
:نشاطاتال
لفحص المرضى واختیار 2008الفرق الطبیة االیطالیة التي زارت كردستان في عام : 2008زیارات المنظمات االیطالیة لكردستان، - 1

: الحاالت العاجلة للعالج تتألف من االختصاصات التالیة
2008-الفرق الطبیة االیطالیة 

ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس سیةالجن
1 ایلیا كاردي Medchildومدیر صحة منظمة IMEمنظمة :مدیر ذكر ایطالیة
2 انریكو موسو ذكر  Medchildمشاریع منظمة : مدیر ایطالیة
3 یولى بینتو SIAمدیرة منظمة  أنثى ایطالیة
4 سردار علي عزیز أمین جمعیة الثقافة الكردیة اإلیطالیة ذكر ایطالیة
5 زینة باداوا میالنو-شفى سان دوناتومست أنثى ایطالیة
6 ماركو كراتسیا .S.Iرئیس منظمة  ذكر ایطالیة
7 ماریو ماتسا ممرض ذكر ایطالیة
8 ماركو ریالى االتصاالت الصحیة ذكر ایطالیة
9 فرانكو بیبى صحفي ذكر ایطالیة
10 ماركو دي تریلیزي نائب رئیس منظمة اطفال مرضى القلب في العالم ذكر ایطالیة
11 ریناتو بروكي مصور ذكر ایطالیة
12 كورتاسا دویلیو محامي ذكر ایطالیة
13 ماریا جاركیا مخدر أنثى ایطالیة
14 ادواردو كونسوجیرا مخدر ذكر ایطالیة
15 الكساندرو مورا ممرض ذكر ایطالیة
16 باسكوالى دل بریتى ممرض ذكر ایطالیة

17 میكیلى سانینو ممرض ذكر ایطالیة
18 نوركا مدینا اسكوفیل ممرض أنثى ایطالیة
19 تیتو روجا امراض الدم ذكر ایطالیة
20 ھاوار عمر مترجم ذكر ایطالیة
21 ستیفانیا اكورنو جراحة األعصاب ، مستشفى سان رافاییل في میالنو:طبیبة  أنثى ایطالیة
22 ماریو كارمیناتي نومیال- مستشفى سان دوناتو/طبیب قلب  ذكر ایطالیة



  

ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس الجنسیة
23 البرتو ساراكو (Medchild)دكتور في منظمة  ذكر ایطالیة
24 ایزبیال ماندیلي جمعیة أطفال مرض القلب في العالم أنثى ایطالیة
25 الكساندرو فریجولھ میالنو-مستشفى سان دوناتو-جراح قلب  ذكر ایطالیة
26 امبریتيجالكساندرو  میالنو-مستشفى سان دوناتو –جراح قلب  ذكر ایطالیة
27 ورينھلكوت علي  میالنو-مستشفى سان دوناتو –جراح قلب  ذكر العراقیة
28 ماتیو ریالى میالنو-مستشفى سان دوناتو –جراح قلب  ذكر ایطالیة
29 كارمیلو ارجدیاكونو میالنو-ناتومستشفى سان دو/طبیب قلب  ذكر ایطالیة
30 ماركو میلى میالنو-مستشفى سان دوناتو –مخدر  ذكر ایطالیة
31 دونیتیال دي بندیتي میالنو-مستشفى سان دوناتو –مخدر  أنثى ایطالیة
32 ولتر كاسترانس میالنو-مستشفى سان دوناتو –مخدر  ذكر ایطالیة
33 اسونتھ ساالتینو میالنو-ن دوناتو مستشفى سا-ممرضة أنثى ایطالیة
34 كارلو فیرارني میالنو-مستشفى سان دوناتو -ممرض  ذكر ایطالیة
35 قندیل حسن میالنو-مستشفى سان دوناتو -ممرض  ذكر ایطالیة
36 فرانشیسكا توریني میالنو-مستشفى سان دوناتو -ممرضة أنثى ایطالیة
37 صوفیا كابیسا میالنو-ن دوناتو مستشفى سا-ممرضة أنثى ایطالیة
38 كورنیال اكوستینا كیت میالنو-مستشفى سان دوناتو -ممرضة أنثى ایطالیة
39 مارینا كامبیونى مستشفى مودینا-ممرضة أنثى ایطالیة
40 دورینا ایونیتا ممرضة أنثى ایطالیة
41 كرستینا كروسي میالنو-مستشفى سان دوناتو -ممرضة أنثى لیةایطا
42 انتونیو لورینسو دیتا میالنو-سان دوناتو-فني الرئة والقلب  ذكر ایطالیة
43 الیزا دفولیو مستشفى مودینا-فني الرئة والقلب  أنثى ایطالیة
44 ساندرا جوستي طبیبة قلب مستشفى ماسا كرارا أنثى ایطالیة
45 ماریو مسینا )ایطالیا(مستشفى التعلیمي سیینا رئیس قسم جراحة األطفال ال: جراح األطفال  ذكر ایطالیة
46 جوفاني دي ماجو )ایطالیا(المستشفى التعلیمي سیینا : جراح األطفال  ذكر ایطالیة
47 یان علي عزیزز Emergency ASL7 – ایطالیا-المركز الصحي في سیینا  -ةطبیب أنثى ایطالیة
48 آنا ماریا تیستي روما-Policlinico Umbertoتشفى مس-لوكیمیا / أمراض الدم  أنثى ایطالیة
49 روبیرتو كیسا میالنو- San Raffaeleمستشفى –ثالسیمیا / أمراض الدم  ذكر ایطالیة
50 ماركو فوساتي میالنو- San Raffaeleمستشفى –ثالسیمیا / أمراض الدم  ذكر ایطالیة

