 -1مشروع :عالج المرضى و تدريب الكادر الطبي المحلي بالتعاون مع المنظمات االيطالية
خالل  2015اجرى الجراح الدكتور ھلكوت علي نوري  10عمليات قلب لالطفال في سنتر ازادي لجراحة القلب في دھوك
بعد ان اكمل دراسته في ايطاليا وامريكا وھو اول جراح في ھذا اختصاص .

تبرع المنظمة االيطالية ) (Bambini Cardiopatici nel Mondo - A.I.C.I Onlusبادوية الى منظمة ھيفي
لمشروعھا الفرقة الطبية المتنقلة إلى مخيمات الالجئين والى مستشفى الطوارىء في دھوك

تبرعت المنظمة االيطالية المراض القلب لالطفال في ايطاليا ) (Bambini Cardiopatici nel Mondo - A.I.C.I Onlusبادوية
الى منظمة ھيفي لمشروعھا الفرقة الطبية المتنقلة إلى مخيمات الالجئين والمناطق البعيدة والى مستشفى الطوارىء في دھوك  ,وقد قامت
المنظمة منذ عام  2006باجراء العمليات لمئات االطفال من كوردستان والعراق في ايطاليا و منذ عام  2008قامت باجراء العمليات داخل
كوردستان وبتدريب الكادر الصحي والمشاركة في تخطيط مراكز القلب في كوردستان.

ومن الجدير بالذكر ان المنظمة االيطالية ھي منظمة غير ربحية ،مستقلة ،وذلك بفضل التعاون الطوعي ألكثر من  150الجراحين واألطباء
والممرضين والفنيين من ابرز مراكز القلب اإليطالية واألجنبية  ،وتعمل في البلدان التي تعاني من صعوبات ،من أجل إعطاء األمل للحياة
لألطفال الذين يعانون من أمراض القلب.
ولدت الرابطة في عام  1993في ميالنو من خالل جھود البروفيسور اليساندرو فريجوال ،الطبيب ورئيس وحدة العمليات الجراحية القلب في
مجموعة مستشفيات سان دوناتو ميالنو ،والبروفيسورة سيلفيا شيري ،رئيسة وحدة العمليات في العناية المركزة والتخدير مجموعة مستشفيات
سان دوناتو.
كل شھر تنظم المنظمة بعثات أمل الجراء العمليات الجراحية في المناطق األكثر حرمانا ولتدريب األطباء وبناء مراكز لألطفال المصابين
بامراض القلب  ،من أجل تطوير النظام الصحي المحلي ومكافحة معدل وفيات الرضع.

تبرع المنظمة االيطالية )  ( SIAبمجموعة من المالبس لالجئين في مخيم كبرتو

تبرعت المنظمة االيطالية )  ( SIAبمجموعة من المالبس لالجئين حيث تم توزيعھا في مخيم كبرتو ومن الجدير بالذكر ان المنظمة
االيطالية منظمة غير ربحية مستقلة عملت في كوردستان والعراق منذ عام  1997من خالل جھود السيدة يول َى بينتو في المجال الصحي
واالجتماعي وبالمشاركة مع منظمة ھيفي قامت المنظمة باجراء مئات العمليات لالطفال في كوردستان وفي ايطاليا وبتدريب الكادر الصحي
والعديد من مشاريع الرعاية االجتماعية.

