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

بدأت بتطبیق)IME, Med child, SIA(ھیفي وبالتعاون مع المنظمات االیطالیة 
ھذا المشروع آلن عالج المرضى فقط ال یكفي لمواصلة تقدیم الخدمات الصحیة إلى األطفال

لمعرفة وأداء األطباء المحلیین یتوجب تدریب العاملین في المجال الصحيفلتحسین وتطویر ا
  االجتماع مع المسئولین في حكومة إقلیم كردستان والتنسیق في ما بین.داخل العراق وخارجھ 

  المؤسسات كوزارة الصحة والجامعات وكلیات الطب في إقلیم كردستان والمدیریات العامة
  رائھما في ایطالیا ضروري لتوفیر التدریب لألطباء المحلیین الستمرارللصحة في المنطقة مع نظ

  لقد أصبح من الممكن لمنظمة ھیفي عالج األطفال بالتعاون مع.تقدم الخدمات
. المنظمات غیر الحكومیة االیطالیة وبدعم من حكومة إقلیم كردستان وبالتعاون مع وزارة الصحة

لعالج المرضى في ایطالیا وفي كردستان )IME, Med child, SIA(تفاق مع  المنظمات االیطالیة ا2007- 2006وقعت ھیفي في الفترة 
وزارت فرق ایطالیة عدة كردستان لفحص المرضى ، واختیار المرضى لعالجھم في ایطالیا واختیار . المحلي كادر الطبيفضال عن تدریب ال

.األطباء لتدریبھم في المستشفیات االیطالیة
  

ید من ورشات العمل واالجتماعات عقدت مع رئیس حكومة إقلیم كردستان  نیجیرفان بارزاني ، وزارة الصحة ، وزارة التعلیم العالي ، العد
.اإلدارة العامة لصحة دھوك ، السلیمانیة وأربیل وكركوك لمناقشة السبل المحتملة لتحسین آفاق التنسیق والتعاون

 بالتعاون مع المنظمات االیطالیةإلى ایطالیاض على متن ثالث رحالت خاصة مری148ھیفي أرسلت 2006في عام
1285المدربینالمحلییناألطباءواألیطالیةالطبیةالفرققبلمنكردستانفيفحصھمتممریض
بالتعاون مع المنظمات االیطالیةایطالیا من األطباء للتدریب والدراسة في 30تم إرسال
 من قبل الفرق الطبیة االیطالیةكردستانفيتم تدریبھمالمحلیینواألطباءالصحيكادرالمن 16تم تدریب
28من األطباء و الكوادر الصحیة االیطالیة زاروا كردستان عدة مرات
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:2006نشاطات المنظمة في عام 

زارت العدید من المنظمات الصحیة والفرق الطبیة في ھذا العام وبدعوة من ھیفي  :  2006، زیارات المنظمات االیطالیة لكردستان - 1
.االیطالیة كردستان والتي تتألف من مختلف التخصصات ، كما ھو موضح في الجدول أدناه

2006عام –الفرق االیطالیة التي زارت كردستان 
ت أسم الطبیب االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس الجنسیة
1 ایلیا كاردي Medchildیر صحة منظمة ومدIMEمنظمة :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 جیان علي عزیز Emergency ASL7 –أنثى  الیاایط-المركز الصحي في سیینا  -ةطبیب ایطالیة
6 فالفیو جوردانو جراحة الجملة العصبیة:طبیب ذكر ایطالیة
7 سردار علي عزیز أمین جمعیة الثقافة الكردیة اإلیطالیة ذكر ایطالیة
8 سوریاني میالنو- دوناتو. مھندس من مستشفى س ذكر ایطالیة
9 ماورو بومبیلي IMEاالتصاالت اإلعالمیة منظمة  ذكر ایطالیة

10 كالودیو فارینیلي RAIإعالم تلفزیون  ذكر ایطالیة
11 روزانا مازوجیني IMEبرامج التدریب منظمة  أنثى ایطالیة
12 دویلیو جاماریا RAIصحافي من تلفزیون  ذكر ایطالیة
13 انریكو بالنو RAIصحافي من تلفزیون  ذكر ایطالیة
14 جوفاني بریلي Espressoصحافي من جریدة  رذك ایطالیة
15 بامیال بیولي Espressoمصور من جریدة  أنثى ایطالیة
16 فابیو كورتیسي IMEقسم االتصاالت والمعلومات في منظمة   ذكر ایطالیة
17 ماركو فجنیتي Gimemaمنظمة –مؤسسة بیانات المركز  ذكر ایطالیة
18 كارمیلو ارجدیاكونو طبیب قلب مستشفى سان دوناتو ذكر یةایطال
19 ماریو كارمیناتي طبیب قلب مستشفى سان دوناتو ذكر ایطالیة
20 الكساندرو فریجولھ مستشفى سان دوناتو- جراح قلب  ذكر ایطالیة
21 آنا ماریا تیستي روماPoliclinico Umbertoمستشفى -لوكیمیا / أمراض الدم  أنثى ایطالیة
22 ماركو اندریاني روما-  Policlinico Torvergataمستشفى –IMEمنظمة –مختبر الزرع- عالم أحیاء  ذكر ایطالیة
23 باوال بولكي أمراض الدم أنثى ایطالیة
24 روسیلال تافورمینا طبیب قلب أنثى ایطالیة
25 جیزرة فورلیني طبیب عیون ذكر ایطالیة
26 كیارا سیكانتیني ممرضة أنثى ایطالیة
27 كالودیو میلھ ممرض ذكر طالیةای
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: 2006، عالج المرضى في ایطالیا- 2

:مریضا ، موضحا في الجدول أدناه )148(: 2006في عام بالتعاون مع المنظمات االیطالیةمجموع المرضى الذین أرسلوا إلى ایطالیا 
  

