
  .إحصاء و فحص األطفال المصابین بأمراض القلب الوالدیة في إقلیم كردستان: مشروع–3
  
أعدادعنإحصائیاتعلىالحصولضرورةوكردستانإقلیمفيالوالدیةالقلببأمراضالمصابینالمرضىلألطفالالكبیرةلألعدادنظرا
بھذاھیفيمنظمةبادرت, المساعدةتقدیمإلىالشأنبھذاالمعنیةالمؤسساتوالجھاتلتمكینالمرضىاألطفالسكنعناوینوالمرضونوع

  .2006عاممنذالصددھذافيالالزمةوالضروریةالمعلوماتلجمعالمشروع
  

أوعالجإلىویحتاجونالقلبفيصحیةمشاكلمنیعانونالذینالمرضىلألطفالالكبیرةلألعدادطبقاالمشروعھذاوتنفذتتبنىھیفى
فيوللحكومةالمنطقةفياألطفالمساعدةفيلتساھمكردستانإلقلیمعلیھامعتمدبیاناتقاعدةتوفیربضرورةنشعرعاجلبشكلعملیات

االستفادةخاللمنالوراثیةالقلبأمراضمعالجةفيالمستقبلیةالخططوضععندأكثردرایةعلىلتكونالصحیةوالمرافقالخدماتقطاع
وسیساعدكما،مستقبالمنھالوقایةلزیادةاألمراضھذهعلىطبیةدراساتإلجراءوكذلك, المرضىمنعلیھاالمتحصلاإلحصائیاتھذهمن

  .الشأنھذافيالمختصةالكوادرمنالمنطقةتفتقرحیثالعالمیةالصحیةالمنظماتمنالعونمنالمزیدلطلبالمحلیةالسلطاتاألمر
  
  بإمراض القلب الوالدیةمصابطفل)7021(ات التي جمعت من قبل ھیفي من جمیع المحافظات الشمالیة تبین أن إلحصائیا
الفرققبلمنكركوكوسلیمانیة, اربیل, دھوكمحافظاتمنالوراثیةالقلبأمراضمرضىمنمریضا)1881(فحص  تمالعامھذافيو

:أدناهالجدولفيمبینھوكما, ھناالتدریبوتلقواایطالیاإلىوأرسلواسبقالذینالمحليالطبيوالفریقةاالیطالیةالطبی

  2012و األطباء المحلیین في العام اإلیطالیینالمرضى الذین تم فحصھم في كردستان من قبل 
ت المرضنوع المحافظة العدد

1 الوالدیةألقلبأمراض

دھوك 610
كركوك 305
اربیل 395

السلیمانیة 314
ع الكليوالمجم 1881

  
  
  



  

سردار غازي دھوك. د، صبا باكوري اربیل .د، آسو فایق السلیمانیة .د، ایمان حسن كركوك . من قبل دفحص األطفال المصابین بأمراض القلب الوالدیة



:أدناه(1.2.3)الجداولفيمبینالشمالیةلمحافظاتاجمیعمنھیفىجمعتھاالتياإلحصائیات        
  

  2012الوالدیةالقلببأمراضالمصابینللمرضىھیفىإحصائیات):1(رقمالجدول      
  

2012إحصائیات ھیفى للمرضى المصابین بأمراض القلب الوالدیة 
ت الجنس العدد
1 ذكر 3478
2 انثى 3543

المجموع 7021
ت المحافظة لعددا
1 السلیمانیة 1530
2 كركوك 1536
3 اربیل 1660
4 دھوك 1757
5 األنبار 11
6 بابل 5
7 بغداد 45
8 دیالى 49
9 الموصل 366
10 المثتى 2
11 البصرة 5
12 صالح الدین 51
13 الواسط 1
14 النجف 2
15 سوریا 1

المجموع 7021



للمرضىالصحیةالحالة/ 2012الوالدیةالقلببأمراضالمصابینللمرضىھیفىائیاتإحص) :2(رقمالجدول      

