
  
:2008مارس15البعثة الطبیة االیطالیة یوم -7

) 33(مرضى القلب في العالم  كردستان وتالف الفریق من أطفالمنظمةزار وفد ایطالي من منظمات سیا و مید جایلد وایمى وھیفي بدعوة من 
.الكادر المحلي برامج لتدریب فرق طبیة لعالج الحاالت الطارئة من أمراض األطفال الرئیسیة ، ووضع) 7(أشخاص مقسمین إلى 

27 لھم العملیات في مركز القلب في أربیلأجریتمن مرضى امراض ألقلب الوالدیة
80عملیة لمریض واحد أجریتمن مرضى الجملة العصبیة تم فحصھم و مریض
138اللوكیمیا تم فحصھم –من مرضى الدم مریض
24صھم  الثالسیمیا تم فح–من مرضى الدم مریض
46من قبل الفرق الطبیة االیطالیة كردستانفيتم تدریبھمالمحلیینواألطباءالصحيالكادرمن

  

الفریق الطبي لمستشفى سان دوناتو للقلب في مركز القلب في أربیل 

  



  

:تألف من االختصاصات التالیة2008مارس15الفریق الطبي في یوم 

ت االسم ص و الموقع الوظیفياالختصا الجنس الجنسیة
وفد المنظمات االیطالیة

1 یولى بینتو SIAمدیرة منظمة  أنثى ایطالیة
2 ایلیا كاردي Medchildمدیر صحة منظمة  ذكر ایطالیة
3 انریكو موسو Medchildمشاریع منظمة : مدیر ذكر ایطالیة
4 ماركو كراتسیا S.I. رئیس منظمة ذكر ایطالیة
5 زینة باداوا میالنو-مستشفى سان دوناتو أنثى ایطالیة
6 یان علي عزیزز Emergency ASL7 – ایطالیا- المركز الصحي في سیینا  - ةطبیب أنثى ایطالیة
7 البرتو ساراكو (Medchild)دكتور في منظمة  ذكر ایطالیة
8 ماركو ریالى االتصاالت الصحیة ذكر ایطالیة
9 فرانكو بیبى صحفي ذكر ایطالیة
10 ماركو دي تریلیزي رئیس منظمة اطفال مرضى القلب في العالم ذكر ایطالیة
11 ریناتو بروكي مصور ذكر ایطالیة
12 كورتاسا دویلیو محامي ذكر ایطالیة

  فریق قسطرة القلب
1 ماریو كارمیناتي میالنو- مستشفى سان دوناتو/طبیب قلب  ذكر ایطالیة



ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس الجنسیة
فریق جراحة القلب المفتوح

1 الكساندرو فریجولھ میالنو-مستشفى سان دوناتو-جراح قلب  ذكر ایطالیة
2 ماریا جاركیا مخدر أنثى ایطالیة
3 ادواردو كونسوجیرا مخدر ذكر ایطالیة
4 ماركو میلى میالنو- مستشفى سان دوناتو –مخدر  ذكر ایطالیة
5 الكساندرو كامبریتي میالنو- مستشفى سان دوناتو –جراح قلب  ذكر ایطالیة
6 الكساندرو مورا ممرض ذكر ایطالیة
7 باسكوالى دل بریتى ممرض ذكر ایطالیة
8 اسونتھ ساالتینو میالنو- مستشفى سان دوناتو - ممرضة أنثى ایطالیة
9 انتونیو لورینسو دیتا میالنو-سان دوناتو- والقلب فني الرئة ذكر ایطالیة
10 ماریو ماتسا ممرض ذكر ایطالیة
11 میكیلى سانینو ممرض ذكر ایطالیة
12 نوركا مدینا اسكوفیل ممرض أنثى ایطالیة
13 كارمیلو ارجدیاكونو میالنو- مستشفى سان دوناتو/طبیب قلب  ذكر ایطالیة
14 دورینا ایونیتا ممرض أنثى یةایطال