2006، عالج المرضى في ایطالیا
ت نوع المرض مجموع المرضى

1 أمراض الدم 41

2 یاامراض التالسیم 24

3 أمراض الجراحة العامة 1

4 أمراض جراحة الصدر و األوعیة الدمویة 1

5 أمراض طب وجراحة العیون 1

6 أالمراض السرطانیة 7

7 أمراض جراحة االطفال 1

8 امراض ألقلب الوالدیة 72
المجموع 148

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الدكتور ایلیا كاردي ، مدیرة منظمة سیا یولى بینتو ، ممثل حكومة إقلیم كردستان االستاذ فردة توران یونس ، رئیس منظمة ایمىالدكتور عبدالرحمن وزیر الصحة 
، ممثل السفارة االیطالیة السید لویجي اورسیني ، مدیرة ھیفي بخشان علي عزیز في مطار اربیل
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2006الذین أرسلوا إلى ایطالیا في ثالث طائرات خاصة عام صور مختارة للمرضى 
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مجموع المرضى الذین تم فحصھم من قبل الفرق الطبیة االیطالیة في كردستان واألطباء المحلیین   :2006، فحص المرضى في كردستان -3
:مریض،موضحا في الجدول أدناه ) 1285(2006المتدربین عام 

ت نوع المرض المحافظة وعالمجم

1 امراض ألقلب الوالدیة

دھوك 258
كركوك 130
اربیل 125

السلیمانیة 180
مجموع كل مرض 693

2 لوكیمیا-أمراض الدم 

دھوك 110
كركوك 8
اربیل 80

السلیمانیة 73
مجموع كل مرض 271

3 أالمراض السرطانیة

دھوك 31
كركوك 2
اربیل 25
یةالسلیمان 38

مجموع كل مرض 96

4 امراض التالسیمیا

دھوك 40
كركوك 40
اربیل 40

السلیمانیة 40
مجموع كل مرض 160

5 أمراض طب وجراحة العیون

دھوك 45
كركوك
اربیل

السلیمانیة 20
مجموع كل مرض 65

المجموع الكلي 1285
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  من قبل الفرق الطبیة االیطالیة  2006صور لفحص المرضى في كردستان عام 
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: 2006عاماالیطالیینقبلمنكردستانوفيایطالیافيالمحليالطبيوالكادراألطباءتدریب- 4

30بالتعاون مع المنظمات االیطالیةایطالیافيتم تدریبھماألطباءمن
16من قبل الفرق الطبیة االیطالیة كردستانفيتم تدریبھمالمحلیینألطباءواالصحيالكادرمن

  
  
:2006نیسان ، ورشة عمل في أربیل - 5

  )2006أبریل 7-أبریل 2لفترة ا.( المشروع التعاوني التجریبي ألمراض القلب الخلقیة لألطفال في منطقة كردستان

منظمة سیا االیطالیتین خططت لالجتماع مع فریق من أطباء القلب في مستشفى سان دوناتو في میالنو منظمة ایمى وبالتعاون مع وفد من ھیفي و
الصلة لھذا من أجل خطة لتطویر المشروع التجریبي في كردستان في مجال أمراض القلب الخلقیة لألطفال ومن أجل مناقشة جمیع الجوانب ذات

.طبیب من كافة المحافظات20وزیر الصحة في إقلیم كردستان للمشاركة في ورشة العمل ھذه في اربیل و  ودعت سیادةالمشروع في كردستان 
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: مقدم من قبل منظمة مید جایلد االیطالیة 2006تقریر عن نشاطات عام - 6

العراق بدءا من إقلیم أنحاءیسیة في جمیع المشروع التجریبي یھدف إلى تحسین فرص الحصول محلیا على العالج الطبي ألمراض األطفال الرئ
وضعت ھذه المبادرة في إطار اإلعداد العام لعالقات التعاون الدولي مع المنظمات غیر الحكومیة  األیطالیة الدولیة التي أقیمت مع . كردستان

یات ایطالیة ذات تخصص عالي ، وقادرة على شبكة متكاملة من مراكز الرعایة الصحیة في كردستان ، مرتبطة بمستشفأقامةكردستان ، وتقترح 
  توفیر اجودة خدمات الرعایة الصحیة

الى المفوض الحكومي الدكتور ایلیا كاردي اما التخطیط و التنفیذ قد عھد الى  IME, MedChildالعامة للمشروع من قبل اإلدارةأعطیت
الممثل المقیم ,1997والتي شرعت العمل في كردستان منذ عامSolidarity Initiatives"(SIA)"المنظمة األیطالیة الغیر حكومیة 

 IMEمنظمة ھیفي حیث تنسق جمیع الجوانب التشغیلیة للمشروع بتعاون وثیق مع للمشروع في كردستان ھي األنسة بخشان علي عزیزمدیرة
,SIAMedChild,مكتب روما .  

لتنفیذ اإلقلیمموظفیھا ذوي الخبرة الواسعة في إتاحةیذ المشروع ككل من خالل ھیفي كمنظمة غیر حكومیة محلیة وفرت مساھمة حاسمة في تنف
في جمیع النواحي اللوجستیة و SIAمؤازرة إلىإضافة. لضمان تنظیم جمیع مجامیع المرضى المغادرة الى ایطالیا، األخرىاإلنسانیةالبرامج 

  . التزمت ھیفي بدعم العوائل اثناء اقامتھا في ایطالیا،في دفع نفقات و تكالیف السفر لعوائل المرضىاالستمراریة

و رئیس حكومة اقلیم كردستان السید نیجیرفان بارزاني وقعوا و صادقوا ) الدكتور ایلیا كاردي (ممثلة ب 2006IMEفي الخامس من نیسان 
ق فعالیة وكفاءة تقدیم خدمات الرعایة الصحیة في على مذكرة تفاھم مؤسسیین وضع شروط أنشطة التعاون التي یتعین تنفیذھا من أجل تحقی

