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حیث یستھدف . وسعت منظمة ھیفي من نشاطاتھا للوصول الى المناطق النائیة في محافظة دھوك و اجزاء من محافظتي اربیل و نینوى

وھذا ، المناطق الریفیة في اقلیم كردستانلم تصل خدمات طبیة كافیة الى . اطنین من جمیع األعمار و باألخص األطفال منھموالمشروع الم
  :ھیفي تھدف من خالل ھذا المشروع الى ما یلي. ألن اقلیم كردستان ال یمتلك بنیة تحتیة قویة في ھذا المجال

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

  
  

:فترات وفقا لمصادر التمویل وكاالتي خمسةالمشروع نفذ في
  

2008كانون األول - أیارشھر منثمانیة أ: الفترة األولى- 1

التي من منظمة ھیفي  وسفارة الوالیات المتحدة األمریكیةالمساھمةوكانت2008في أیارفریق المشروع اإلنساني لبدأ البرنامج
كانت مسئولة عنمنظمة ھیفي  تأجیر السیارات، في حین واإلداري ، والطاقم الطبيرواتبمن خالل دفعالمشروعتمویل ھذافيساعدت

  .الدواءوتوفیرھذه العملیة ،تنظیم كل
  . مریض)17686(مرضى للالعدد اإلجمالي قریة و بلغ )68(بلغ 2008مجموع القرى التي زارھا المشروع في العام 

  
2009حزیران –كانون الثانيستة أشھر من : الفترة الثانیة- 2
  

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

  



2009تشرین الثاني-تموزخمسة أشھر من: الفترة الثالثة- 3

  .من منظمة ھیفي  وسفارة الوالیات المتحدة األمریكیةالمساھمةتوكان2009تموز في فریق المشروع اإلنساني لبدأ البرنامج
  . مریض)18492(مرضى للالعدد اإلجمالي قریة و بلغ )50(مجموع القرى التي زارھا المشروع بلغ 

  
2010تموز –شباط ستة أشھر من : الفترة الرابعة- 4
  

  .من منظمة ھیفي  فقط المساھمةوكانت2010شباط في فریق المشروع اإلنساني لبدأ البرنامج
  .مریض)17878(مرضى للالعدد اإلجمالي قریة و بلغ )36(مجموع القرى التي زارھا المشروع بلغ 

  
2013الثانيتشرین–نیسانستة أشھر من: خامسةالفترة ال- 5
  

  .ھیفي  من منظمةفقط المساھمةوكانت2013نیسانفي فریق المشروع اإلنساني لبدأ البرنامج
  .مریض)9784(مرضى للالعدد اإلجمالي قریة و بلغ )31(مجموع القرى التي زارھا المشروع بلغ 

2013و2010و 2009و 2008إحصائیات المرضى لمشروع الفرقة الطبیة المتنقلة لألعوام 
ت اإلحصائیات األعداد
1 عدد المنازل 129492
2 عدد العوائل 179033
3 المنطقةمجموع سكان  898430
4 مجموع المرضى الذین تم عالجھم 83913
5

الجنس
28583

6 45546
7

طفل أو بالغ
43909

8 30220
9 المرضى المعالجین عن طریق الفحص و األدویة 82008

10 المرضى المعالجین عن طریق العملیات في الموقع 617
11 تالمرضى الذین تم توجیھھم إلى المستشفیا 1179
12 المرضى الذین تم توجیھھم إلى ھیفي 109



2013و2010و 2009و 2008إحصائیات األمراض لمشروع الفرقة الطبیة المتنقلة لألعوام 
ت نوع المرض عدد المرضى
1 ألباطنیةاإلمراض 25719
2 طب وجراحة الفم واألسنان 3312
3 كبار/ أمراض ألقلب 266
4 صبیةإمراض الجملة الع 3553
5 أمراض الكسور والعظام 8148
6 إمراض المفاصل والروماتیزم 5386
7 أمراض الدم 44
8 إمراض التالسیمیا 41
9 أمراض الجراحة العامة 2009