فریق امراض الدم اللوكیمیا والثالسیمیا لالطفال
1 روبیرتو كیسا میالنو- San Raffaeleمستشفى –ثالسیمیا / أمراض الدم  ذكر ایطالیة
2 تیتو روجا امراض الدم ذكر ایطالیة

3 ماركو اندریاني
-  Policlinico Torvergataمستشفى - IMEمنظمة -مختبر الزرع -عالم أحیاء

اروم
ذكر ایطالیة

4 آنا ماریا تیستي روما- Policlinico Umbertoمستشفى -لوكیمیا / أمراض الدم  أنثى ایطالیة
5 ھاوار عمر مترجم ذكر ایطالیة

فریق الجملة العصبیة
1 ستیفانیا اكورنو جراحة األعصاب ، مستشفى سان رافاییل في میالنو:طبیبة  أنثى ایطالیة



برنامج كل فریق:  
  .صشخ12وفد منظمتي مید جایلد وسیا المؤلف من :الفریق االول

یونس ، في االجتماع اتفق الجانبان على الدكتور عبد الرحمن الزیارة االولى للوفد كان لقاء رئیس البرلمان السید عدنان المفتي ، ثم وزیر الصحة 
والتقى المدیر العام للصحة الدكتور سعید عبد هللا ، كما زاروا مدینة السلیمانیة ، أھمیة استمرار ھذا التعاون ھذا وزار الوفد اإلیطالي مدینة دھوك 

  .واجتمع مع المدیر العام للصحة

  مع ھذا الفریق سیعمل اطباء محلیین من كافة المحافظات الشمالیة,اطباء ایطالیین3الفریق الطبي المراض الدم المؤلف من :الفریق الثاني 
یارتھم تدریب الكادر المحلي من خالل ورشة عمل التي سیتم تقسیمھا الى مناقشة الحالة المرضیة مع األطباء المحلیین الھدف الرئیسي من ز

ص وطرق العالج ، وقاعدة بیانات سریریة مشتركة لمرضى الدم ومحددة لجعل البیانات أسھل نقال واالتصال مع شبكة المستشفیات االیطالیة لفح
.یعانون من أمراض الدم وفحص المرضى الذین تم اجراء زرع النخاع العظمي لھم في إیطالیااألطفال المرضى الذین 

  محلیین من كافة المحافظات الشمالیةمع ھذا الفریق سیعمل اطباء,اطباء ایطالیین3الفریق الطبي المراض الثالسیمیا المؤلف من :الفریق الثالث 
ن من أمراض الثالسیمیا ، إلى جانب فحص المرضى الذین اجروا عملیة زرع النخاع العظمي في الفریق سیفحص األطفال المرضى الذین یعانو

  .إیطالیا
  

  .عملیة جراحیة27فریق امراض وجراحة القلب األھداف اجراء:الرابع والخامسالفریق
عملیات التداخل الجراحي عن طریق القسطرة إجراءاطباء ، األھداف ) 3(فریق التداخل الجراحي عن طریق القسطرة ، وھذا الفریق یتكون من 

إجراءاألھداف ، اطباء) 14(في أربیل ودھوك مع التدریب من خالل العمل للكادر المحلي وفریق جراحة القلب المفتوح وھذا الفریق یتكون من 
  .التدریب من خالل العمل للكادر المحليعملیات جراحة القلب المفتوح للحاالت التي قد تم اختیارھا مسبقا وفقا للمعاییر السریریة وكذلك 

ویتكون من طبیب واحد الذي سیقوم بزیارات لبنك الدم  وتقییم حالة التقدم فیھا ، وتحلیل االحتیاجات : فریق التحلیالت المختبریة :الفریق السادس 
نات البیولوجیة لمرضى اللوكیمیا ، الثالسیمیا لیتم إرسالھا التدریبیة للبنوك الدم ، وتقییم حالة تقدم المختبرات وتنظیم تقنیات التشخیص على العی