  : كردستان ومن أھم المستفیدین 
  

والعاملین في قطاع ،السكان الكرد ، خاصة المرضى وأسرھم الذین سوف یحصلون على أعلى مستوى من الخدمات  الجیدة والعالجات المبتكرة
نظام الرعایة الصحیة الكردیة بشكل عام والذي سوف یستفید من تكنولوجیات وسیتلقون تدریبا لتحسین تنفیذ مھامھم التخصصیةالذینالصحة و 

التي لدیھا شبكة األیطالیة تشمل عددا من المستشفیات األیطالیة الممتازة المتاحة IMEكما ذكر سابقا ومحسنة وتطورات ھیاكل الرعایة الصحیة
ترك لضمان عالج اكبر عدد من امراض األطفال الخطیرة  و الواسعة األنتشار في و التي ترغب في المساھمة  في تنفیذ المشروع التجریبي المش

  . اقلیم كردستان كامراض القلب الوالدیة
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  : اھداف التعاون 
  : ان اھداف التعاون التي یجب ان تنجز حسب مذكرة التفاھم تتلخص في ما یلي 

  : اھداف قصیرة األمد 
  تقییم األمراض الوبائیة 

  جراءات عاجلة لعالج المرضى وتدریب الكادر الكردياتخاذ إ
  :دراسات جدوى عمیقة ، في المجاالت التالیة إجراءالتخطیط لمشاریع شبكات الرعایة الصحیة ذات الصلة و تنفیذ المشاریع و 

  
  ) اللوكیمیا(الثالسیمیا و امراض الدم السرطانیة –امراض  الدم 
  القلب الوالدیة تحسین تشخیص امراض –امراض القلب 

التشخیص وتقدیم المشورة للحیلولة دون ارتفاع معدالت امراض تلف الدماغ الناتجة عن قصور تحسین-رعایة األمومة و حدیثي الوالدة 
  المساعدة  أثناء عملیة الوالدة

  إنشاء بنوك الدم وما یتصل بھا من شبكة مراكز نقل الدم  -بنك الدم 
  عادة تنظیم خدمات الطوارئ الطبیةا–خدمات الطوارئ الطبیة 

  
  

  : اھداف متوسطة األمد 
  . دعم التدریب في كردستان. انشاء و تطویر المؤسسات الصحیة من خالل تجھیزھا باألدویة و المعدات الطبیة : اكمال البنیة التحتیة التقنیة 

  
  : اھداف طویلة األمد 

  دیدة في كردستانبناء المجموعة األولى من مراكز الرعایة الصحیة الج
  . المرتبطة بكل مشروع فرعيتالتكنولوجیانقل المعرفة و 
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األنشطة التي نفذت في 2006

  
  تقییم االحتیاجات و الرعایة الصحیة في اقلیم كردستان

  
باجراء خمسة زیارات 2005م قام فریق رئیسي مؤلف من األطباء و الممرضات و الفنیین و المخططین اللوجستیین و خبراء التطویر منذ العا

  ) اربیل و دھوك و السلیمانیة(میدانیة الى المدن الرئیسیة الثالثة 
نشطة في ھذه األثناء قاموا بزیارة بعض المراكز الطبیة العاملة في كردستان حیث ناقشوا و تبادلوا و جھات النظر مع الخبراء الكرد من اجل ا

  .  محددةالاالحتیاجاتتعاون فعالة و كافیة مع 

ال استنتاجات الفریق الناتجة عن التقییمات التي أجریت ھو أن اقلیم كردستان التي یخرج بصعوبة من سنوات عدیدة من التمییز واالضطھاد ، و
بع ذلك أن ھذا ویت. متجھا للتنمیة بوضوح اكبر مما ھو علیھ في بقیة أنحاء العراقاألعمارسیما من قبل نظام صدام حسین ، یبدو مفتوحا إلعادة 

یضع  ضرورة التكیف مع المستوى االجتماعي من حیث الخدمات الشخصیة االبتدائیة والثانویة ، والرعایة الصحیة خاصة ، والتي تمثل أھم 
لتي یمكن ان وامن الناحیة الخدمیةباألضافة الى ذلك یمكن النظر الى األقلیم كمنطقة مؤھلة . سلطات اقلیم كردستاناألولویات ، حتى باعتراف

  .    یستفاد منھا جمیع سكان العراق بسبب األمان النسبي و السیطرة التي الیوجد لھا مثیل في بقیة انحاء البلد

و لسوء الحظ یجب األنتباه ان وراء تدھور ھیاكل و انظمة الرعایة الصحیة في اقلیم كردستان ھو ان في السنوات العشرین الماضیة و ألسباب 
المشاركة في الدورات التدریبیة و كورسات تجدید ، باستثناء بعض المغتربین في دول اخرى، و جغرافیة منع الكادر الصحيظروف سیاسیة 

المدن الرئیسیة في اقلیم كردستان ال تمتلك الخدمات الطبیة الكافیة التي . المعلومات و ھذا الحظر ادى الى تفاقم ازمة النظام الصحي المحلي
في . درجة عالیة من التخصص و أفضل المعاییر السریریةالكثیر من األمراض و خاصة امراض األطفال و التي تتطلب یمكنھا من تشخیص 

فان امراض األطفال تشكل الطلب األكبر على ، و المشابھ لمثیالتھا األوربیة" المقتبس"الحقیقة و بسبب الحالة الدیموغرافیة الخاصة في األقلیم 
اق و كما ھو الحال جمیع انحاء الشرق األوسط ھناك تناقض في ذلك حیث ان ھناك طلب عال دون تجھیز كاف من في العر. النظام الصحي

  . جانب و من جانب اخر كما یحدث في ایطالیا و اوروبا ھناك زیادة كبیرة في العروض المؤھلة لألطفال دون وجود طلب مواز
الحصول على الرعایة الصحیة التخصصیة شبھ معدومة و ان الكثیر من األطفال ان نتیجة ھذه العوامل ھي ان فرص سكان شمال العراق 

