
  
  2008.األولكانون الىثمانیة أشھر ، من أیارالمشروع فترة. الفرقة الطبیة المتنقلة إلى المناطق الریفیة: مشروع-4

ھذا الن اقلیم كردستان لم یكن لدیھ البنیة التحتیة في أي . ةغیر كافیالتزال المناطق الریفیة في إقلیم كردستان بعیدة عن الخدمات الصحیة او انھا 
  :ترمي من وراء ھذا المشروع األھداف التالیةھیفي .مجال

  
 الخدمات الصحیة إلى المناطق البعیدة من القرى والبلدات تقدیم
تخفیف الضغط على المستشفیات العامة في المدن الرئیسیة
اكتشاف حاالت من األمراض الخطیرة التي یعاني منھا البعض
التعرف على األمراض األكثر شیوعا بین الناس
توفیر الوعي الطبي
إعالم السلطات الصحیة في المنطقة عن المناطق التي تحتاج إلى المزید من الخدمات الصحیة

ھذا المشروع . في بغداداألمیركیةوبالتعاون مع المدیریة العامة لصحة محافظة دھوك ، والسفارة 2008نفذت ھذا المشروع منذ عام ھیفي 
تتمكن من عالج الفقر والتي عادة ما تعاني منھا المناطق الریفیة ونشر التوعیة الصحیة ولكن لسوء الحظ الالذي یساھم في عالج المرضى في 

طبیعة ھذا المشروع ھو استقبال المرضى ، وفحص وإعطاء األدویة المناسبة و ). الفقر والجھل والمرض(البلدان النامیة وھي المشاكل الرئیسیة 
الذین ال یمكن عالجھم إلى المستشفیات والمراكز الطبیة في دھوك باإلضافة إلى أولئكیطة في ھذا المجال وتوجیھ العملیات الجراحیة البسإجراء

  .ومن األھداف أیضا نشر التوعیة الصحیة في القرى وألطفال المدارس الذین یعانون من الكثیر من األمراض، ذلك
  

3في حین أن الخدمات الطبیة بجانب االدویة تقدم من قبل  ،لة والممرضین واإلداریینكادر ھذا المشروع اإلنساني یتألف من األطباء والصیاد
طبیبا من ) 14(ویضم الفریق .مركبات على شكل مستشفیات متنقلة، واحدة لألسنان والثانیة لألشعة واخرى للمختبرات واالشعة فوق الصوتیة

  .التنظیمي أیضاھیفي ممرضات ، والسائقین وموظفي2األشعة ، 1مختبر،فني ال1صیادلة ، 3مختلف التخصصات لكل بعثة ، كما تشمل 
  

وسفارة الوالیات المتحدة في بغداد والتي ساعدت في تمویل ھذا فیھا ھیفي وكانت المساھمة 2008بدأ ھذا المشروع اإلنساني في أیار 
عن تنظیم كل ھذه العملیة ، وتوفیر مسئولةكانت ھیفي السیارات ، في حین المشروع من خالل دفع رواتب الكادر الطبي واإلداري ، وتأجیر 

  .األدویة
  . 2008مریض في عام ) 17686(قریة، وقد تمت معالجة ) 68(وبلغ مجموع القرى التي زارھا فریق المشروع

  
  
  



  نتائج مشروع الفرقة الطبیة المتنقلة إلى المناطق الریفیة
  

  :التاليحو نتائج المشروع كان على الن
  

 تخفیف الضغط على المستشفیات الرئیسیة والمراكز الطبیة في المدن
القرى النائیة والفقیرة والتي تفتقر إلى المراكز الصحیة و المدارس واألطباء وأطباء األسنان والرعایة الطبیةزیارة.
 واإلصابات،باألمراض المعدیة اإلصابةارس في حالة األطفال في المدالنائیة ونشر التوعیة الصحیة العامة لسكان الریف والمناطق

.وكیفیة وقایة أنفسھم من المرض" الوقایة خیر من الرعایة"وتعلیھم بان 
 یمكن لوزارة الصحة األمراض،ونوع من المرضى،وعدد من زرناھا،وعلى أساس اإلحصائیات التي جمعناھا من المناطق التي

.یةاالستفادة من ذلك لخططھم المستقبل
وبالتالي إیجاد مشاكلھم ومعاناتھم لھذه المناطق ولتسلیط الضوء علىانتباه السلطات المحلیة للفتالمشروع في المناطق الریفیة تركز ھذا

واحدة من المشاكل ھي المدارس التي ال تزال تواجھ ظروف انعدام الرعایة الصحیة األساسیة وخطورة سقوط المباني القدیمة ،الحلول لھا
. السقوف الطینیةو

  
  :مؤشرات نجاح المشروع

كانت ملزمة لزیارة بعض المناطق ألكثر من مرة ولوحظ في الزیارات الثانیة والثالثة ھیفي ، العدد الكبیر من الناس في كل زیارة كان ال یصدق 
  .في مجاالت الصحة انخفاض في عدد تلقى المرضى من قبل الفریق الطبي والذي یعني تلقي القرى المزید من التنمیة 

  
    2008اللغة االنكلیزیة لعام أرشیفیمكنكم رؤیة صور المشروع في : مالحظة

  

  