  . للمختبر إالیطالي للتعاون في مشروع التعاون الصحي
  

اجراء : األھداف . فریق جراحة الجملة العصبیة  الذي یتألف من طبیب واحد متخصص في جراحة الجملة العصبیة  لألطفال:الفریق السابع 
مریض ، النقاش حول الحاالت السریریة التي قدمھا األطباء المحلیین ، وتحلیل ھیكلة جراحة الجملة 200ري ل العملیات ، والتقییم السری

  .وتعریف برامج التدریب المخصص لھم األعصابوجراحة األعصابالعصبیة  لألطفال ، تحلیل االحتیاجات التدریبیة للكادر المحلي في 



 2008ورشة عمل في وزارة الصحة ، مارس :

اطفال مرضى القلب في العالم ووزیر الصحة وكان موضوع العرض منظمة، سیا ، مید جایلد،شاركت في الورشة منظمات ھیفي
وقدمت الورشة خطط للتعامل مع معالجة أمراض . وقد حضر الورشة العدید من األطباء المحلیین ووسائل اإلعالم. امراض القلب الخلقیة 

.أبواب المناقشات للرد على العدید من األسئلة التي أثارھا الحضور وفتحت . القلب الخلقیة

وزیر الصحة الدكتور عبدالرحمن یونس والفریق الطبي االیطالي                                                                                             



 2008أربیل لجراحة القلب ، مارسمؤتمر في مركز :  

  
یونس ، ممثل رئیس حكومة إقلیم كردستان الدكتور علي الدكتور عبد الرحمن عقد المؤتمر في مركز أربیل لجراحة القلب وحضره وزیر الصحة 

ركز المؤتمر على أمراض القلب . اد السندي  وجمیع الطاقم الطبي للمركز القلب باإلضافة إلى الطاقم الطبي من دھوك والسلیمانیة وكركوك و بغد
وخطط العمل المستقبلیة مثل ونوقشت الطرق والفرص المحتملة لمعالجة أمراض القلب الخلقیةاألمراضالخلقیة والقضایا والمشاكل المتعلقة بھذه 

.توسیع المراكز الصحیة والتوعیة الصحیة للسكان المحلیین من بین الحلول المقترحة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرحمن یونس والفریق الطبي االیطالي وزیر الصحة الدكتور عبد
  



: 2008- 9- 17ھیفي مع المدیریة العامة لصحة دھوك  تقیم ورشة عمل في دھوك ، -8

الفرقة الطبیة مستوى أداء مشروع وناقشوا الوسائل لرفعفي دھوك) 2008-9-17(اجتماعا یوم رتبت ھیفي والمدیریة العامة للصحة دھوك 
وكان ھذا المشروع . لدورھا الكبیر وأھمیتھا في تحدید المشاكل الطبیة وتحدید واكتشاف الحاالت الصعبة والجدیدةالمتنقلة إلى المناطق الریفیة

  .قادرا على تخفیف الضغط على المستشفیات الرئیسیة
  

األطباء والموظفین اإلداریین في الورشة ساعدت في  رفع مستوى األداء للعیادة الطبیة اآلراء واألفكار المختلفة التي طرحت من قبل
  :واتفقوا جمیعا على ھذه النقاط الرئیسیة لتطویر الخدمات المقدمة .المتنقلة

  
زیادة عدد األطباء لتغطیة اختصاصات اكبر ومجاالت أكثر اختالفا.
 مزید من الحاالت في ھذا المجاللعالج الاألشعةإضافة وحدة الجراحة ووحدة.
توسیع عملیات العیادة الطبیة المتنقلة لتغطیة تالمیذ المدارس.
بدء في البرامج التعلیمیة الصحیة للمدارس والنساء الحوامل وتعلیمھم كیف یمكنھم اختبار سرطان الثدي ألنفسھم باإلضافة إلى القیام ال

.بفحص الحاالت في المستشفى
الكادر الطبي واألدویةصحیة في القرى بتوفیردعم المراكز ال.

