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  االیطالیةعالج المرضى و تدریب الكادر الطبي المحلي بالتعاون مع المنظمات : مشروع-3
  

:ھیفي وبالتعاون مع المنظمات االیطالیة 
(IME/ Solidarity Initiative / Med Child / Tuscany Emergency Hospital volunteers /Associazione 

Culturale Italia Kurdistan (A.C.I.K) – Italy / Tuscany Region - Siena Municipality)  

بتطبیق ھذا المشروع ھذا العام أیضا لعالج المرضى و تدریب العاملین استمرتوبدعم من حكومة إقلیم كردستان وبالتعاون مع وزارة الصحة 
ة في العراق ووزیر الصحة في حكومة إقلیم التوقیع على اتفاقیة بین نائب وزیر الصحھذا وتم،في المجال الصحي داخل العراق وخارجھ 

لمحققة من كردستان ومع منظمة ھیفي ومنظمة مید جایلد االیطالیة لتمدید برنامج التعاون بین البلدین في مجال الصحة للنتائج االیجابیة للغایة وا
  . في كردستان2007- 2006المشروع التجریبي الذي نفذ في عامي 

  
 بالتعاون مع المنظمات االیطالیةمریض على متن ثالث رحالت خاصة إلى ایطالیا137ھیفي أرسلت 2007في عام
19مریض اجریت لھم العملیات من قبل الفرق الطبیة االیطالیة في كردستان
2510المدربینالمحلییناألطباءواالیطالیةالطبیةالفرققبلمنكردستانفيفحصھمتممریض
بالتعاون مع المنظمات االیطالیةللتدریب والدراسة في ایطالیامن األطباء 17تم إرسال
 من قبل الفرق الطبیة االیطالیة كردستانفيتم تدریبھمالمحلیینواألطباءالصحيالكادرمن 11تم تدریب
21من األطباء و الكوادر الصحیة االیطالیة زاروا كردستان عدة مرات
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:2007نشاطات المنظمة في عام 

  :عقد اجتماعات رسمیة -1

منظمة ھیفي ومنظمة سیا و میدجایلد االیطالیتین التقت نائب وزیر الصحة في العراق وزیر الصحة في حكومة إقلیم كردستان ووقعت اتفاقیة 
2007- 2006ي الذي نفذ في عامي لتمدید برنامج التعاون بین البلدین في مجال الصحة للنتائج االیجابیة للغایة والمحققة من المشروع التجریب

  . في شمال العراق

منظمة ایمى ومیدجایلد–ایلیا كاردي رالدكتو،وزیر الصحة في اقلیم كردستان، نائب وزیر الصحة العراقي: 3.12.2007اربیل 
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3.12.2001، ورشة عمل في اربیل -2

 یا ومنظمة میدجایلد  إضافة إلى العدید من األطباء المحلیین لمناقشة البرنامج المقبل من منظمة س،شاركت في الورشة منظمة ھیفي
:المشروع التجریبي إلقلیم كردستان واتخاذ إجراءات عاجلة لعالج المرضى وتدریب الكادر الصحي المحلي وفي المجاالت التالیة 

  

أمراض القلب الخلقیة الوالدیة
أمراض األورام السرطانیة
أمراض الدم السرطانیة- الثالسیمیا(ضطرابات الدم الوراثیة ا (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الدكتور ایلیا كاردي2007دیسمبر 3أربیل -ورشة عمل في وزارة الصحة 
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2007زیارات المنظمات االیطالیة لكردستان ، -3
فحص المرضى واختیار الحاالت العاجلة للعالج تتألف من ل2007العدید من المنظمات والفرق الطبیة االیطالیة زارت كردستان عام 