  . المصابون باألمراض كما ھو الحال في معظم الدول النامیة محكومون بالموت
. رئیسیةملخص البیانات الموضحة ادناه تشیر الى ان عدد السكان المقارب لخمسة مالیین توازي العدد الحالي المسجل من امراض األطفال ال

  .SIجمع البیانات قد تم من قبل المؤسسات الصحیة في اقلیم كردستان و وزارة الصحة ومن خالل جمعیة 
  



11  

الحالیة في المناطق الواسعة من اقلیم كردستان و خاصة المناطق الواقعة خارج المدن ، یجب المالحظة ان فیما یتعلق باألمراض الوبائیة المذكورة
یعیشون في المناطق الجبلیة الذینبیل و السلیمانیة ھي ان الحصول على الرعایة الصحیة مستحیلة ألغلبیة السكان الرئیسیة من دھوك و ار

ھذه الظروف تقودنا الى األعتقاد ان عدد األطفال المصابین بأألمراض األنفة . الوعرة و البعیدین عن المستشفیات مع عدم وجود وسائل األتصال
  . یرفي الحقیقة ھو اعلى بكث

من انشطة المشروع ان الزیارتین األولیتین كانتا لتقییم وضع األمراض الوبائیة و الرعایة الصحیة و الملحقات العاملة  من اجل التعریف
  .المشترك لمعاییر األختیار السریري للمرضى المحتاجین للرعایة الطبیة الطارئة

طفال مصابا بامراض القلب الوالدیة من لوائح اسماء المرضى المقدمة من 25نة من من حزیران نقلنا الى ایطالیا اول مجموعة مكو25في ال 
وزع المرضى على عدد من المستشفیات األیطالیة ذات التخصص العالي ضمن ). اربیل و دھوك و السلیمانیة و كركوك( المحافظات األربع 

  . في میالن و بمبینو جیسو في روماالمشروع التجریبي و بشكل خاص مستشفیات سان دوناتو و سان رافاییل
خالل . باجراء الزیارة الرابعة الى اقلیم كردستان العراق الى كل من اربیل ودھوك IMED-MedChildمن اب قام وفد 29الى 24من ال 

  . الزیارة قام الوفد بتقییم سریري للمرضى لتحدید طرق العالج األمثل لكل نوع من امراض األطفال
ة اختیار عدد من حاالت امراض القلب و سرطان الدم و عدد اخر من امراض السرطان لیتم نقلھم الى ایطالیا في شھر تشرین األول كانت النتیج

لتلقي العالج في مستشفیات األطفال المشاركة في المشروع مثل مستشفى بمبین جیزو في روما و بولیكلینیكو سان دوناتو و سان رفائیل في 
  . اییر في فلورنسمیالن و مستشفى م

من تشرین األول كانت الزیارة الخامسة الى كل من السلیمانیة و دھوك لضمان نقل المجموعة الجدیدة من المرضى القادمین من عدد من 21في 
  . مدن اقلیم كردستان

القلب و كأمراضاألطفال ألمراضولویة اعطیت األ) التفاصیل في الفقرة التالیة (بعد تقییم األمراض الوبائیة من خالل الدراسات التي اجریت 
  . امراض الدم

التي كانت ، متبعین األختیار السریري لألطباء، تقرر البدء بعالج حاالت سرطان الدم و امراض القلب الوالدیة 2006كخطوة اولیة و في عام 
تفاع كبیر في حاالت شلل الدماغ التي تؤشر الى اربحاجة عاجلة لتلقي العالج في ایطالیا اخذین في األعتبار نتائج المسح الذي اجري و 

فما 2007(الخطوة المتبعة بداء من . تشوھات الھیكل العظمي و الناتجة من النمو الغیر الطبیعي للجنین و عدم كفایة األسالیب عند الوالدة و
الت العوق الشدیدة مع تنفیذ البرامج المتعلقة التولید و مشاكل األمومة و الطفولة من اجل تفادي حا/ تتركز على امراض النساء ) فوق 

  . بالموضوع
  

صحي بما ان ھدف المشروع لیس فقط تقدیم مساعدة عاجلة لألطفال و انما اضافة اھمیة لنظام الرعایة الصحیة المحلیة من خالل تدریب الكادر ال
لى العمل فقد طلب من المستشفیات األیطالیة المضیفة تقییم اضافة الى التدریب ع. المختص و خاصة المرافقین القادمین مع األطفال المرضى

  . و منح الزماالت الدراسیة2006مستویات األطباء خالل الفترة األولیة لیتم التخطیط لنوعیة التدریب الذي بداء في تشرین األول 
  
  



12  

  النشاطات العالجیة 
  

تم اختیارھم بشكل دقیق و البدء فورا بنشاطات الذینكثر تعقیدا الى ایطالیا و الھدف األساسي لألنشطة العالجیة كان نقل الحاالت الطارئة و األ
قع نقل المعرفة من خالل التدریب في المراكز األیطالیة للفرق الطبیة كاألطباء و الممرضین من اجل انشاء انشطة تشخیصیة و عالجیة في المو

. باقصى سرعة ممكنة
  : كردستان العراق فان المستشفیات األیطالیة قد استلمت مرضى مصابین باألمراض التالیة في سیاق المشروع التجریبي في اقلیم 

 امراض القلب الوالدیة
 األمراض السرطانیة
 اللوكیمیا  –الثالسیمیا (امراض الدم الجینیة (  

یل و السلیمانیة و كركوك و بین مدیر مشروع بین رؤساء اقسام امراض القلب الوالدیة في دھوك و ارب2006اثناء األجتماع الذي تم في نیسان 
IME  البروفسور الیكساندرو فریجیوال وضعت المعاییر المشتركة ألختیار الحاالت الطارئة لألطفال المصابین -ألمراض و جراحة القلب

  . بامراض القلب الوالدیة لیتم نقلھم الى ایطالیا ألجراء عملیات القلب
اء النقل یجب المالحظة بان مجموعتي المرضى الذین تم نقلھم الى ایطالیا كانوا في حاالت سیئة بالرغم من العنایة الدقیقة و التدخل العالجي اثن