  
       



  2008- 10-8، ھیفي ، في فندق شیراتون اربیلمنظمة لالصحفيالمؤتمر -9

  
المنظمات ، في السفارة األمیركیة السید جیم ھیلر ، اإلقلیمیةممثل مكتب الشؤون ، یونس الدكتور عبد الرحمن ھیفي دعت وزیر الصحة 

جایلد وسیا  والمدیر العام لصحة دھوك الدكتور عبدهللا سعید لتوضیح خطة العمل لمشاریع جراحة القلب في أربیل ومشروع اإلیطالیة مید 
وقد جذب المؤتمر ھذا اھتمام من وسائل االعالم المحلیة لكال المشروعین ومن الناس والسلطات الصحیة في إقلیم . القسطرة في دھوك

  .كردستان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یونس ، ممثل مكتب الشؤون االقلیمیة في السفارة األمیركیة السید جیم ھیلر ، والمدیر العام لصحة دھوك الدكتور عبدهللا سعید ، الدكتور عبد الرحمن وزیر الصحة 
مدیرة منظمة ھیفي بخشان علي عزیز، المنظمات اإلیطالیة مید جایلد وسیا 



:ألف من االختصاصات التالیة ، وت8.10.2008زار وفد منظمة مید جایلد أربیل ودھوك في     

ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس الجنسیة
1 ایلیا كاردي Medchildمدي صحة منظمة  ذكر ایطالیة
2 انریكو موسو Medchildمشاریع منظمة : مدیر ذكر ایطالیة
3 سردار علي عزیز أمین جمعیة الثقافة الكردیة اإلیطالیة ذكر ایطالیة
4 ریو كارمیناتيما میالنو- مستشفى سان دوناتو/طبیب قلب  ذكر ایطالیة

               
والضرورات لھذین المشروعین واإلحصائیات عن ھذه االمراض ، وأظھرت خالل العرض أنشطة أألھدافھیفي افتتحت المؤتمر من خالل شرح 

  .2006عالج األطفال المرضى التي قامت بھا المنظمة منذ عام 
  
وأكد أھمیة الدور الذي 2006م قدم وزیر الصحة الدكتور عبد الرحمن یونس المنظمات اإلیطالیة وأشاد بدورھا في عالج المرضى منذ عام ث

یقومون بھ في عالج المرضى وتدریب األطباء  أیضا ، ورحب بممثل مكتب شؤون المحافظات في السفارة األمیركیة السید جیم ھیلر الذي أصبح 
  .تمویل ھذه المشاریعشریكا في

  
على ورحب الدكتور ایلیا كاردي والرئیس التنفیذي ومدیر صحة منظمة مید جایلد بممثل سفارة الوالیات المتحدة ودعمھا لھذه المشاریع ، وأكد 

.الحاجة الملحة لوضع حلول لمشاكل أمراض القلب الخلقیة في أسرع وقت ممكن
  



:النتائج

طفل في إقلیم كردستان ، في كل محافظة ، ینبغي بناء مستشفى في أقرب وقت ممكن لیس فقط 3000ر من ألن عدد من المرضى ھو أكث
.طفل10000لمرضى أمراض القلب الخلقیة ولكن المراض الدم والجملة العصبیة  األطفال وفقا لإلحصائیات لدینا أكثر من 

ي كردستان باإلضافة إلى دورات تدریبیة لھم في إیطالیامن ایطالیا لتدریب األطباء والكادر الطبي فاءإرسال الخبر.

 من أجل زیادة عدد الفرقة الطبیة المتنقلة إلى المناطق الریفیةقدمت منظمة مید جایلد مستشفى طبي متنقل للمشاركة في مشروع ھیفي
.المرضى المعالجین

حیاة ھؤالء أنقذتالتي كاردى كت  واصفا الجھود التي قدمھا الدكتورفیما یتعلق بممثل السفارة األمیركیة ، شكر جمیع االطراف التي شار
.األطفال من الموت بالبطولیة