  : االختصاصات التالیة
2007-الفرق الطبیة االیطالیة 

ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس الجنسیة
1 ایلیا كاردي Medchildومدیر صحة منظمة IMEمنظمة :مدیر ذكر ایطالیة
2 انریكو موسو Medchildمشاریع منظمة : مدیر ذكر ایطالیة
3 یولى بینتو SIAمدیرة منظمة  أنثى ایطالیة
4 ریتا لورینسو الدولیةIMEمنسقة مشاریع  أنثى ایطالیة
5 یان علي عزیزز Emergency ASL7 – ایطالیا- المركز الصحي في سیینا  - ةطبیب أنثى ایطالیة
6 زینة باداوي میالنو-مستشفى سان دوناتو أنثى ایطالیة
7 البرتو ساراكو Medchildمنظمة  ذكر ایطالیة
8 سردار علي عزیز أمین جمعیة الثقافة الكردیة اإلیطالیة ذكر ایطالیة
9 باوال سانیبالدي IMEمنظمة –المكتب التنفیذى  أنثى ایطالیة
10 ماركو دي تریلیزي منظمة اطفال مرضى القلب في العالمنائب رئیس  ذكر ایطالیة
11 یلو ارجدیاكونوكارم میالنو- مستشفى سان دوناتو/طبیب قلب  ذكر ایطالیة
12 ماریو كارمیناتي میالنو- مستشفى سان دوناتو/طبیب قلب  ذكر ایطالیة
13 الكساندرو فریجولھ میالنو- مستشفى سان دوناتو/جراح قلب  ذكر ایطالیة
14 آنا ماریا تیستي روماPoliclinico Umbertoمستشفى -لوكیمیا / أمراض الدم  أنثى ایطالیة
15 مارا بیالتي طبیب قلب أنثى ایطالیة
16 جوفاني دي ماجو )ایطالیا(المستشفى التعلیمي سیینا : جراح األطفال  ذكر ایطالیة
17 ماریو مسینا )ایطالیا(رئیس قسم جراحة األطفال المستشفى التعلیمي سیینا : جراح األطفال  ذكر ایطالیة
18 اركو اندریانيم روما- Policlinico Torvergataمستشفى –IMEمنظمة -مختبر الزرع-عالم أحیاء ذكر ایطالیة
19 باوال بولكي أمراض الدم أنثى ایطالیة
20 دورینا ایونیتا ممرضة أنثى ایطالیة
21 كیارا سیكانتیني ممرضة أنثى ایطالیة
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:  2007، عالج المرضى في ایطالیا- 4
بالتعاون مع المنظمات االیطالیةالمرضى الذین أرسلوا إلى ایطالیا مجموع 
مریض )137(:2007في عام 

ت نوع المرض مجموع المرضى
1 2  امراض الجملة العصبیة

2 أمراض الدم 16

3 امراض التالسیمیا 13

4 أالمراض السرطانیة 3

5 أمراض جراحة االطفال 1

6 امراض ألقلب الوالدیة 102

المجموع 137

  

مدیرة منظمة سیا یولى بینتو،،وزیر الصحة الدكتور عبدالرحمن یونس ، رئیس منظمة ایمى الدكتور ایلیا كاردي
ممثل حكومة إقلیم كردستان االستاذ فردة توران في مطار اربیل
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2007فال الذین اجروا عملیات جراحیة في كردستان عامصور مختارة لمرضى جراحة األط
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2007، عالج المرضى من قبل الفرق الطبیة االیطالیة في كردستان- 5

مریضا ، موضحا في الجدول ) 19: (2007عام من قبل الفرق الطبیة االیطالیة مجموع المرضى الذین اجروا عملیات جراحیة في كردستان 
  :أدناه 

ت نوع المرض وع المرضىمجم
1 امراض جراحة االطفال 19

المجموع 19
  
  

  
  

2007صور مختارة لمرضى جراحة األطفال الذین اجروا عملیات جراحیة في كردستان عام/الدكتور ماریو مسینا والدكتور جوفاني دي ماجو
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  2007، فحص المرضى في كردستان- 6
مریض ، ) 2510(  2007صھم من قبل الفرق الطبیة االیطالیة في كردستان واألطباء المحلیین المتدربین عام مجموع المرضى الذین تم فح

  :موضحا في الجدول أدناه 
  

من قبل الفرق الطبیة االیطالیة2007، فحص المرضى في كردستان
ت نوع المرض المحافظة المجموع

1 ألقلب الوالدیةأمراض

دھوك 777

كركوك 250

اربیل 668

السلیمانیة 549

مجموع كل مرض 2244

2 لوكیمیا-أمراض الدم 

دھوك 28

كركوك 11

اربیل 49

السلیمانیة 56

مجموع كل مرض 144

3 أمراض جراحة األطفال

دھوك 103

كركوك 2

اربیل 7

السلیمانیة 10

مجموع كل مرض 122

المجموع الكلي 2510
  

: 2007عاماالیطالیینقبلمنكردستانوفيایطالیافيالمحليالطبيوالكادراألطباءتدریب-7
17بالتعاون مع المنظمات االیطالیةایطالیافيتم تدریبھماألطباءمن
11من قبل الفرق الطبیة االیطالیة كردستانفيتم تدریبھمالمحلیینواألطباءالصحيالكادرمن
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اختتام مرحلة المشروع التجریبي للمدى القصیر في : 2007، مقدم من قبل منظمة مید جایلد االیطالیة الى رئیس وزراء اقلیم كردستانتقریر - 8
.منطقة إقلیم كردستان

سیادة رئیس وزراء اقلیم كردستان العراق السید نیجیرفان ادریس بارزاني: الى 
سي لحكومة اقلیم كردستان و منسق المشروع التجریبيالسید فرده توران المستشار السیا: نسخة الى 