ت الحالة الصحیة للمرضى العدد

1 المرضى الذین أجریت لھم عملیات جراحیة وال یحتاجون الى عملیة اخرى 1386
2 المرضى الذین أجریت لھم عملیتین وال یحتاجون الى عملیة اخرى 90
3 المرضى الذین أجریت لھم ثالث عملیات وال یحتاجون الى عملیة اخرى 4
4 المرضى الذین أجریت لھم عملیات جراحیة و یحتاجون إلى عملیة أخرى 307
5 المرضى الذین اجریت لھم  عملیتین ویحتاجون إلى عملیة أخرى 7
6 )اغلقت الفتحة طبیعیا(المرضى الذین شفوا بشكل طبیعي 360
7 مرضى الذین فقدت عناوینھمال 309
8 المرضى الذین فقدت عناوینھم بعد العملیة 33
9 المرضى الذین فقدت عناوینھم بعد إجراء عملیتین 2

10 المرضى المتوفیین قبل ان یحظوا بالعالج 817
11 المرضى الذین توفوا أثناء العملیة 33
12 المرضى الذین توفوا بعد العملیة 47
13 ضى الذین أجریت لھم عملیتین و توفوا أثناء العملیة الثانیةالمر 1
14 المرضى الذین لم یجروا عملیات 3625

المجموع 7021
  
  
  
  
  
  
  



  
  

جھة العالج/ 2012إحصائیات ھیفى للمرضى المصابین بأمراض القلب الوالدیة ):3(الجدول رقم 
  

ت المرضى الذین عولجوا من قبل ھیفى/جھة العالج  العدد

1 SIA,IME,Medchildالمرضى الذین عولجوا من قبل ھیفى في ایطالیا بالتعاون مع المنظمات االیطالیة    175

2   المرضى الذین عولجوا من قبل ھیفى في ایطالیا بالتعاون مع المنظمات االیطالیة
  Associazione Cuore Fratello  &SIA  

26

3 SIAالمنظمة االیطالیة  & ھیفى في ایطالیا بالتعاون مع مستشفى تورینو المرضى الذین عولجوا من قبل  6
4 SIA & Red Crossالمرضى الذین عولجوا من قبل ھیفى في ایطالیا بالتعاون مع المنظمات االیطالیة    12
5 & SIAالمرضى الذین عولجوا من قبل ھیفى في السودان بالتعاون مع المنظمات االیطالیة  Emergency 18
6 SIA, IME, Medchildالمرضى الذین عولجوا من قبل  ھیفى في كردستان بالتعاون مع المنظمات االیطالیة 69
7 SIAالمرضى الذین عولجوا من قبل  ھیفى في كردستان بالتعاون مع المنظمة االیطالیة  189

8
منظمات االیطالیةالمرضى الذین عولجوا من قبل  ھیفى في كردستان بالتعاون مع ال

Bambini Cardiopatici nel Mondo & SIA
22

9 SIAبغداد بالتعاون مع المنظمة االیطالیة -ذین عولجوا من قبل  ھیفى في مستشفیات  العراقالمرضى ال 37
المجموع 554

  
  
  
  
  
  

  

  



  

  

المرضى الذین عولجوا في المستشفیات العراقیة /جھة العالج العدد

1 مركز جراحة القلب  -ربیل أ–الذین تلقوا العالج في العراقالمرضى 495
2 مستشفى السلیمانیة  -السلیمانیة- المرضى الذین تلقوا العالج في العراق 107
3 مستشفیات بغداد  -بغداد - المرضى الذین تلقوا العالج في العراق 88
4 شفى الموصل مست-الموصل- المرضى الذین تلقوا العالج في العراق 8
5 مستشفى دھوك-دھوك- المرضى الذین تلقوا العالج في العراق 5

المجموع 703

المرضى الذین تلقوا العالج خارج العراق على نفقتھم الشخصیة  /جھة العالج العدد

1 المرضى الذین تلقوا العالج خارج العراق على نفقتھم الشخصیة  421

المجموع 421
  

  

  

  

  

  

  