  . ان عملیات تصحیح التشوھات التي تمت في مراكز العنایة الصحیة األیطالیة كانت جمیعھا مكللة بالنجاح تقنیاإال
لوضع و IMEسیمیا و امراض الدم السرطانیة عقدت عدة اجتماعات في ایطالیا بین األطباء الكورد و رؤساء األطباء في بالنسبة الى الثال

  . اختیار معاییر المرضى و تھیئة األرضیة للبروتوكوالت المشتركة ألمراض الدم السرطانیة

في ایطالیا من اجل ایجاد IMEعائلة الى مختبرات 176ارسلت عینات . 2006التطابق النسیجي لألطفال المصابین بالثالسیمیا بدأ في اذار 
لم یتم العثور على 2006فحص تطابق نسیجي في عام 61من مجموع . متبرعین متوافقین للمرضى الذین یحتاجون الى عملیات زرع النخاع

  .عینة یجب فحصھا خالل األشھر القادمة115مریض ولكن الیزال ھناك 34اي متبرع ل 

. مریض مع متبرعین متوافقین و اجریت عملیات زرع النخاع ألربعة مرضى في ایطالیا27من الفحوصات التي تمت لحد األن تمكنا من تحدید 
  . تم تحدید فحص مرحلة ماقبل عملیة زرع النخاع للمرضى المتبقین في األشھر القادمة

: في المستشفیات اإلیطالیة التالیة
/ مستشفى سان جوفانى /میالنو-مستشفى سان رافائیل/ میالنو -مستشفى سان دوناتو/ مستشفى سان كامیللو / روما -مستشفى بمبین جزو

- مستشفى مایر/ روما -مستشفى اومبیرتو بریمو/ روما-مستشفى تورفركاردا/ بولونیا –مستشفى سانتا اورسوال / مستشفى سانتا اوجینیو 
  .فلورنسة
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  كیفیة نقل الخبرات التدریب و معرفة
  

الھدف األساسي ھو كیفیة نقل . بالتزامن مع النشاطات العالجیة بدأ البرنامج التدریبي المتعدد األغراض و انجز بنجاح ضمن المشروع التدریبي
اري من اجل ضمان تطویر الخبرات و البروتوكوالت الطبیة و تعریف المصادر الى الكادر و المؤسسات الصحیة المحلیة اضافة الى االعداد األد

  . الموارد البشریة تزامنا مع تقدم خدمات الرعایة الصحیة
من الناحیة الطبیة فان اسلوب التدریب الذي اختیر كاألفضل و األكثر مالئمة ھو التدریب في موقع العمل من خالل تمكین الكادر الصحي من

فیما یتعلق بامراض القلب الوالدیة تم تفعیل برنامج . یمیا و كیفیة العالج و المتابعةمواجھة حاالت ممكنة و حقیقیة من مرضى الثالسیمیا و اللوك
  .یتضمن زمالة ستة اشھر مكثفة من التشخیص و األدارة و المتابعة اضافة الى اربعة سنوات من الزماالت

مستمر مع الكادر المحلي المشرف من جمیع المدرب یشارك بشكل مباشر في مساعدة المرضى من حیث العالج و یتعاون بشكلالكادر الصحي 
  . النواحي و التفاعل بشكل مؤثر و منفعي

رحبت عدد من المراكز الصحیة الممتازة المنتشرة في األقلیم باستضافة مجموعات صغیرة من المتدربین الذین یتابعون عدد 2006منذ عام 
باالضافة الى IMEالع على المنھجیات و البروتوكوالت المستخدمة من قبل كبیر من المرضى في اقلیم كردستان تمكن ھؤالء المختصون األط

تعطي منفعة للكادر الصحي األیطالي ) بسبب جذور اجتماعیة و ثقافیة(ان استمراریة عالقة عدم التدخل بین الطبیب و المریض . رعایة المرضى
  . ر العالج المتقدمو التي من جانب اخر تدعم الكادر الكردي من خالل توفیر اطر و مصاد

لتي اضافة الى ذلك فان البرنامج یقدم تدریب متعدد الجوانب حیث یتضمن بشكل فوري عدد من الفروع الطبیة استجابة الى األولویة الجغرافیة ا
  . ان یوفرھاكذلك تتضمن مجموعة من المزایا التي ال یمكن ألي تدریب اخر. MedChild-IMEتم تحدیدھا من خالل التقییم الذي أجرتھ 

التعلیم في سیاق حقیقي والواقعي
مساعدة و رعایة المرضى بشكل اكثر
 تقاسم بروتوكولي متقدم
 التفاعل و التعاون (خبرات العمل الجماعي(
 معرفة مستمرة للتطورات لظروف المرضى
 استمراریة عالج و رعایة المرضى
 نشاطات المتابعة و األشراف
 توثیق العالقات  
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العمل في مراكز رعایة صحیة بدءوااستقدمت ثالثة مجموعات من المتدربین من جمیع محافظات اقلیم كردستان الى ایطالیا و 2006في عام 
ذه البرامج فوریا مع عالج بدأت ھ، العمل و نقل المعرفة أسسبالنسبة الى العالج و التدریب و تلقین . متقدمة في مختلف المقاطعات األیطالیة

  . المرضى في ایطالیا
  

: 2006الجدول ادناه یوضح برنامج التدریب للذین قدموا الى ایطالیا في عام 

الفترة مراكز الرعایة الصحیة و المستشفیات  األختصاصات

2006تموز –حزیران 

اطباء مختصي امراض الدم4 میالنو-ائیلمستشفى سان راف /روما- مستشفى تورفركاردا
اطباء مختصي امراض الدم السرطانیة2 روما-مستشفى اومبیرتو بریمو
روما-مستشفى بمبین جزو/ میالنو-مستشفى سان دوناتو  من مختصي امراض القلب4
جراحي القلب2 میالنو-مستشفى سان دوناتو

