
 
 

 مشروع: إحصاء و فحص األطفال المصابين بأمراض القلب الوالدية في إقليم كردستان ‐1  

  
نظرا لألعداد الكبيرة لألطفال المرضى المصابين بأمراض القلب الوالدية في إقليم كردستان و ضرورة الحصول على إحصائيات عن أعداد 

المؤسسات المعنية بھذا الشأن إلى تقديم المساعدة, بادرت منظمة ھيفي   ونوع المرض و عناوين سكن األطفال المرضى لتمكين الجھات و
  .2006بھذا المشروع لجمع المعلومات الضرورية و الالزمة في ھذا الصدد منذ عام 

  
عالج أو ھيفى تتبنى وتنفذ ھذا المشروع طبقا لألعداد الكبيرة لألطفال المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية في القلب ويحتاجون إلى 

عمليات بشكل عاجل نشعر بضرورة توفير قاعدة بيانات معتمد عليھا إلقليم كردستان لتساھم في مساعدة األطفال في المنطقة وللحكومة في 
لتكون على دراية أكثر عند وضع الخطط المستقبلية في معالجة أمراض القلب الوراثية من خالل   قطاع الخدمات والمرافق الصحية

من ھذه اإلحصائيات المتحصل عليھا من المرضى, وكذلك إلجراء دراسات طبية على ھذه األمراض لزيادة الوقاية منه مستقبال, االستفادة 
كما وسيساعد األمر السلطات المحلية لطلب المزيد من العون من المنظمات الصحية العالمية حيث تفتقر المنطقة من الكوادر المختصة في 

  ھذا الشأن.
  

مصاب بإمراض القلب الوالدية وفي ھذا  طفل )8222(ت التي جمعت من قبل ھيفي  من جميع المحافظات الشمالية تبين أن اإلحصائيا
مريضا من مرضى أمراض القلب الوراثية من محافظات دھوك, اربيل, سليمانية و كركوك من قبل الفرق الطبية  )450(تم  فحص  عامال

  ين سبق وأرسلوا إلى ايطاليا وتلقوا التدريب ھنا, كما ھو مبين في الجدول أدناه:االيطالية والفريق الطبي المحلي الذ
  

   2015المرضى الذين تم فحصھم في كردستان من قبل اإليطاليين و األطباء المحليين 
 العدد المحافظة المرض نوع ت

  الوالدية ألقلب أمراض 1

 207 دھوك
 33 كركوك
 209 اربيل

 1 السليمانية

 450 المجموع الكلي 
 
 

 



 
  :أدناه (1.2.3) اإلحصائيات التي جمعتھا ھيفى  من جميع المحافظات الشمالية مبين في الجداول                       

  
 ): 1( رقم الجدول                                 

2015إحصائيات ھيفى  للمرضى المصابين بأمراض القلب الوالدية   
دالعد الجنس ت  
 4089 ذكر 1
 4133 انثى 2

 8222 المجموع
 العدد المحافظة ت
 1534 السليمانية 1
 1725 كركوك 2
 2105 اربيل 3
 2149 دھوك 4
 18 األنبار 5
 5 بابل 6
 53 بغداد 7
 50 ديالى 8
 486 الموصل 9
 2 المثتى 10
 5 البصرة 11
 60 صالح الدين 12
 1 الواسط 13
 2 النجف 14
ورياس 15  27 

 8222 المجموع
 
 
 
 
 



): 2( رقم الجدول                  
 العدد الحالة الصحية للمرضى ت
 3974 المرضى الذين لم يجروا عمليات 1
 1001 المرضى المتوفيين قبل ان يحظوا بالعالج 2
 35 المرضى الذين توفوا أثناء العملية 3
 77 المرضى الذين توفوا بعد العملية 4
رضى الذين أجريت لھم عمليات جراحية و يحتاجون إلى عملية أخرىالم 5  380 
 328 المرضى الذين فقدت عناوينھم 6
 411 المرضى الذين شفوا بشكل طبيعي(اغلقت الفتحة طبيعيا) 7
 2016 المرضى الذين أجريت لھم عمليات جراحية وال يحتاجون الى عملية اخرى 8