،سیادتكم
یسعدنا ان نعلم سیادتكم ان االھداف القصیرة األمد للمشروع التجریبي في اقلیم 2006من نیسان 5اشارة الى الى مذكرة التفاھم التي وقعت في 

طفل الى 31من األطفال مؤلفة من أخرىیتم نقل مجموعة وخالل الزیارة القادمة لوفدنا س2007كردستان سوف تكتمل في كانون األول 
من خالل تغطیة تكالیف السفر ، الدعم الشخصي لسیادتكم و الجھود الحثیثة لمنظمة ھیفي.    المستشفیات األیطالیة  ضمن شبكة منظمة میدجایلد

كذلك .ع األھداف القصیرة األمد للمشروع التجریبيقد ساھمت بشكل كبیر في تنفیذ جمیع انشطة التعاون و انجاز جمی، للمرضى و عوائلھم
. كردستانأطفالشجعتنا على األستمرار في بذل الجھود لتحسین ھذا التعاون المشترك من اجل مصلحة 

من MedChildتم تمویلھا كلیا من قبل معھد البحر األبیض المتوسط للصحة و مؤسسة 2007-2006النشاطات التي انجزت في عامي 
  . م الذاتیة و األموال التي منحت من قبل وزارة الخارجیة األیطالیة كما یلياموالھ
 مریض مصابون بامراض القلب الوالدیة و امراض الدم و 240المجموع (العالج و الضیافة للمرضى الذین عولجوا في ایطالیا

)الثالسیمیا و امراض الدم السرطانیة
ات الترجمة األقامة الكاملة للمرضى و عوائلھم مع خدم
األداریة لألقامة في ایطالیا تااإلجراء
 طبیبا في مجاالت امراض الدم و امراض القلب لألطفال و جراحة األطفال في المستشفیات األیطالیة حیث تضمنت األقامة من 30تدریب

.سنوات4شھر واحد الى 1
 الوالدیة و امراض اخرىطفل مصاب بامرض القلب 1800التقییم السریري في كردستان ألكثر من  .
 من 6تفعیل  اربعة من اجھزة األیكو للقلب المتنقلة لألطفال في محافظات كل من دھوك و اربیل و السلیمانیة وكركوك من خالل منح

  . اربعة من اختصاصیي األطفال لمدة سنة واحدة في مجاالت التشخیص و الفحص4اجھزة فحص القلب و تدریب 
لذي اجري في العامین األولین للمشروع فان المدن الرئیسیة في اقلیم كردستان ال تمتلك خدمات طبیة كافیة تمكنھا من تشخیص من خالل التقییم ا

و عالج الكثیر من األمراض و خاصة األطفال منھا و التي تتطلب عالج عالي الكفاءة وبافضل المقاییس السریریة وبالتالي فان سكان اقلیم 
المطلوبة و الكثیر من األطفال المصابین باألمراض خاصة في الدول النامیة االختصاصیةالحصول على الرعایة الطبیة كردستان الیمكنھم 
لذلك نحن نبحث عن كل نشاط ممكن یھدف الى األستمرار في برامج عالج الحاالت الطارئة و نقل المعرفة و المعلومات . محكومون بالموت

  . ولة لتحسین المؤسسات الصحیة المحلیة بالسرعة الممكنة و تطویر القدرات في اقلیم كردستانفي محا2007- 2006التي بدأت في 
  مدیر المشروع 

  ایطالیا –MedChildمؤسسة CEOایلیا كاردي . د
28/11/2007روما  
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  28/09/2007ما تقریر عن االجتماع الذي تم مع رئیس البرلمان في حكومة إقلیم كردستان السید عدنان المفتي في رو-9

  

السیدة صفیة ، )العراق(السید بختیار امین رئیس منظمة التحالف الدولي للعدالة ،السید عدنان المفتي رئیس برلمان اقلیم كردستان: المشاركون 
السید عادل ،دستانروزان عبدالقادر دزیي عضو برلمان اقلیم كر، السھیل عضو البرلمان العراقي و نائب رئیس منظمة التحالف الدولي للعدالة

برونو موسو ، .MedChildایلیا كاردي من منظمة . د، مراد السفیر العراقي في رومانیا و عضو المكتب السیاسي لألتحاد الوطني الكردستاني 
–لة و نیكول فیكا تاالمانكا من ال سالم بدون عداIniziative di Solidarietàیولي بینتو رئیسة جمعیة ، MedChildرئیس منظمة 

  . العراق
ظھرا في فندق الرادیسون حیث استضیف رئیس 12:00و حتى الساعة 8:00الساعة 2007من ایلول 28عقد األجتماع في روما في 