51 ماركو اندریاني
- Policlinico Torvergataمستشفى –IMEمنظمة –مختبر الزرع -عالم أحیاء 

روما
ذكر ایطالیة



  :2008عام في ایطالیا المرضى المعالجین -2
  :مریضا ، موضحا في الجدول أدناه ) 46(: 2008في عام بالتعاون مع المنظمات االیطالیةمجموع المرضى الذین أرسلوا إلى ایطالیا 

ت نوع المرض مجموع المرضى
1 أمراض الدم 24

2 امراض الثالسیمیا 5

3 1  أمراض طب وجراحة العیون

4 أالمراض السرطانیة 1

5 أمراض جراحة االطفال 14

6 امراض ألقلب الوالدیة 1

المجموع 46

  
  
  
  
  

  
  

  
2008الى ایطالیا أرسلواصور مختارة للمرضى الذین 



  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
2008صور مختارة للمرضى الذین ارسلوا الى ایطالیا 



  2008، عالج المرضى من قبل الفرق الطبیة االیطالیة في كردستان-3
ضحا في الجدول مریضا ، مو)117(: 2008عام من قبل الفرق الطبیة االیطالیةمجموع المرضى الذین اجروا عملیات جراحیة في كردستان 

:أدناه 
  

ت نوع المرض مجموع المرضى
3  امراض الجملة العصبیة  1

2 46  أمراض جراحة االطفال

3 امراض ألقلب الوالدیة 68

المجموع 117
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  

  میالنو–الفریق الطبي لمستشفى سان دوناتو ، سیا یولى بینتومدیرة منظمة ،منظمة مید جایلد: ایلیا كاردي الدكتور، عبد الرحمن یونس وزیر الصحة الدكتور
  و مدیرة منظمة ھیفي بخشان علي عزیز في اربیل



  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  

  
  
  

  
  

  الفریق الطبي لمستشفى سان دوناتو للقلب في مركز القلب في أربیل 



  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  
  

  مازن الجادري.د،سلمى الحداد .د، آنا تستي.د,ستیفانیا اكورنو . د,مستشفى سان دوناتو للقلب في مركز القلب في أربیل الفریق الطبي ل



مجموع المرضى الذین تم فحصھم من قبل الفرق الطبیة االیطالیة في كردستان واألطباء المحلیین :2007، فحص المرضى في كردستان- 4
  :مریض ، موضحا في الجدول أدناه )2544(  2008المتدربین عام 

ت نوع المرض المحافظة المجموع

1 امراض ألقلب الوالدیة

دھوك 227
كركوك 626
اربیل 498

السلیمانیة 516  
مجموع كل مرض 1867

2 أالمراض السرطانیة

دھوك 66
22  كركوك
اربیل 57

السلیمانیة 55
مجموع كل مرض 200

3   راض التالسیمیاام

دھوك 17
كركوك 2
اربیل 16

السلیمانیة 12
مجموع كل مرض 47

4 أمراض جراحة األطفال

دھوك 122
كركوك 1
اربیل 4

12  السلیمانیة
مجموع كل مرض 139

5   امراض الجملة العصبیة

دھوك 271
كركوك 3
اربیل 16

السلیمانیة 1
مرضمجموع كل  291

المجموع الكلي 2544



: 2008عاماالیطالیینقبلمنكردستانوفيایطالیافيالمحليالطبيوالكادراألطباءتدریب- 5

13ایطالیا بالتعاون مع المنظمات االیطالیةفيتم تدریبھم األطباءمن  
117لطبیة االیطالیةكردستان من قبل الفرق افيتم تدریبھم المحلیینءالكادر واألطبامن

  

:2008شباط 11-8وفد من منظمتي میدجایلد وسیا االیطالیتین یزور كردستان للفترة من - 6

ولالجتماع مع السلطات المحلیة 2008الوفد الطبي اإلیطالي كردستان لمناقشة برنامج التعاون وخطط الصحة لعام بدعوة من ھیفي زار
:لي الذي زار كردستان تألف من االختصاصات التالیةالفریق االیطا.القطاع الصحيومسئولي

2008شباط 8لفریق االیطالي الذي زار كردستان في ا
ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس الجنسیة

1 ایلیا كاردي Medchildمدیر صحة منظمة  ذكر ایطالیة

2 انریكو موسو Medchildمشاریع منظمة : مدیر ذكر ایطالیة

3 یولى بینتو SIAمدیرة منظمة  أنثى ایطالیة

4 سردار علي عزیز أمین جمعیة الثقافة الكردیة اإلیطالیة ذكر ایطالیة

5 زینة باداوا میالنو-مستشفى سان دوناتو أنثى ایطالیة

6 البرتو ساراكو (Medchild)دكتور في منظمة  ذكر ایطالیة

7 ماركو كراتسیا S.I. رئیس منظمة ذكر طالیةای

8 ماریو ماتسا ممرض ذكر ایطالیة

9 انتونیو دیتا طبیب ذكر ایطالیة


