
  .إحصاء و فحص األطفال المصابین بأمراض القلب الوالدیة في إقلیم كردستان: مشروع–2
  
أعدادعنإحصائیاتعلىالحصولضرورةوكردستانإقلیمفيالوالدیةالقلببأمراضالمصابینالمرضىلألطفالالكبیرةلألعدادنظرا
بھذاھیفيمنظمةبادرت, المساعدةتقدیمإلىالشأنبھذاالمعنیةالمؤسساتوالجھاتلتمكینالمرضىاألطفالسكنعناوینوالمرضونوع

  .الصددھذافيالالزمةوالضروریةالمعلوماتلجمعالمشروع
  

أوعالجإلىویحتاجونالقلبفيصحیةمشاكلمنیعانونالذینالمرضىلألطفالالكبیرةلألعدادطبقاالمشروعھذاوتنفذتتبنىھیفى
فيوللحكومةالمنطقةفياألطفالمساعدةفيلتساھمكردستانإلقلیمعلیھامعتمدبیاناتقاعدةتوفیربضرورةنشعرعاجلبشكلعملیات

االستفادةخاللمنالوراثیةالقلبأمراضمعالجةفيالمستقبلیةالخططوضععندأكثردرایةعلىلتكونالصحیةوالمرافقالخدماتقطاع
وسیساعدكما،مستقبالمنھالوقایةلزیادةاألمراضھذهعلىطبیةدراساتإلجراءوكذلك, المرضىمنعلیھاالمتحصلیاتاإلحصائھذهمن

  .الشأنھذافيالمختصةالكوادرمنالمنطقةتفتقرحیثالعالمیةالصحیةالمنظماتمنالعونمنالمزیدلطلبالمحلیةالسلطاتاألمر
  
العامھذافيوبإمراض القلب الوالدیةمصابطفل)7944(قبل ھیفي من جمیع المحافظات الشمالیة تبین أن إلحصائیات التي جمعت منا
ةاالیطالیةالطبیالفرققبلمنكركوكوسلیمانیة, اربیل, دھوكمحافظاتمنالوراثیةالقلبأمراضمرضىمنمریضا)1003(فحص  تم

:أدناهالجدولفيمبینھوكما, ھناالتدریبوتلقواایطالیاإلىوأرسلواسبقالذینالمحليالطبيوالفریق

  2014و األطباء المحلیین في العام اإلیطالیینالمرضى الذین تم فحصھم في كردستان من قبل 
ت المرضنوع المحافظة العدد

1 الوالدیةألقلبأمراض

دھوك 641

كركوك 73

اربیل 280

السلیمانیة 9

ع الكليوجمالم 1003
  

  
  



  :أدناه(1.2.3)اإلحصائیات التي جمعتھا ھیفى من جمیع المحافظات الشمالیة مبین في الجداول   
  

  ):1(رقمالجدول      
  

2014إحصائیات ھیفى للمرضى المصابین بأمراض القلب الوالدیة 
ت الجنس العدد
1 ذكر 3940