  تشرین الثاني–تشرین األول 
2006  

نین من جراحي القلب زمالة لمدة اربعة سنوات ألث
حیث تمت استضافتھم سابقا في حزیران

-مستشفى سانتا اورسوال /میالنو -مستشفى سان دوناتو
بولونیا

مختصي امراض القلب2 میالنو-مستشفى سان دوناتو
اختصاصي امراض القلب السرطانیة استضیف 1

  مدیر مستشفى1في تموز و 
روما-مستشفى اومبیرتو بریمو

ختصاصي امراض الدما1 فلورنسة-مستشفى مایر

  كانون الثاني–كانون األول 
2007  

اختصاصي امراض الدم السرطانیة استضیف 1
سابقا

  مستشفى اومبیرتو بریمو

اختصاصي جدید ألمراض الدم السرطانیة1   مستشفى اومبیرتو بریمو
  15= 2006مجموع االختصاصیین الذین تلقوا التدریب في 
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  استضافة المرضى و عوائلھم 
  

وفرت الضیافة للمرضى و عوائلھم في شقق و دور ضیافة IME-MedChildخالل اقامة المرضى في ایطالیا و حتى انتھاء مدة العالج 
  . مریحة و تم توفیر اماكن اقامة مریحة لألطباء خالل فترة تدریبھم

ھو تخفیف االم ومعاناة المرضى و عوائلھم الذي تسببھ مرض األطفال  IME-MedChildاضافة الى توفیر اماكن ضیافة مریحة كان ھدف 
و بالضرورة یؤثر اإلحباطو خاصة لھؤالء الذین توجب بقائھم في ایطالیا لمدة اطول بسبب نوعیة المرض و الذي قد یتسبب بنوع من الضغط و 

طفال في المستشفى اوجدت في معظم بیوت المرضى في روما نشاطات و لھذا الغرض اضافة الى غرفة األلعاب لأل. سلبا على نتائج العالج
لجدیدة للمرضى و عوائلھم كدروس تعلیم األیطالیة و األنكلیزیة و الكردیة و دورات حرفیة و رعایة الحدائق و التي تتماشى مع الظروف والبیئة ا

  . التي تعیشھا العائلة
في روما و ومستشفى اومبیرتو بریمو IMEاشھر6تطلب عملیة زرع النخاع حوالي عالوة على ذلك و خاصة لمرضى الثالسیمیا حیث ی

IMEومستشفى كالیرى في سیسیلیا ینظمون لبرنامج في المستقبل القریب و الذي سیمكن المرضى و المتبرعین من ارتیاد المدارس األعتیادیة .
تراقب باستمرار ظروف العوائل و درجة رضاھم من خالل IME-MedChildان ظروف الضیافة قد تختلف من مدینة الى اخرى اال ان 

نات مترجمین یتحدثون اللغة الكردیة و الذین یصطحبون المرضى و یقدمون لھم الدعم في المستشفیات و في البیوت و یلبون حاجاتھم بقدر األمكا
  .  المتاحة

  رفع مستوى الخدمات الصحیة المحلیة 

  .اقترحت نموذج شبكة العادة تنظیم خدمات الرعایة الصحیة في األقلیم IME-Med Childمن حیث تحدیث الھیاكل 
ة ـــة األولیــة الصحیـفي شبكة الرعایة الصحیة الجدیدة فان درجة و تقدم العالج المقدم من قبل كل مركز سیزداد تلقائیا مع ازدیاد مراكز الرعای

) المستشفیات العامة(الى مستویات الرعایة الثانویة )  للرعایة و العملیات الجراحیة الیومیةالمراكز الصحیة الخارجیة و المراكز الصغیرة ( 
  ) .مستشفیات ذات تخصص عالي و مستشفیات تعلیمیة( اخیرا الى مستویات الرعایة الفائقة 

الصحیة المتوفرة و عدد السكان و األمراض في العام األول و استنادا الى التقییم الذي اجري في األقلیم من حیث الطلب الموجود و الرعایة
  : الرئیسیة و متوسط العمر من بین مقاییس اخرى فان ما یساھم في رفع مستوى الخدمات الصحیة المتوفرة تتركز في 

  
 األجھزة الطبیة الكافیة من اجل الحصول على التشخیص الصحیح أمدادات عاجلة من
النشاء مركز جدید لعملیات الجراحة القلبیة لالطفال في مستشفى األمل في أربیل المساھمة في التخطیط واالدارة والتنظیم
سنوات4الى 3یجب أن یتم بناء ھذا المستشفى في غضون ، تقدیم خطة توضح الجدوى من بناء مستشفى جدید لألطفال عالیة التخصص .



16  

من التدریب المقدم لھم في كردستان و إیطالیا وتفعیل وحدة جراحة القلب في خالل فترة التشیید ینبغي لألطباء وغیرھم من الموظفین االستفادة 
سنوات ، وذلك 5إلى 3والھدف من المشروع ھو تمكین اقلیم كردستان لتكون قادرة على اإلدارة الذاتیة في غضون .مستشفى األمل المؤقت

وحدات الجراحة مع ) 2أو (1لتشخیص أمراض القلب لألطفال إلى مراكز صحیة جدیدة4باستخدام المھنیین في الرعایة الصحیة الخاصة ، و
.القدرة على توفیر مستویات عالیة للخدمات الصحیة لألطفال الذین یعانون من أمراض القلب لتغطي مساحة المنطقة بأسرھا

– IME،كما ذكر أعاله، وضمن األنشطة المبرمجة التي تھدف لتحسین المساعدة المحلیة للمرضى األطفال Med child  بالتوازي مع وقدمت
مراكز متخصصة بطب القلب لألطفال لتوفیر العنایة 4أنشطة التدریب والعالج، إلى السلطات اإلیطالیة والكردیة المبادرة األولى بشأن إنشاء 