 وضرورة ھذا الفرقة الطبیة المتنقلة إلى المناطق الریفیةوأخیرا، عرض المدیر العام لصحة دھوك، الدكتور سعید عبد هللا ، مشروع
.لیة ، التي تفتقر األطباء والدعم المالي لبناء المراكز الطبیةالمشروع خصوصا لمحافظة دھوك التي ھي منطقة جب

  
تلفزیون كردستان ، تلفزیون كرد ساد (وقد تمت تغطیة المؤتمر من قبل الصحافة العراقیة باإلضافة إلى وسائل اإلعالم المحلیة القلیم كردستان 

السومریة ، العراقیة ، قناة الحرة الفضائیة ، الحریة ، (القنوات من العراق ، وغیرھا من ) تركمانروس ، تلفزیونك،تلفزیون نوروز ، تلفزیون زا
  .وجمیع الصحف والمجالت المحلیة) وجمیع القنوات المحلیة،ناوا ، القلعة ، یك كرتو (وكذلك الرادیو )الشرقیة ، الفیحاء

  

و الدكتور علي سندي ، والدكتور عبدهللا جایلد ومنظمة ھیفيفي نفس الیوم وزیر الصحة الدكتور عبد الرحمن یونس اجتمع مع وفد منظمة مید
  : حول اآلتيللتباحث معھم) سعید

  

 للتنسیق للبعثة المقبلة لعملیات القلب الجراحیة في مركز جراحة القلب في أربیل: الدكتور علي سندي.
 وتنظیم انتقال المستشفى المتنقل لمنظمة مید جایلد من لبدء عملیات القسطرة  لالطفال مرضى القلب في دھوك : الدكتور عبد هللا سعید

وبتمویل مشترك من ومنظمة ھیفيالفرقة الطبیة المتنقلة إلى المناطق الریفیة التي تنفذ من قبل االردن الى كردستان للمشاركة في مشروع 
  .سفارة الوالیات المتحدة في بغداد

وفد شركة كاللة في اربیل لترتیب المواد الالزمة للقسطرة للعملیات التي ستجرى في نوفمبر أكتوبر اجتمع وفد منظمة مید جایلد مع 9في یوم 
، ثم زاروا غرفة العملیات للقسطرة في مدینة دھوك ، وعقدت ورشة عمل مع الدكتور عبد هللا سعید  والكادر الطبي المحلي في مدیریة 2008

.لالصحة للبدء بالتدریب على عملیات القسطرة لالطفا
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نظمت اجتماعا بین المدیر العام لصحة دھوك الدكتور عبدهللا سعید ، والوفد اإلیطالي مع األطباء المحلیین وممثلي السفارة ھیفيأكتوبر9یوم في 
غرفة عملیات القسطرة في دھوك ، البروفیسور ماریو كارمیناتي طبیب أمراض زار وفد منظمة مید جایلد.لقسطرةالمریكیة لمناقشة مشروع اا

الذي جاء لزیارة غرفة عملیات القسطرة في مستشفى آزادي أكد على أھمیة فتح غرفة جراحة القلب المفتوح ) میالنو-مستشفى سان دوناتو(القلب 
.ث أي مضاعفات أثناء جراحة القسطرة لعالج المرضى بسرعةفي أقرب وقت ممكن في حالة حدو

  
خالل االجتماع ، ذكر الدكتور كاردي أنھ سیرسل مستشفى طبي متنقل الى كردستان من أجل المشاركة في مشروع عالج المرضى في المناطق 

ھا المستشفى الطبي المتنقل والمستلزمات الطبیة التي ناقش ممثل منظمة مید  جایلد الطریقة التي سیعمل بو.بھا منظمة ھیفيالریفیة التي تقوم
في .سیحتاجھا االطباء وسیتم ربط المستشفى الطبي المتنقل عبر األقمار الصناعیة مع المستشفى االیطالي في حال احتاج األطباء إلى أي تشاور

في دھوك وأربیل والسلیمانیة ، وتدریب األطباء والحاجة ھذه االجتماعات اتفقت جمیع االطراف على أھمیة الحاجة إلى تسریع بناء المستشفیات
باإلضافة إلى عدد كبیر من المرضى المسجلین والمرضى الذین نخسرھم كل یوم ھنالك مرضى .إلى دعم أكبر من جمیع االطراف التي شاركت