التي و) الفیدرالیة و المراكز الالمركزیةالدیمقراطیاتالثانیة في فدور الغر( بمناسبة عقد مؤتمر اآلخرونبرلمان اقلیم كردستان و البرلمانیون 
رئیس برلمان كردستان . و منظمة التحاف الدولي للعدالة”Non c’è Pace Senza Giustizia“نظمت من قبل جمعیة ال سالم بدون عدالة 
-MedChildالعراقیین النتائج الرئیسیة لنشاطات نالسیاسییبدا األجتماع موضحا للبرلمانیین والممثلین  IME في كردستان العراق و اكد ان

النشاطات كانت األساس للتعاون الدولي في اقلیم كردستان حیث ان عدد األطفال المصابون بامراض القلب و السرطان و الدم و الذین ھذه 
القلب و امراض األطفال و أمراضأخصائیيطفل و نقل المعلومات و الخبرات بشكل مؤثر مع تدریب 200حصلوا على عالج متطور تجاوز 

  .   ةامراض الدم السرطانی
و تمنى ان تزداد ھذه النشاطات في المستقبل القریب و نقلھ الى المناطق MedChildلذلك عبر رئیس اقلیم كردستان شكره و امتنانھ لمنظمة 

  . األخرى من العراق لتمكنھم من وضع ارضیة مناسبة للخدمات الطبیة في كردستان لجمیع العراق
لھدف و الغرض من انشاء شبكة للتعاون بین سكان حوض البحر األبیض المتوسط و التي برونو موسو اوضح اMedChildرئیس منظمة  

تتلخص بحمایة حقوق الطفل و الصحة و األرشاد و وضح الفكرة من انشاء المشروع التجریبي كنموذج لیتم توسیعھا الى المناطق و األقالیم 
  . األخرى في منطقة المتوسط و الشرق األوسط

اردي اشار الى ھیكلیة الخدمات الصحیة في اقلیم كردستان و حسب المعلومات و الحقائق التي توفرت من خالل المشروع الدكتور ایلیا ك
ھي صورة بارزة لوضع غیر مقبول بالنسبة للخدمات الصحیة الموجودة في األقلیم من حیث النوعیة و ، التجریبي و باألتفاق مع وزارة الصحة

و اوضح الدكتور ایلیا كاردي ان توزیع عدد األسرة في الشرق األوسط ھو تقریبا سریرین لكل الف مواطن بینما . عدد األسرة في المستشفیات 
  . اسرة لكل الف مواطن8في اوروبا ھو 

راویة اقل من المناطق الشبھ صح( سریر لكل الف مواطن 0.9التي تمت في المشروع التجریبي فان في اقلیم كردستان ھناك البحوثمن خالل 
لذلك یجب ان تكون األولویة في اعادة بناء األقلیم ھو زیادة عدد . ونوعیتھا على المستوى التكنولوجي و الھیكلي غیر مقبولة كلیا)  في افریقیا

و امراض األسرة و انشاء تلك ذات التخصص العالي مع اولویة عالج امراض األطفال كامراض القلب الوالدیة و التشوھات الجینیة و الوالدیة
  .في كردستاناآلنالسرطان و جمیع انواع الحروق و الحوادث األخرى التي الیمكن عالجھا 
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سریر من اجل الوصول الى المقاییس المتوسطة في مناطق الشرق األوسط و التي تقوم 4000من الممكن تقلیل حاجة األقلیم عن طریق زیادة 
اعادة األعمار و التي ةإستراتیجیھذه ھي الحاجات األساسیة و الضروریة التي یجب ان تتبعھا .باعادة تجھیز األسرة من حیث العدد و النوعیة

  . حسب المعاییر الدولیة یجب ان تبدا من شبكة الخدمات الصحیة و خاصة صحة الطفل
عند معرفة النشاطات التي تمت من قبل العراق تحدث الى المجتمعین و عبر عن شكره –السید بختیار امین رئیس منظمة التحالف الدولي للعدالة 

MedChild و خاصة البیانات التي قدمت من قبل الدكتور ایلیا كاردي عن عدم كفایة المستشفیات في اقلیم كردستان و المعززة بتحالیل مفصلة
  . اجریت على ارض الواقع

المطاف كرئیس لمنظمة التحالف الدولي للعدالة و التي اعطتھ بھ انتھىو واضح السید بختیار امین عن خبرتھ كوزیر لحقوق األنسان في بلده 
لذلك توفیر عالج ألمراض األطفال یمثل األولویة . الفرصة لفھم الخطر الھائل المحیط بالمجتمع لعدم  وجود القابلیة لعالج امراض األطفال