 8222 المجموع
 العدد المرضى الذين عولجوا من قبل ھيفى / جھة العالج  ت 
 SIA,IME,Medchild 175المرضى الذين عولجوا من قبل ھيفى في ايطاليا بالتعاون مع المنظمات االيطالية    1

 المرضى الذين عولجوا من قبل ھيفى في ايطاليا بالتعاون مع المنظمات االيطالية 2
   Associazione Cuore Fratello   &SIA 

32 

 SIA 1 المرضى الذين عولجوا من قبل ھيفى في ايطاليا بالتعاون مع المنظمة االيطالية   3

 SIA 6 المرضى الذين عولجوا من قبل ھيفى في ايطاليا بالتعاون مع مستشفى تورينو & المنظمة االيطالية   4

 SIA & Red Cross 12 يطالية   المرضى الذين عولجوا من قبل ھيفى في ايطاليا بالتعاون مع المنظمات اال 5

 SIA & Emergency 18المرضى الذين عولجوا من قبل ھيفى في السودان بالتعاون مع المنظمات االيطالية  6

 SIA, IME, Medchild  69 المرضى الذين عولجوا من قبل ھيفى في كردستان بالتعاون مع المنظمات االيطالية 7

 SIA 199ھيفى في كردستان بالتعاون مع المنظمة االيطالية  المرضى الذين عولجوا من قبل  8

 المرضى الذين عولجوا من قبل  ھيفى  في كردستان بالتعاون مع المنظمات االيطالية 9
SIA , Bambini Cardiopatici nel Mondo, Children’s Heart Organization – Italy 

199 

 SIA 38بغداد بالتعاون مع المنظمة االيطالية  -شفيات  العراقالمرضى الذين عولجوا من قبل ھيفى في مست 10

   749 المجموع

 
 



):   3الجدول رقم (        
 العدد المرضى الذين عولجوا من قبل منظمات أخرى /  جھة العالج ت 

 المرضى الذين عولجوا في إسرائيل عن طريق منظمة 1
Brother to gather  &Millennium Relief and Development Services 

140 

 Emergency 39المرضى الذين عولجوا في السودان عن طريق منظمة  2
 Red Cross 5المرضى الذين عولجوا في ايطاليا عن طريق منظمة  3
 66 المرضى الذين عولجوا من قبل منظمة حماية األطفال 4
 Peace Wind 1المرضى الذين عولجوا في اليابان عن طريق منظمة  5
 22 المرضى الذين عولجوا في تركيا عن طريق الجبھة التركمانية 6
 61 المرضى الذين تلقوا العالج خارج العراق عن طريق وزارة الصحة العراقية 7
8 Gift of Life 8 المرضى الذين عولجوا من قبل منظمة 
 1 المرضى الذين عولجوا من قبل الجمعية الطبية األشورية 9
 PLC 13 ن عولجوا من قبل المنظمة األمريكية المرضى الذي 10
 S.P 56 المرضى الذين عولجوا من قبل المنظمة األمريكية  11
   413 المجموع

 العدد المرضى الذين عولجوا في المستشفيات العراقية /  جھة العالج  
مركز جراحة القلب   -أربيل  –المرضى الذين تلقوا العالج في العراق 1  671 

مستشفى السليمانية   -السليمانية - رضى الذين تلقوا العالج في العراقالم 2  129 

 93 مستشفيات بغداد   -بغداد  - المرضى الذين تلقوا العالج في العراق 3

مستشفى الموصل  -الموصل- المرضى الذين تلقوا العالج في العراق 4  9 

وكمستشفى دھ -دھوك- المرضى الذين تلقوا العالج في العراق 5  48 

 950 المجموع  
 العدد المرضى الذين تلقوا العالج خارج العراق على نفقتھم الشخصية  /  جھة العالج  
 562 المرضى الذين تلقوا العالج خارج العراق على نفقتھم الشخصية  1

 562 المجموع  

 
  


