقلیل الضغط عن المستشفیات الرئیسیة في المدن
 اكتشاف حاالت مرضیة التي یعاني منھا البعض
 تشخیص األمراض األكثر شیوعا بین سكان المناطق
 تقدیم التوعیة الصحیة
أكثرات طبیة اعالم المؤسسات الصحیة في األقلیم عن المناطق التي ھي بحاجة الى خدم

یبدا المشروع باستقبال المرضى و من ثم فحصھم و وصف األدویة الالزمة ،نفذت ھیفي ھذا المشروع بالتعاون مع مدیریة صحة محافظة دھوك 
شروع الم. في الحقل الى المستشفیات و المراكز الطبیة في دھوكعالجھامع اجراء عملیات صغرى في الحقل و توجیھ الحاالت التي الیمكن 

  .القرى و المجمعاتإلىباإلضافةتضمن المدن الصغیرة 
  

  .ألمراضاضافة الى األھداف األنفة الذكر فان المشروع شدد على تقدیم التوعیة الصحیة ألطفال المدارس الذین یعاني الكثیر منھم من العدید من ا
  

الصیادلة و الممرضین و الكادر األداري و ثالثة عیادات متنقلة یتكون الفریق من األطباء و. مولت ھیفي المشروع لوحدھا2010في العام 
1، ھم صیادلة2، طبیبا من مختلف االختصاصات14فتضمنیق الطبيالفراما احدھا عیادة األسنان و عیادة األشعة و المختبر و  عیادة السونار

  .المنظمةنتسبيموجمیع،  ممرضة1، مختص أشعة1، فنیي مختبرات
  

  . مریض)17878(قریة و بلغ مجموع المرضى )36(بلغ 2010القرى التي زارھا المشروع في العام مجموع 
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:المشروع نفذ في أربعة فترات وفقا لمصادر التمویل وكاالتي 

  
2008كانون األول - أیارثمانیة أشھر من: الفترة األولى- 1

  
فيساعدتالتي من منظمة ھیفي وسفارة الوالیات المتحدة األمریكیةالمساھمةوكانت2008في أیارفریق المشروع اإلنساني لبدأ البرنامج
ھذه تنظیم كلمنظمة ھیفي كانت مسئولة عنتأجیر السیارات، في حین واإلداري ، والطاقم الطبيرواتبمن خالل دفعالمشروعتمویل ھذا
  .الدواءوتوفیرالعملیة ،

  . مریض)17686(مرضى للالعدد اإلجمالي قریة و بلغ )68(بلغ 2008في العام مجموع القرى التي زارھا المشروع
  
  2009حزیران –كانون الثانيستة أشھر من : الفترة الثانیة- 2

  .من منظمة ھیفي فقط المساھمةوكانت2009  كانون الثانيفي فریق المشروع اإلنساني لبدأ البرنامج
  . مریض)20073(مرضى للالعدد اإلجمالي قریة و بلغ )43(مجموع القرى التي زارھا المشروع بلغ 

  
2009تشرین الثاني-تموزخمسة أشھر من: الفترة الثالثة-3

  
  .یةمن منظمة ھیفي وسفارة الوالیات المتحدة األمریكالمساھمةوكانت2009تموز في فریق المشروع اإلنساني لبدأ البرنامج

  . مریض)18492(مرضى للالعدد اإلجمالي قریة و بلغ )50(مجموع القرى التي زارھا المشروع بلغ 
  

  2010تموز –شباط ستة أشھر من : الفترة الرابعة- 4

  .من منظمة ھیفي فقط المساھمةوكانت2010شباط في فریق المشروع اإلنساني لبدأ البرنامج
  .مریض)17878(مرضى للالعدد اإلجمالي قریة و بلغ )36(وع بلغ مجموع القرى التي زارھا المشر

    2010یمكنكم رؤیة صور المشروع في أرشیف اللغة االنكلیزیة لعام : مالحظة
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2010و 2009و 2008المرضى لمشروع الفرقة الطبیة المتنقلة لألعوام إحصائیات

ت اإلحصائیات األعداد

1 عدد المنازل 84062

2 عدد العوائل 117567

3 مجموع سكان المنطقة 630392

4 مجموع المرضى الذین تم عالجھم 74129

5
الجنس

ذكر 28583

6 أنثى 45546

7
بالغأوطفل 

بالغ 43909

8 طفل 30220

9 المرضى المعالجین عن طریق الفحص و األدویة 72451

10 قعالموالمرضى المعالجین عن طریق العملیات في  615

11 المستشفیاتإلىالمرضى الذین تم توجیھھم  967

12 ھیفيإلىالمرضى الذین تم توجیھھم  96
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2010و 2009و 2008األمراض لمشروع الفرقة الطبیة المتنقلة لألعوام إحصائیات
ت نوع المرض عدد المرضى

1 اإلمراض ألباطنیة 22308
2 واألسنانطب وجراحة الفم  3130
3 كبار/ أمراض ألقلب 231
4 الجملة العصبیةإمراض 3519
5 أمراض الكسور والعظام 6568
6 المفاصل والروماتیزمإمراض 5374
7 أمراض الدم 40
8 التالسیمیاإمراض 41
9 أمراض الجراحة العامة 1918

10 أمراض جراحة الصدر و األوعیة الدمویة 7

11 ینأمراض جراحة الوجھ والفك 2
12 أمراض طب وجراحة العیون 4787
13 والحنجرةواإلذناألنفأمراض  9287

14 أمراض النسائیة والتولید 5060

15 التجمیلیةأمراض ألجراحة التقویمیة و 23

16 ألجلدیةاإلمراض 6711
17 أمراض المجاري البولیة 4611
18 أمراض الكلیة 333
19 النفسیةاإلمراض 66
20 السرطانیةمراضأإل 6
21 األطفالأمراض جراحة  14
22 صغار/ ألقلب الوالدیة إمراض 93

المجموع 74129