وتحمل التكالیف المرتفعة للعالج بسبب عدم وجود جدد یولدون كل یوم  وعادة عائالت ھؤالء المرضى ھم من الفقراء مالیا وال یستطیعون السفر
ھذا المشروع ھو في حاجة إلى دعم من البلدان التي لدیھا الخدمات الصحیة .خبرة طبیة في العراق مثل تلك الموجودة في البلدان الغربیة المتقدمة

تسریع خطط بناء المستشفیات المتخصصة من قبل حكومة المتقدمة على أساس تدریب الفریق المحلي الطبي من أجل إنقاذ حیاة ھؤالء االطفال و
وأوضحت اإلحصائیات التي تم جمعھا الى الحاجة لبناء مستشفى خاص في كل .القلبامراضإقلیم كردستان سوف یساعد كثیرا في حل مشاكل 

اإلرھاقمریض بالقلب الذي یعاني من وھكذا ، یمكن للطفل ال. محافظة وخاصة ألولئك الذین یعانون من أمراض القلب في أقرب وقت ممكن
وینبغي . نالطبیعیییعالج ویصبح مثل األطفال أنوالتعب مع أي حركة أو نشاط والذي ال یستطیع اللعب أو الذھاب إلى المدرسة والتمتع بطفولتھ 

.رةلھذا النوع من العالج یكون مجانا ألولئك الذین یعانون من أمراض معقدة والمنحدرة من األسر الفقی
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  

  المدیر العام لصحة دھوك والوفد االیطالي وممثلي السفارة االمریكیة
  

أكتوبر زار الوفد اإلیطالي مستشفى ھیفي والتقى مدیر المستشفى الدكتور مؤید محمد وزاروا صالة جراحة األطفال وناقشوا مع فریق 10في یوم 
وكان االجتماع األخیر في .نوفمبر/ ا ، والخطة القادمة الجراء العملیات في شھر تشرین الثاني الجراحة  اإلمدادات الطبیة التي یحتاجون إلیھ

أنھم سیرسلون مستشفى متنقل الى ي كاردخالل االجتماع ذكر الدكتور، الفرقة الطبیة المتنقلة إلى المناطق الریفیة مع اطباء مشروع منظمة ھیفي
  .منظمة ھیفيت تنفذه ضى في المناطق الریفیة التیكردستان للمشاركة في مشروع عالج المر

  
  
  

مدیر مستشفى ھیفي لالطفال مع الوفد االیطالي
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  وزیر صحة إقلیم كردستان واألمریكيوزیر الصحة
  

بمناسبة زیارة وزیر الصحة األمریكي السید مایكل لیفیت 2008نوفمبر 21اجتماعا في أربیل یوم الثالثاء RRT-فارة األمیركیةعقد ممثلي الس
  .ووزیر صحة إقلیم كردستان للصحة الدكتور عبد الرحمن یونس فقطالعراق والذي طلب بنفسھ لقاء مع منظمة ھیفي

  
التي تتم بالتعاون اإلنسانیةوبالمشاریع الصحیة حمن یونس الذي اشاد بالعمل اإلنساني لمنظمة ھیفيالردالدكتور عبوزیر صحة اقلیم كردستان 

-والسفارة األمیركیة، ) ایمى،  مید جایلد، سیا(، والمنظمات اإلنسانیة األخرى االیطالیة بین حكومة إقلیم كردستان ، وزارة الصحة ، منظمة ھیفي
RRT ثم أوضح المزید عن المشاكل الصحیة في كردستان واألطفال الذین یعانون بسبب األمراض الخطیرة ، المشاریعوالتي تساھم بتمویل ھذه

