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  .إحصاء و فحص األطفال المصابین بأمراض القلب الوالدیة في إقلیم كردستان: مشروع -5
  

الوالدیة  في القلب إمراضبیانات لمرضى باتخاذ المبادرة لبناء قاعدةSIAالقلب قامت ھیفي بالتعاون مع منظمة بإمراضبسب العدد الكبیر من األطفال المصابون 
المعالجین و ذوي المرضى لتحدیث المعلومات  عن حاالت أطبائھممع االتصالنات تطلبت وقتا طویال من حیث المتابعة مع المرضى و عملیة جمع البیا. كردستان

  . المرضى من اجل مساعدتھم و وضع الخطط العالجیة
  

بادرت بفحص المرضى في كردستان من قبل األطباء ، الصحةوزارة وكردستان إقلیمو حكومة ) IME,MedChil,SIA(اإلیطالیةھیفي بالتعاون مع المنظمات 
طفل )5451(أنمن جمیع المحافظات الشمالیة تبین ھیفي التي جمعت من قبل اإلحصائیات. ایطالیا لتلقي التدریب إلىإرسالھمو األطباء المحلیین الذین تم اإلیطالیین
  . القلب الوالدیةبإمراضمصابون 

  
  : مریض كما ھو مبین في الجدول التالي 1805تم فحص 2010في عام 

  

  2010و األطباء المحلیین في العام اإلیطالیینالمرضى الذین تم فحصھم في كردستان من قبل 

ت المرضنوع المحافظة العدد

1   القلب الوالدیةإمراض

409  دھوك
205  كركوك
أربیل 755

السلیمانیة 436
ع الكليوالمجم 1805
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3و 2و 1القلب الوالدیة كما ھو مبین في الجدول بإمراضطفل مصاب ) 5451(ھنالك إنالتي جمعت من قبل ھیفي من جمیع المحافظات الشمالیة تبین اإلحصائیات
  :

                  
  2010الوالدیةالقلببأمراضالمصابینللمرضىھیفىإحصائیات):1(رقمالجدول      

2010ات ھیفى للمرضى المصابین بأمراض القلب الوالدیة إحصائی العدد

1 ذكر 2749
2 أنثى 2702

المجموع 5451

ت المدینة العدد

1 سلیمانیة 1323
2 كركوك 1142
3 أربیل 1354
4 دھوك 1245
5 األنبار 8
6 بابل 3
7 بغداد 32
8 دیالى 40
9 موصل 263

10 المثنى 1
11 بصرة 4
12 صالح الدین 34
13 واسط 1
14 النجف 1

المجموع 5451
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للمرضىالصحیةالحالة/ 2010الوالدیةالقلببأمراضالمصابینللمرضىھیفىإحصائیات) :2(رقمالجدول

ت حالة المرضى/ 2010ألطفال المصابین بأمراض القلب الوالدیة اإحصائیات العدد

1 أخرىعملیة إلىیحتاجون العملیة و اللھمأجریتالمرضى الذین  1038
2 أخرىعملیة إلىلھم عملیتین وال یحتاجون أجریتالمرضى الذین  59
3 أخرىعملیة إلىلھم ثالث عملیات و ال یحتاجون أجریتالمرضى الذین  2
4 أخرىعملیة إلىلھم ثالث عملیات و یحتاجون أجریتالمرضى الذین  1
5 أخرىعملیة إلىلھم العملیة و یحتاجون جریتأالمرضى الذین  260
6 أخرىعملیة إلىلھم عملیتین و یحتاجون أجریتالمرضى الذین  12
7 )انسداد الفتحة(المرضى الذین شفوا بشكل طبیعي  219
8 المرضى الذین فقدوا 495
9 المرضى الذین فقدوا بعد العملیة 57
10 نالمرضى الذین فقدوا بعد عملیتی 2
11 المرضى المتوفین 655
12 العملیةإثناءالمرضى المتوفین  27
13 المرضى المتوفین بعد العملیة 33
14 المرضى الذین لم یجروا العملیة 2591

المجموع 5428

جھة العالج/ 2010المصابین بأمراض القلب الوالدیة ألطفالاإحصائیات  العدد

ھیفىقبلمنعولجواالذینالمرضى
1 SIA,IME,Medchildعولجوا من قبل ھیفى في ایطالیا بالتعاون مع المنظمات االیطالیة   الذینالمرضى  175
2 Associazione Cuore Fratello,SIAعولجوا من قبل ھیفى في ایطالیا بالتعاون مع المنظمات االیطالیةالذینالمرضى  11
3 .SIA & Red Crossایطالیا بالتعاون مع المنظمات االیطالیة   عولجوا من قبل ھیفى فيالذینالمرضى  11
4 SIA&Emergency  عولجوا من قبل ھیفى في السودان بالتعاون مع المنظمات االیطالیة   الذینالمرضى  13
5 SIA,IME,Medchildعولجوا من قبل  ھیفى في كردستان بالتعاون مع المنظمات االیطالیة   الذینالمرضى  225
6 بغداد بالتعاون مع المنظمة االیطالیة-عولجوا من قبل  ھیفى في مستشفیات  العراقالذینالمرضى  37

المجموع 472
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جھة العالج/ 2010إحصائیات ھیفى للمرضى المصابین بأمراض القلب الوالدیة ):3(الجدول رقم 
ت المرضى الذین عولجوا من قبل منظمات أخرى العدد

1
  المرضى الذین عولجوا في إسرائیل عن طریق منظمة

Brother to gather &Millennium Relief and Development Services
94

2 Emergencyالمرضى الذین عولجوا في السودان عن طریق منظمة  33
3 Red Crossالمرضى الذین عولجوا في ایطالیا عن طریق منظمة  5
4 من قبل منظمة حمایة األطفالالمرضى الذین عولجوا 35
5 Peace Wind  1المرضى الذین عولجوا في الیابان عن طریق منظمة 
6 المرضى الذین عولجوا في تركیا عن طریق الجبھة التركمانیة 20
7 المرضى الذین تلقوا العالج خارج العراق عن طریق وزارة الصحة العراقیة 6
8 Gift of Life لجوا من قبل منظمةالمرضى الذین عو 8
9 المرضى الذین عولجوا من قبل الجمعیة الطبیة األشوریة 1
10 المكتب الصحي للسید نیجیرفان بارزاني 2
11 األمریكیةPLCالمرضى الذین عولجوا من قبل منظمة  9
12 28  األمریكیةS.Pالمرضى الذین عولجوا من قبل منظمة 

المجموع 242
ت عولجوا في المستشفیات العراقیةالمرضى الذین  العدد
1 مركز جراحة القلب-أربیل -المرضى الذین تلقوا العالج في العراق  373
2 مستشفى السلیمانیة-السلیمانیة-المرضى الذین تلقوا العالج في العراق  68
3 مستشفیات بغداد-بغداد -المرضى الذین تلقوا العالج في العراق  67
4 مستشفى الموصل-الموصل-الذین تلقوا العالج في العراق المرضى 7
5 مستشفى دھوك-دھوك-المرضى الذین تلقوا العالج في العراق  5

المجموع 520
ت المرضى الذین تلقوا العالج خارج العراق على نفقتھم الشخصیة  العدد
1 ةیالمرضى الذین تلقوا العالج خارج العراق على نفقتھم الشخص 333

المجموع 333


