
  الفرقة الطبیة المتنقلة إلى المناطق الریفیة في محافظة دھوك:مشروع-4

منظمة . وھذا ألن اقلیم كردستان ال یمتلك بنیة تحتیة قویة في ھذا المجال، تصل خدمات طبیة كافیة الى المناطق الریفیة في اقلیم كردستانلم 
  : مشروع الى ما یلي لھیفي تھدف من خالل ھذا ا

  
 تقدیم الخدمات الطبیة للمناطق الریفیة و القرى و المجمعات
 الرئیسیة في المدن تقلیل الضغط عن المستشفیات
 اكتشاف حاالت مرضیة التي یعاني منھا البعض
 تشخیص األمراض األكثر شیوعا بین سكان المناطق
 تقدیم التوعیة الصحیة
 أكثراعالم المؤسسات الصحیة في األقلیم عن المناطق التي ھي بحاجة الى خدمات طبیة

یبدا المشروع باستقبال المرضى و من ثم ،والسفارة االمریكیة في بغدادفظة دھوكنفذت ھیفي ھذا المشروع بالتعاون مع مدیریة صحة محا
في الحقل الى المستشفیات و عالجھافحصھم و وصف األدویة الالزمة مع اجراء عملیات صغرى في الحقل و توجیھ الحاالت التي الیمكن 

  .القرى و المجمعاتىإلباإلضافةالمشروع تضمن المدن الصغیرة . المراكز الطبیة في دھوك
  

  .ألمراضاضافة الى األھداف األنفة الذكر فان المشروع شدد على تقدیم التوعیة الصحیة ألطفال المدارس الذین یعاني الكثیر منھم من العدید من ا
  

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

  
سنان و عیادة األشعة و المختبر و  و ثالثة عیادات متنقلة احدھا عیادة األاإلداريیتكون الفریق من األطباء و الصیادلة و الممرضین و الكادر 

،  ممرضة1، مختص أشعة1، فنیي مختبرات1، ھم صیادلة2، طبیبا من مختلف االختصاصات14فتضمنیق الطبيالفراما عیادة السونار
  .المنظمةنتسبيموجمیع

  
. مریض)17878(قریة و بلغ مجموع المرضى )36(بلغ 2010مجموع القرى التي زارھا المشروع في العام 



:وكاالتيوفقا لمصادر التمویل فترتین المشروع نفذ في 
  

  2009حزیران –كانون الثانيستة أشھر من :ألولىاالفترة - 1

  .من منظمة ھیفي فقط المساھمةوكانت2009  كانون الثانيفي فریق المشروع اإلنساني لبدأ البرنامج
  . مریض)20073(مرضى للالعدد اإلجمالي قریة و بلغ )43(غ مجموع القرى التي زارھا المشروع بل

  
2009تشرین الثاني-تموزخمسة أشھر من: الفترة الثانیة- 2

  
  .من منظمة ھیفي وسفارة الوالیات المتحدة األمریكیةالمساھمةوكانت2009تموز في فریق المشروع اإلنساني لبدأ البرنامج

  . مریض)18492(مرضى للالعدد اإلجمالي قریة و بلغ )50(ع بلغ مجموع القرى التي زارھا المشرو
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