  . في اعادة اعمار البنیة التحتیة و المجتمع في البلدأساسيكمبدأویجب األخذ بعین األعتبار حقوق األنسان . المطلقة
األھمیة القصوى لبناء إھداءو على اھمیة استمراره في نقل العالج الى اقلیم كردستان مع MedChildو اكد على اھمیة المشروع التجریبي ل 

األداریة و المؤسساتیة لتفعیل المرافق و البنیة التحتیة تماشیا القدرات الذاتیة في جمیع مجاالت الصحة لذلك یجب توفیر جمیع األمكانات المالیة و 
  .  مع اھداف المشروع

مستخدما قوتھ المؤسساتیة من اجل انشاء نظام صحي فعال في جمیع MedChildو عبر عن رغبتھ و دعمھ الكامل للمشروع المنفذ من قبل 
و رجح ان یكون . األمراض الوالدیة و المنتشرة بشكل واسع بین السكان الكردوعبر عن تقدیره للنشاطات التي نفذت في مجال . ارجاء العراق

في المنطقة في السبعینات و الثمانینات الكیماويو كنتیجة للقصف الكرديالمتسبب في ذلك سیاسات األبادة الجماعیة الطویلة األمد ضد الشعب 
  . من قبل النظام السابق

طفل مصاب بامراض والدیة و التي 1400اوضح الدكتور ایلیا كاردي ان الفحوصات السریریة التي اجریت ل تكملة لما قالھ السید بختیار امین 
و ھذا متصل ببیانات علم . تبین وجود ھائل لألمراض في تلك المنطقةMedChildتمت حسب بروتوكوالت معینة خالل زیارات فریق 

  .األوبئة
قة الكردیة سلم الى المجموعة العلمیة الدولیة و بالتحدید مجموعة البروفسور یعقوب في لندن و الذي النتائج األولیة للمسح الذي اجري في المنط

في مجال MedChildیعتبر واحدا من اختصاصیي امراض القلب الوالدیة الرئیسیین و الذي عبر عن استعداده لمساندة المشروع التجریبي ل  
  . مل الجیني الذي یسبب امراض القلب في اقلیم كردستانعالج امرض القلب الوالدیة و البحث عن العا

و عبرت عن دعمھا لنظریة MedChildللتعاون في مجال الصحة من قبل إعجابھاالدكتورة صفیة السھیل عضو البرلمان العراقي عبرت عن 
كذلك عبرت عن استعدادھا بمساندة و تنسیق .  خطة المساندة من اجل بناء ارضیة للخدمات الصحیة الفعالة في اقلیم كردستان لجمیع العراق

  . على باقي مناطق العراقتعمیمیھالنشاطات في بغداد من اجل توسیع و مساندة المشروع المنفذ في اقلیم كردستان و 
و تبني وثیقة باإلجماعت في نھایة األجتماع اوضح السید عدنان المفتي نتائج المؤتمر الذي اقیم في روما في األیام الماضیة و التي انتھت التصوی

النقاط الرئیسیة التي تبنت في الوثیقة ھي ضرورة انشاء مجلس فیدرالي یؤدي المھام بشكل واضح من اجل .  تفضل المؤسساتیة في العراق
  .  ضمان تمثیل جمیع فئات و المحافظات العراقیة و تبني نظام یقوم على انتخاب اعضاء البرلمان و لیس تعیینھم
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توصیة مراجعة نظام تركیب الممثلین في البرلمان ال ان یكون غیر متوازن بشكل مفرط من حیث المقاعد المخصصة لكل عرق او كذلك تمت
  .و التوصیة باألخذ في األعتبار تجربة اقلیم كردستان و النظام المتبع ألدارة األقلیم . طائفة و اختیار نظام اخر یكون بدیال عن نظام التمثیل

MedChildفي الفرق الطبیة التابعة ل االیطالیینبالتعبیر عن شكره العمیق الى جمیع االجتماعنھىأمان السید عدنان المفتي رئیس البرل
وتفھمھم و مساندتھم و التي یقدرھا جمیع األطفال المرضى المعالجین في ایطالیا و التي استطاع ان إلنسانیتھمالعاملین في مجال التعاون الصحي 

المشاركة في احدى جلسات برلمان MedChildودعا رئیس البرلمان الدكتور كاردي و وفد . نھا خالل زیارتھ المرضى و عوائلھمیتحقق م
سیتم دعوة ، و في نفس الجلسة و التي یتم تثبیتھا في شھر تشرین الثاني، اقلیم كردستان لشرح خطة المشروع التجریبي و تطویرھا في المستقبل