10 أمراض جراحة الصدر و األوعیة الدمویة 7
11 أمراض جراحة الوجھ والفكین 2
12 أمراض طب وجراحة العیون 5080
13 ض األنف واإلذن والحنجرةأمرا 10248

14 أمراض النسائیة والتولید 6027

15 أمراض ألجراحة التقویمیة و التجمیلیة 25

16 اإلمراض ألجلدیة 7206
17 أمراض المجاري البولیة 5391
18 أمراض الكلیة 348
19 اإلمراض النفسیة 94
20 أإلمراض السرطانیة 7
21 أمراض جراحة األطفال 19
22 صغار/ إمراض ألقلب الوالدیة  102

المجموع 83913



  
  
  

نفذت ھیفي  ھذا المشروع بتمویل مشترك من السفارة األمریكیة في بغداد و بالتعاون مع مدیریة صحة محافظة 2010-2008في األعوام 
اوقفت انشطة . یات المدن بشكل ملحوظحقق المشروع نجاحا باھرا حیث استطاع خفض اعداد المرضى المتوافدین على مستشف. دھوك

  .2010- 2008المشروع لفترة معینة لتقیم نتائجھ ومقارنة اعداد المرضى بالسنوات 
  

یبدا المشروع باستقبال المرضى و من ثم فحصھم و وصف األدویة الالزمة مع اجراء عملیات صغرى في الحقل و توجیھ الحاالت التي 
. المشروع تضمن المدن الصغیرة باإلضافة إلى القرى و المجمعات. تشفیات و المراكز الطبیة في دھوكالیمكن عالجھا في الحقل الى المس

  . وتضمن المشروع القاء محاضرات لطالب المدارس و ذویھم عن الصحة العامة و الوقایة من األمراض
  

ختبر و  عیادة السونار و التي ھدفت لفحص النساء الحوامل تكون الفریق من ثالثة عیادات متنقلة احدھا عیادة األسنان و عیادة األشعة و الم
اما . وتشجیعھم على مراجعة اخصائي امراض النساء والتولید ألجراء الفحوصات الدوریة من اجل تقلیل نسبة المصابین بامراض والدیة

وجمیع ،  ممرضة1، مختص أشعة1، فنیي مختبرات1، دلةھم صیا2، طبیبا من مختلف االختصاصات14الفریق الطبي فتضمن 
قریة و عدد المرضى الذین تم (197)بلغت 2010-2008العدد األجمالي للقرى التي تمت تغطیتھا في األعوام . منتسبي المنظمة

  .مریض(74129)فحصھم وعالجھم بلغ 
  

ن المكتب الشخصي للسید نیجیرفان البارزاني رئیس حكومة اقلیم و بدعم م2013استأنفت ھیفي المشروع مرة اخرى في بدایة العام 
في ھذه الجولة من المشروع یتم استخدام مركبة العیادة الطبیة المتنقلة و . كوردستان و بالتنسیق مع المدیریة العامة لصحة محافظة دھوك

جھزة الطبیة اضافة الى نظام اتصال عبر األقمار األیطالیة والتي تحتوي على الكثیر من األMedChildالتي اھدیت من قبل منظمة 
اطباء و صیدلیین و ممرضة 7یتكون فریق العمل من . األصطناعیة والتي تتیح الفرصة لألطباء المحلیین األتصال مع نظرائھم في ایطالیا

مرضى كما ھو موضح )9784(قرى وتم فحص وعالج )31(في ھذه السنة تمت زیارة وتغطیة  .اضافة الى جمیع كوادر منظمة ھیفي
  :أدناهاول في الجد

  
  
  