2 انثى 4004

المجموع 7944

ت ظةالمحاف العدد
1 السلیمانیة 1533

2 كركوك 1693

3 اربیل 1975

4 دھوك 2050

5 األنبار 17

6 بابل 5

7 بغداد 53

8 دیالى 50

9 الموصل 473

10 المثتى 2

11 البصرة 5

12 صالح الدین 61

13 الواسط 1

14 النجف 2

15 سوریا 24

المجموع 7944



) 2(رقمالجدول      
ت لحالة الصحیة للمرضىا العدد

1 المرضى الذین لم یجروا عملیات 3748

2 المرضى المتوفیین قبل ان یحظوا بالعالج 988

3 المرضى الذین توفوا أثناء العملیة 35

4 المرضى الذین توفوا بعد العملیة 77

5 المرضى الذین أجریت لھم عملیات جراحیة و یحتاجون إلى عملیة أخرى 376

6 المرضى الذین فقدت عناوینھم 322

7 )اغلقت الفتحة طبیعیا(المرضى الذین شفوا بشكل طبیعي 409

8 المرضى الذین أجریت لھم عملیات جراحیة وال یحتاجون الى عملیة اخرى 1989

المجموع 7944

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

32

3 SIAالیا بالتعاون مع المنظمة االیطالیة  المرضى الذین عولجوا من قبل ھیفى في ایط 1

4 SIAالمنظمة االیطالیة  & المرضى الذین عولجوا من قبل ھیفى في ایطالیا بالتعاون مع مستشفى تورینو  6

5 SIA & Red Crossالمرضى الذین عولجوا من قبل ھیفى في ایطالیا بالتعاون مع المنظمات االیطالیة    12

6 & SIAن عولجوا من قبل ھیفى في السودان بالتعاون مع المنظمات االیطالیة المرضى الذی Emergency 18

7 SIA, IME, Medchild 69المرضى الذین عولجوا من قبل  ھیفى في كردستان بالتعاون مع المنظمات االیطالیة

8 SIAلیة المرضى الذین عولجوا من قبل  ھیفى في كردستان بالتعاون مع المنظمة االیطا 199

9 المرضى الذین عولجوا من قبل  ھیفى في كردستان بالتعاون مع المنظمات االیطالیة
SIA , Bambini Cardiopatici nel Mondo, Children’s Heart Organization – Italy

199

10 SIAیطالیة بغداد بالتعاون مع المنظمة اال-المرضى الذین عولجوا من قبل  ھیفى في مستشفیات  العراق 38

المجموع 749



): 3(الجدول رقم     
ت المرضى الذین عولجوا من قبل منظمات أخرى /جھة العالج العدد
1 المرضى الذین عولجوا في إسرائیل عن طریق منظمة

Brother to gather &Millennium Relief and Development Services
137

2 Emergencyلسودان عن طریق منظمة المرضى الذین عولجوا في ا 39
3 Red Crossالمرضى الذین عولجوا في ایطالیا عن طریق منظمة  5
4 المرضى الذین عولجوا من قبل منظمة حمایة األطفال 60
5 Peace Windالمرضى الذین عولجوا في الیابان عن طریق منظمة  1
6 لتركمانیةالمرضى الذین عولجوا في تركیا عن طریق الجبھة ا 22
7 المرضى الذین تلقوا العالج خارج العراق عن طریق وزارة الصحة العراقیة 61
8 Gift of Life المرضى الذین عولجوا من قبل منظمة 8
9 المرضى الذین عولجوا من قبل الجمعیة الطبیة األشوریة 1

10 PLCالمرضى الذین عولجوا من قبل المنظمة األمریكیة  13
11 S.Pمرضى الذین عولجوا من قبل المنظمة األمریكیة ال 56

12
المرضى الذین عولجوا من قبل المنظمة األمریكیة

International Children's Heart Foundation American NGO
1

المجموع 403
المرضى الذین عولجوا في المستشفیات العراقیة /جھة العالج العدد

1 مركز جراحة القلب  -أربیل –قوا العالج في العراقالمرضى الذین تل 659

2 مستشفى السلیمانیة  -السلیمانیة- المرضى الذین تلقوا العالج في العراق 128

3 مستشفیات بغداد  -بغداد - المرضى الذین تلقوا العالج في العراق 93

4 ل مستشفى الموص-الموصل- المرضى الذین تلقوا العالج في العراق 9

5 مستشفى دھوك-دھوك- المرضى الذین تلقوا العالج في العراق 30

المجموع 919

المرضى الذین تلقوا العالج خارج العراق على نفقتھم الشخصیة  /جھة العالج العدد
1 المرضى الذین تلقوا العالج خارج العراق على نفقتھم الشخصیة  557

المجموع 557



  