  .الكافیة لتشخیص المرضى المصابین بأمراض القلب
  

القلب لألطفال لتطویر برنامج المنطقة بأكملھا بالتعاون مع شبكة المستشفیات االیطالیة ھذا وسوف تسمح ھذه المراكز الجدیدة لتشخیص أمراض 
  .، مما سیسھم بشكل فعال من أجل تحسین تشخیص وعالج أمراض القلب الوالدیھ

  :التاكید على الجوانب االتیة ھذه المبادرة المحددة لوضع خطة عمل أولیة من حیث
  

  یة لضمان التشخیص الصحیح الكافتوفیر االجھزه الطبیة● 
  اختیار المرضى ورعایة الطفولة من خالل تشخیص تشكل التشوھات الخلقیة في القلب ● 
  تنفیذ برامج تدریبیة لألطباء وفقا لمستوى المعرفة● 
  

جراحة القلب الجدیدة في مستشفى لنتائج اعمال اعادة الھیكلة في وحدة االیطالیینمن الجدیر بالذكر ان المشروع یتضمن الدعم التنظیمي للخبراء 
األمل في  اربیل التي ستمكن باقرب وقت الفریق األیطالي من اجراء عملیات لألطفال الذین یعانون من امراض القلب في كردستان و تنفیذ 

.  المستقبلبرامج تدریب للجراحین و الممرضین و الكادر الصحي لتكون ھذه خطوة اساسیة لتھیئة الموارد البشریة الكردیة في

قاموا بتنفیذ خمسة زیارات میدانیة و قاموا بتقدیم الخدمات األستشاریة لكیفیة و ضع البنیة التحتیة و IME-MedChildففي ھذا المجال خبراء 
  .تصحیحھا والتاكید على اجراء العملیات الجراحیة للقلب حسب المعاییر الدولیة

من ستتألفزیارات ألجراء العملیات من قبل الفرق األیطالیة و التي 5- 4سیتم تنفیذ 2007ي عام عالوة فان في المستقبل المنظور للمشروع ف
سیكون ھذا ممكنا عند توافر المكان المناسب ألجراء . مختصي األنعاش1مخدر و 1، مختصي امراض القلب 3- 1من الجراحین و 2- 1

من حیث المعدات و IME-MedChildاألمل تماشیا مع األستشارة األولیة لخبراء العملیات الجراحیة لألطفال كما كان الحال في مستشفى
  . الكادر و البنیة التحتیة متضمنة صالة العملیات و العنایة الفائقة و غرفة مراقبة الدورة الدمویة

ي عملھم و یستبدلونھ بتقییم المرضى سیستمرون فIME-MedChildلحین اكتمال العمل في وحدة اجراء العملیات الجراحیة للقلب فان اطباء و
. و التدریب و القاء المحاضرات و المؤتمرات عن امراض و جراحة القلب لألطفال من اجل األستمرار في تدریب األطباء المحلیین
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  2007مقترحات العام 
  

التركیز و التاكید على ان اقلیم كردستان في ایطالیا و سیتم االختصاصیینسیستمر عالج الحاالت الطارئة والمستعجلة و تدریب 2007في 
سیمتلك بروتوكوالت عالجیة مماثلة لتلك الموجودة في ایطالیا من حیث عالج المرضى المصابین بامراض الدم السرطانیة و تطبیقھا في اقسام

  . امراض الدم في اقلیم كردستان و ھذا سیسمج ألستمراریة المشروع ككل
نظام الطوارئ و ( MOPSETشكرا ألستعمال مركبة . و یتوقع ان یتطور2007ردستان سیستمر خالل عام التقییم السریري في اقلیم ك

8امتار مجھزة كسیارة اسعاف مربوطة بقاطرة طولھا 6حیث یبلغ طولھا MedChildالتي منحت من قبل )  التشخیص الالسلكي لألطفال
  . الحقل متصلة بالمستشفیات األیطالیة المشاركة في الشروع التجریبيامتار مجھزة كعیادة متنقلة و التي یمكنھا العمل في 

سیشغل . المركبة مجھزة بالمولدات الكھربائیة و األوكسجین و الھواء المضغوط و اجھزة التكییف ونظام التنقیة التي یمكنھا من ادارة األصابات
  . 2007و الذین سیتم تحدیدھم في بدایة النظام و یدار من قبل فریق مؤلف من ثالثة اطباء و ثالثة ممرضات 

لى فرقة نظام الرعایة عن بعد المقترح من قبل األیطالیین و الذي یعود الفضل الى شبكة األنترنیت و انشطة التدریب التي نظمت بالتتالي اضافة ا
ضافة و ألجل التاكید على تطور الموارد ا. في الفصل القادمIMEھي األدوات التي ستستخدمھا IMEالرعایة الطبیة الخارجیة التابعة ل 

. بوضع برامج اضافیة في مجال األدارةIMEالبشریة بشكل واضح  بالتوافق مع األنشطة العالجیة و ترمییم مؤسسات الرعایة الصحیة ستقوم 
عم بناء نظام صحي اقلیمي متكامل الرئیسي في ھذا المجال ھو التعاون مع الحكومة من خالل تقدیم المصادر األساسیة و المناھج لدIMEھدف 

  :و الذي سیتطلب ما یلي
  

 اوال تحدید المعدات الموجودة حالیا في كردستان
اختیار المرافق التي یتوقع ان تعمل كمراكز رئیسیة
األدارة و السیطرة ، وضع سیاسة اداریة متعلقة بالتخطیط لنظام الرعایة الصحیة  

حیث جدولت الخطوة األولى لبدایة . ات التعلیمیة لمجموعة من مدیري المراكز الصحیة تحددھم الحكومةالعمل كلھ سیتضمن سلسلة من المحاضر
2007 .  