  :1الجدول رقم 
2013الفرقة الطبیة المتنقلة إلى المناطق الریفیة : مشروع 

ت تاریخ الزیارة القریة الناحیة القضاء
عدد 

المرضى 
المعالجین

ذكر انثى بالغین أطفال

العالج عن 
طریق 

الفحوصات 
واالدویة

المرضى 
الذین  تم 
تحویلھم الى
المستشفیات 

الحكومیة

المرضى 
الذین 

عولجوا عن
طریق 
التداخل 
الجراحي 
في الموقع

المرضى 
الذین  تم 

تحویلھم الى 
منظمة 
ھیفي 

1 11.4.2013  ة  37 11 26 34 3 37
2 11.4.2013 د رَى ة  39 8 31 16 23 39
3 18.4.2013 ىطك رزطرى زا 224 80 144 143 81 224
4 25.4.2013 اواَ دةررَى زا 427 134 293 287 140 418 9
5 27.4.2013 َ دةررَى زا 456 151 305 305 151 443 13
6 29.4.2013 ر ة  394 119 275 254 140 372 19 3

7 30.4.2013 نةَد زطرىر زا 390 124 266 243 147 390

8 2.5.2013 ر رزطرى زا 180 91 89 139 41 180
9 4.5.2013 دةررَى دةررَى زا 428 135 293 300 128 424 4

10 29.5.2013 ن رزطرى زا 482 162 320 242 240 470 12
11 30.5.2013 رك رزطرى از 502 145 357 352 150 486 16
12 6.6.2013 رزان رزطرى زا 519 190 329 328 191 513 3 3
13 13.6.2013 َار زا زا 367 108 259 259 108 367
14 20.6.2013 ر زا زا 599 153 446 365 234 587 12
15 27.6.2013 َ  زا 141 60 81 103 38 131 10
16 4.7.2013   زا 464 166 298 350 114 446 1 17
17 11.7.2013 ظَ  زا 313 95 218 208 105 305 1 5 2
18 27.7.2013 دو ة دك 244 80 164 144 100 240 4
19 30.7.2013 دو ة دك 538 203 335 319 219 509 26 3
20 15.8.2013 ظ ََ  353 138 215 185 168 352 1
21 20.8.2013  َ م َى 289 81 208 170 119 277 10 2
22 22.8.2013 ى َ م َى 231 91 140 124 107 224 7
23 29.8.2013 ز َ م َى 210 95 115 119 91 206 4
24 5.9.2013 راظ َ م َى 183 71 112 70 113 182 1
25 12.9.2013 مَ َ م َى 204 76 128 53 151 201 3
26 17.9.2013 ا َ م َى 134 67 67 51 83 133 1
27 26.9.2013 زَى َ م ىَ 210 80 130 143 67 210
28 3.10.2013 َرةطط َم َى 347 156 191 201 146 345 2
29 10.10.2013 َم َم َى 352 128 224 218 134 344 8
30 7.11.2013 َ َم َى 185 81 104 152 33 185
31 21.11.2013  دةك َى 342 94 248 260 82 317 25

المجموع 9784 3373 6411 6137 3647 9557 2 212 13



  :2الجدول رقم 
احصائیات المشروع طبقا لنوع المرض/2013مشروع الفرقة الطبیة المتنقلة إلى المناطق الریفیة 

ت نوع المرض مجموع المرضى
1 االمراض ألباطنیة 3789
2 لفم واالسنانطب وجراحة ا 203
3 كبار/ أمراض ألقلب 40
4 امراض الجملة العصبیة 37
5 أمراض الكسور والعظام 1788
6 امراض المفاصل والروماتیزم 12
7 أمراض الدم 4
8 امراض التالسیمیا
9 أمراض الجراحة العامة 97
10 أمراض جراحة الصدر و األوعیة الدمویة
11 والفكینأمراض جراحة الوجھ 
12 أمراض طب وجراحة العیون 311
13 أمراض االنف واالذن والحنجرة 1019
14 أمراض النسائیة والتولید 1030
15 أمراض ألجراحة التقویمیة والتجمیلیة 3
16 االمراض ألجلدیة 532
17 أمراض المجاري البولیة 853
18 أمراض الكلیة 15
19 االمراض النفسیة 36
20 راض السرطانیةأالم 1
21 أمراض جراحة االطفال 5
22 صغار/ امراض ألقلب الوالدیة  9

مجموع المرضى 9784
  