.اضافة الى ممثلي البرلمان العراقيUNو FAOو UNICEFو WHOممثلي 
  

كردستان  –المشروع التجریبي في العراق 2007- 2006نشاطات :  تقریر من منظمة میدجایلد إلى وزیر الصحة في إقلیم كردستان- 10
  2007–2006موجز نشاطات 

بموافقة الجناح التنفیذي لوزارة الخارجیة األیطالیة MedChild-IME-SIAالمشروع التجریبي في كردستان العراق تم تنفیذه من قبل 
DGMM )بعد الزیارة األولى من قبل الدكتور ایلیا كاردي في كانون ) المدیریة العامة لدول حوض البحر األبیض المتوسط و الشرق األوسط

  .  مة ھیفيالى اقلیم كردستان العراق و بدعم من حكومة اقلیم كردستان و جھود منظ2005األول 
ل مع جمیع الجھات المعنیة بتقدیم خدمات الرعایة الصحیة في جمیع التداخأسسفي ھذه المناسبة كان المطلوب من المؤسستین تعریف 

  . المحلیینمع المختصینالمحافظات و 
عض ھذه األمراض منتشرة بشكل ب. انشطة المشروع كانت تھدف الى توفیر استجابة عاجلة للوضع المأساوي عن طریق عالج امراض األطفال

واسع في المنطقة و الیمكن عالجھا محلیا كامراض القلب الوالدیة و الثالسیمیا و امراض الدم السرطانیة و التشوھات و األمراض الوالدیة
خصص في اطار المشروع األخرى والتي یمكن عالجھا سریریا و علمیا  و تنظیم كیفیة العمل من خالل شبكة المراكز األیطالیة العالیة الت

  . التجریبي
مع رئیس وزراء اقلیم 2006الشروط و البنود العامة لتطویر المشروع التجریبي اتفق علیھا في الزیارة الثانیة للفریق األیطالي في نیسان 

  .2006من نیسان 6كردستان السید نیجیرفان بارزاني و الذي وقع مذكرة التفاھم مع الدكتور ایلیا كاردي في 
  2007- 2006نشاطات : المشروع التجریبي في كردستان 

الذي اجري في كل من التحقیقوجدت دالئل لألوبئة من خالل . عالج الحاالت الطارئة للمرضى المصابین بامراض األطفال الرئیسیة
.ة و األمراض السرطانیةدھوك و اربیل و السلیمانیة على امراض القلب و الثالسیمیا و اللوكیمیا  و امراض الدم السرطانی

تطویر برامج تدریبیة محددة للكادر الصحي و الممرضین و التقنیین و األخصائیین في المجاالت التي تشكل األولویة .
 الخ.....كاللوكیمیا( امراض الدم و الثالسیمیا و امراض الدم السرطانیة(
 امراض جراحة األطفال
ل في اقلیم كردستان حیث معظم نشاطات المشروع التجریبي تنفذ ھناكتفعیل اربعة من المرافق لجراحة األطفا.
 تطویر و تعریف البنیة التحتیة الالزمة ألدارة معلومات المشروع
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2007- 2006المتخذة و النتائج المتحققة في اإلجراءات
  

  انشطة التقییم السریري و عالج الحاالت الطارئة 
  

1374فریق من األخصائیین األیطالیین العراق ومن خالل ستة مھام طبیة قاموا بتقییم الحالة الصحیة ل زار 2007و اذار 2006في حزیران 
حیث اجري التقییم . ض القلب الوالدیةاسنة یعانون من  حاالت مؤكدة  او غیر مؤكدة بامر18مریض تتراوح اعمارھم ما بین شھر واحد و 

  . MedChildذین تلقوا التدریب على العمل في المراكز األیطالیة ألمراض القلب ضمن شبكة السریري بالتعاون مع األطباء العراقیین ال
  

حیث عادوا الى العراق و استمروا في العمل . اكمل اثنان من األطباء العراقیین عاما من التدریب على امراض القلب الوالدیة 2007في اذار 
المعروفة و المشتركة مع األخصائیین ضمن تااإلجراءو السلیمانیة و كركوك  و حسب على التقییم السریري في محافظات دھوك و اربیل 

  . حسب خطة المشروعاالیطالیینمن قبل أعطیتو استعمال األجھزة التي   MedChildشبكة 
  

من 2007ي تشرین الثاني نفذت بعض انشطة عالج امراض األطفال محلیا ف، مع عمل المركز الجدید لجراحة األطفال في مدینة دھوك أخیرا
حالة من تشوھات 120تم فحص و تقییم 2007یوم من شھري تشرین الثاني و كانون األول 20خالل . االیطالیینقبل فریق من الجراحین 