  : األولویة التالیة اضافة الى المبادرات األنفة الذكر و اعتمادا على توافر التمویل الالزم فان المشروع سوف یركز على المجاالت 
  تطویر المساعدة المقدمة للنساء الحوامل و تحسین األجرْاءت المتخذة عند الوالدة ): بل الوالدة األم و الطفل و ما ق( المشروع الفرعي

  : تتضمن األنشطة في ھذا القطاع ما یلي 
نماذج اقسام األم و الطفل في (التشخیص الصحي لألطفال و النساء الحوامل و تقدیم الخدمات األستشاریة و الحلول التنظیمیة بما یطابق -ا

  ).ایطالیا
  التخطیط و تدریب الكادر المحلي - ب
  . تحدید الحاجیات للتطویر فیما یتعلق بالمباني و المعدات الطبیة- ت
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تخطیط و تصمیم شبكة من مختبرات الدم لضمان العمل بشكل طبیعي في المستشفیات المحلیة و مراكز : المشروع الفرعي لمختبرات الدم 
  . سیمیاجراحة القلب و مراكز الثال

  
  : تتضمن األنشطة في ھذا المجال 

  للدم و البالزما في كردستانخطة أولصیاغة - 1
  وضع خطة لتحسین التبرع الطوعي و المجاني للدم و وضع ستراتیجیة ألنشاء جمعیة التبرع بالدم- 2
  . تثقیف و تدریب الكادر و المتبرعین بالدم-3
  الدم نقل خبرات كیفیة العمل بالنسبة لنقل - 4
  .دعم انشاء اول بنك للدم في اقلیم كردستان- 5

  
2007المشروع الذي یرجح تنفیذه في . من الناحیة التنظیمیة و التقنیةللطوارئتخطیط و تصمیم نظام :  الطوارئالمشروع الفرعي ألدارة 

  :سیتضمن 
  
  في اقلیم كردستان الطوارئالتخطیط لشبكة من نظام - 1
  القیاسیة العالمیة تاءااإلجرتوفر حسب تدریب الكادر الم- 2
  البنیة التحتیة و األبنیة التي تناسب عمل شبكة الطوارىء -3

  : األقتصادیة اإلدامةتخطیط الرعایة الصحیة و 
  

  :یلي مایةمن میزانیتھا و التمویل الذي اھدي من قبل الوزارة الخارجیة األیطالIME-MedChildمن قبل 2006ان األنشطة التي نفذت في 
  

 العالجات الطبیة و استضافة المرضى
 األقامة الكاملة و ما یتطلبھا
 خدمات الترجمة للعوائل
األداریة لألقامة في ایطالیا تاءااإلجر
 األقامة الكاملة( استضافة األطباء اثناء التدریب (
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ا من األستمرار في البرامج العالجیة و التدریبیة في ایطالیا و التي سیمكنھ2007الحصول على التمویل لعام  IME-MedChildاستطاعت 
  . 2006لألمراض الرئیسیة مماثلة لما انجز منذ حزیران 

سیكون الممر 2007فان ما سیتم في عام ، بالنسبة للنتائج التي تم الحصول علیھا من السنة األولى للنشاطات و التي ذكرت في التقریر الحالي 
  : خرى من المشروع و التي ستركز على اھداف التعاون التالیة لتطبیق المراحل األ

الخطوات األساسیة –التخطیط للرعایة الصحیة األقلیمیة –تطویر المؤسسات الصحیة المحلیة و الربط فیما بینھا لتلبیة حاجات المواطنین 
  . لتطویر كردستان

في اطار التعاون . و المتوسطة األمد الزالت بحاجة الى تمویل مالئم لتغطیة النفقاتان األنشطة التعاونیة المذكورة في المشروع خاصة الطویلة 
داف مع وزارة الصحة وافقت األخیرة على ان یقوم الطرفان معا بالبحث عن الحلول التمویلیة و التي تخدم استراتیجیة السلطات الكردیة و األھ

  .  خالل الشراكة العامة و الخاصة فیما یتعلق باألبنیة و انشاء مراكز صحیة جدیدةالتعاونیة من خالل آلیة التمویل المشترك و كذلك من 
من خالل اشراك الشركات المحلیة و التي سیتم تحدیدھا من قبل سلطات ان تحفز اقتصاد اقلیم كردستان ، قدر األمكان، آلیة التمویل ھذه یجب 
  . حكومة اقلیم كردستان

مراریة المشروع و التقدم بشكل واضح تجاه األھداف الطویلة و المتوسطة األمد و حسب اتفاق األطراف التي تم األستثمار الالزم لضمان است
نحن نعتقد ان ھذا التقدم و األستثمارات . تمت في وزارة الصحة و خاصة تلك عن تطویرابنیة الرعایة الصحیة و العاملة في تقدیم الخدمات

  .  طة األقلیمیة للرعایة الصحیة في اقلیم كردستاناألخرى المتعلقة یجب ان توضع في الخ
  

  :التحدیات األساسیة التي تواجھ التخطیط للرعایة الصحیة تتلخص فیما یلي  
 تطویر و ترمییم ابنیة الرعایة الصحیة
 اعادة تاھیل الموارد البشریة من خالل التدریب المتقدم في علوم الطب و ادارة التظام الصحي
ر و استخدام التكنولوجیا مساندة التطوی
ضمان مراقبة نوعیة الخدمات الطبیة .
  

MedChild
  2006–روما 
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  :دعم وتعزیز المدارس -7
  

وفرت ھیفي متطلبات الطالب لبعض المدارس في القرى والمناطق الفقیرة  باإلضافة إلى ضمان تقدیم التوعیة حول النظافة الشخصیة والوقایة
طقة شیخان مع االحتیاجات الضروریة مثل المدافىء والكیروسین والحقائب المدرسیة والقرطاسیة والمالبس واألحذیة من األمراض، مثل من

  .یان علي زایطالیا والتي بعثت بھا الدكتورة –وكانت التكلفة تبرع من الكادر الطبي قسم الطوارئ في مقاطعة توسكانا 

2006مدرسة شیخان