  .  البولي و التناسليزالجھااألطفال و الجھاز الھضمي و تشوھات 
  

البولي والھضمي و التي الیمكن لألخصائیین المحلین القیام بھا نتیجة نقص زالجھاعملیة لتشوھات األطفال في 20إجراءوفي نفس الفترة تم 
. الخبرات في مجال جراحة األطفال

  
  امراض القلب الوالدیة -ا

  3364بلغ 2007- 2006في MedChildمشروع إطارمجموع المرضى المصابون بامراض القلب الوالدیة و الذین تم فحصھم في 
  : ة للتقییم السریري المنجز یمكن تلخیصھا كما یلي النتائج الرئیسی

  
  من الحاالت التي تمت فحصھا مصابة بامراض القلب الوالدیة و تحتاج الى عالج % 85
  منھم في حالة طارئة و بحاجة الى العالج خالل ستة اشھر % 30
  . حال نقلھم الى ایطالیا بالطائرة و بسبب التعقیدات األخرىالعملیات لھم نتیجة الخطر المحدق بھم في إجراءیعتبرون من الذین الیمكن % 15
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تم نقل ستة مجامیع من المرضى المصابین بامراض القلب الوالدیة ذوي الحاالت الطارئة الى 2007الى كانون األول 2006من حزیران 
. عن طریق ستة رحالت جویة من اربیل الى میالنألمراض القلب مع الحصول على نتائج ایجابیة IMEالمستشفیات األیطالیة ضمن شبكة 

اثنان من المرضى احتاجوا . ظھرت تعقیدات في حالتین . الت المعقدة توفوا بعد فترة قصیرة من العملیة الجراحیةاثالثة من المرضى ذوي الح
. في ایطالیا من اجل اكتمال العالج بلغ شھریناإلقامةمعدل . الى تكرار العملیة

  : MedChildكز الرعایة الصحیة ل شبكة مرا

  
  امراض الدم و األمراض األخرى- ب

IME-MedChildبالنسبة الى الثالسیمیا و امراض الدم السرطانیة عقد اجتماعان في اربیل بین األطباء العراقیین و األیطالیین من شبكة 
  .  من البروتكوالت المشتركة للحاالت المؤكدة المصابة بامراض الدم و امراض الدم السرطانیةلتحدید معاییر اختیار المرضى و انشاء مجموعة 

مریض تتراوح 733الى العراق و فحصوا االیطالیینو في سبعة زیارات سافر فریق من األخصائیین 2007الى اذار 2006من حزیران 
مریض 111ض الدم السرطانیة األخرى كالثالسیمیا و في الفترة نفسھا تم اختیار عام مصابون باللوكیمیا و امرا20الى 0.2اعمارھم ما بین 

.MedChildذوي الحاالت الطارئة و نقلوا الى ایطالیا الى مراكز امراض الدم و جراحة األطفال ضمن شبكة 

ت اسم المستشفى المدینة
1 مستشفى سان دوناتو میالنو
2 مستشفى سان رافائیل میالنو
3 مستشفى ریونیتي   بیركامو
4 مستشفى سانتا اورسوال   بولونیا
5   ماسا كرارا  مستشفى ابوانو باسكینوجي
6 مستشفى بمبین جزو روما
7 مستشفى مایر فلورنسة
8 مستشفى اومبیرتو بریمو روما
9 مستشفى تورفركاردا روما
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  التدریب و التعلیم و نقل المھارات 
  

  2007-2006-المشروع التجریبي العراق –خالصة انشطة التدریب 
التصنیف المجموع الفرع 

اكتمل او في (األخصائیین العراقیین الذي تلقوا التدریب في ایطالیا 
  ) الطریق الى

19   امراض وجراحة األطفال /امراض و جراحة القلب /امراض الدم 

20  الذین تلقوا تدریبا في األختصاص نالعراقییاألخصائیین 
ادارة الخدمات /لتشخیص و تقنیات المختبر ا/السرطان /جراحة األطفال 

  الصحیة 
12  اختیروا لتلقي التدریب ینآخرأخصائیین   جراحة األطفال و جراحة القلب لألطفال و تقنیات المختبرات و التشخیص

تم نصب ستة من اجھزة افتتحت اربعة مراكز لتشخیص امراض القلب في شمال العراق حیث2007و 2006بعد تنفیذ األنشطة التدریبیة في 
  . كجزء من خطة المشروعMedchildاألیكو من نوع سیمنس اكسون و التي تم توفیرھا من قبل 

  
ھذه المراكز تعمل تحت اشراف اول طبیبین عراقیین دربوا على تشخیص امراض القلب لألطفال ضمن المشروع التجریبي حیث یعملون بتعاون 

  .و بالتحدید مع المركز الرئیسي لجراحة األطفال بولیكلینیكو سان دوناتو في میالنوMedChildة وثیق مع األخصائیین من مراكز شبك
  

یعملون في المراكز المشار الیھا و یمكن الوصول الیھا أخصائیینطورت قاعدة بیانات ضمن اطر المشروع حیث یتم تحدیثھ باستمرار من قبل 
من األطفال المصابین بامراض القلب و الذین یعیشون في شمال ألفینوتشمل بیانات اكثر من .و الحصول على البیانات عن طریق األنترنیت

  . العراق
  

عامل مھم في مساعدة TeleSpazioانشاء و تحدیث قاعدة بیانات و التي سیتم تطویرھا و توسیعھا بالتعاون مع األتصاالت األیطالیة تحدیدا مع 
.و ھي مھمة ألستمراریة التدریب و تعتبر اداة مھمة لتوسیع اطر نشاطات المشروع. طة العالجیةالمشروع في مجاالت التنسیق و األنش
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  ایطالیا-مدینة بوجیبونسي–في مقاطعة توسكانا 2007/08/06متطوعي مستشفى الطوارئ نظمت لعبة كرة القدم بتاریخ -11
  

عائدات المباراة ،مباراة في كرة القدم لمساعدة األطفال المرضى في كردستان نظم الكادر الطبي من مستشفى الطوارئ في مدینة بوجیبونسي
  . خصصت لغرض عالج األطفال المرضى والمساھمة في نفقات عالج المرضى العالیة

اه الشعب في إقلیم األنشطة التطوعیة من قبل الكادر الطبي في المستشفیات االیطالیة لمساعدة أطفال كردستان ھو نشاط إنساني یظھر التعاطف تج
.كردستان ومقدرة تقدیرا عالیا منھم 



17  

  2007، مشروع حملة التنظیف في مدینة دھوك-12
  

وبالتعاون مع بلدیة دھوك ، ھیفي نظمت حملة نظافة لتنظیف مركز مدینة دھوك وبعض المناطق المحیطة بھا وقد اتخذت ھذه 2007في عام 
  . ة لتوعیة سكان المدینة حول مخاطر التلوث باإلضافة إلى توجیھ الناس إلى إیالء المزید من االھتمام للبیئة داخل المدنالمبادر

قوع عانت العدید من المناطق في العراق ھذه السنة من مرض الكولیرا لذا بادرت ھیفي إلى االستباق خطوة إلى األمام في عملیة الوقایة قبل و
مت تغطیة ھذا الحدث من قبل وسائل اإلعالم المحلیة عن طریق المقابالت التي أجریت مع موظفي المنظمة لتوضیح األھداف وقد ت، الكارثة

  .والمقاصد
  

  .، إلى جانب توفیر األقنعة ، والقفازات ، واألطعمة والمشروبات وأغطیة للرأس للعمال) عامل130(ھیفي دفعت رواتب 
یان علي كمبادرة لخلق المزید من زوعي قسم الطوارئ في مستشفیات مقاطعة توسكانا اإلیطالیة برئاسة الدكتورة تكلفة ھذه الحملة تبرع من متط

  .الوعي
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  2007، األدویةرتوفی-13
  

یدھا سواء من داخل إقلیم كردستان أو تبرعت ھیفي ببعض األدویة والمواد الطبیة للعملیات الالزمة للمستشفیات المحلیة في دھوك عن طریق تزو
  :كیلو من األدویة من جمعیة100وقد تم التبرع ب من ایطالیا

)Centro Misericordia Medicinali Arcivescovado Di Firenze for Duhok Hospitals( االیطالیة للمستشفیات في
  .یان علي زي مستشفیات مقاطعة توسكانا اإلیطالیة برئاسة الدكتورة من ایطالیا تبرع من متطوعي قسم الطوارئ فاألدویةتكلفة نقل .دھوك

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :دعم قطاع التمریض -14

كان قطاع التمریض في إقلیم كردستان یعاني من نقص وصعوبات كثیرة بحیث أصبح من الصعب تشجیع اآلخرین لالنخراط في ھذه المھنة  
ھیفي الحظت ھذه المشكلة وحاولت قصارى جھدھا المساھمة في تطویر . ا من الصعوبات بسبب ھذا النقصالمرضى والمستشفیات واجھت كثیر،

  .قطاع التمریض لتحقیق مطالب المستشفیات
وقد تم التبرع بھذه المرتبات من قبل متطوعي قسم الطوارئ في .وعرضت ھیفي أجورا إضافیة للممرضات للعمل في المستشفیات العامة

یان علي  التي أولت جھودا كبیرة في ترتیب التبرعات لمساعدة البنیة التحتیة للصحة منطقة زاطعة توسكانا اإلیطالیة برئاسة الدكتورة مستشفیات مق
.كردستان