.التي انتشرت في الفترة الماضیة نتیجة التلوث والحروب واألسلحة الكیمیائیة

وبدأ . ین من األسر المریضة والذین تم عالجھم في ایطالیا  وخمسة من األطباء الذین تم تدریبھم في ایطالیاعائلتدعت منظمة ھیفيوكانت قد 
للترحیب بالحضور وقدمت نظرة عامة على اإلنجازات والنتائج اإلیجابیة لھذه المشاریع التي تقوم بھا مثل مشروع االجتماع مع خطاب ھیفي

، ومشاریع جراحة األطفال والقسطرة لمرضى 2008مریض منذ مایو 9536والتي تمت معالجة اطق الریفیة الفرقة الطبیة المتنقلة إلى المن
  .القلب

  
  
  
  
  

  



2007المرضى المرسلین الى ایطالیا في / مع وزیر الصحة األمریكي منظمة ھیفيمنتسبي

الى جانب ذلك ، شرحوا تجربتھم في ایطالیا ،خصیصا إلنقاذ حیاة أطفالھممنظمة ھیفيھذا وأعربت العائلتین باالمتنان لحكومة إقلیم كردستان و
الن اطفالھم اآلن طبیعیین ویمكنھم القیام بكل ما یمكن أن یفعلھ األطفال اآلخرین وتمنوا لو ان االطفال المرضى اآلخرین وشكروا  أوال وھیفي

وصف األطباء في االجتماع رحلتھم التدریبیة ومدى االستفادة من ھذه الدورات رىاألخحیة من النا.على العالج في المستقبل القریبیحصلون
لفرص أخرى في المستقبل ولیس فقط بالنسبة لھم ولكن أیضا لجمیع األطباء و الممرضات والكادر الطبي من أجل خدمة بلدھم أملھمعن وأعربوا

  .أكثر وأكثر
  

في نتائج مثل ھذا النجاح ، كردستاناالجتماع معربا عن سعادتھ لالنضمام الى أنھى، السید مایكل لیفیت وأخیرا ، فإن وزیر الصحة األمریكیة 
اعتبر ان أول زیارة لھ الى كردستان ھي زیارة تعارف والمرة القادمة وأعرب عن استعداد بالده للتعاون مع منطقة كردستان وباإلضافة إلى ذلك

  .قدیم الھدایا التذكاریة إلى بعض االطفالسوف یكون ھناك تعاون حقیقي وت
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تشخیص وعالج أمراض الدم في مرحلة "، في ورشة عمل بعنوان " ال سابینزا"أطباء من كردستان للمشاركة في روما في جامعة 9أرسلت ھیفي
  .فى أمبرتو ترأسھا االستاذ فاو ورئیس منظمة ایمىعقدت في المستشایضاوفي ورشة عمل أخرى ." الطفولة

2008اكتوبر  10-ورشة عمل في روما 
  



والعراقیین وفي الواقع كانت ورشة عمل مفیدة جدا فیما یتعلق بتبادل البروتوكوالت الجدیدة األكراداالیطالیین واألطباءورشة العمل شملت 
ورشة العمل ھذه في روما مثل مرحلة االنتھاء من رحلة مر بھا ھذا البلد لسنوات عدیدة عانى من حروب دامیة .م واألورام السرطانیةالمراض الد

.ومن انعزال عن العالم المتقدم وعن التطورات العلمیة العالمیة وسمحت لتطویر وتحسین النظام الصحي في العراق
  

لسنوات األخیرة تمكن العدید من األطباء من االستفادة من برامج التدریب والتدریب خالل العمل في كردستان داخل اخیرا اكد الجمیع  على انھ في ا
وناقشوا بعمق كل المزایا والنواقص ، واتفقوا 2006البالد وخارج البالد في ایطالیا ثم تبادلوا جمیع الجوانب المختلفة فیما یتعلق بالتعاون منذ عام 

على استمراریة ھذه  االجتماعات مع الحفاظ على والتأكیدلحل جمیع القضایا المعقدة وأشادوا على ما تم تحقیقھ خالل تلك الفترة على عدة نقاط
.التعاون مع منظمة ایمى في المستقبل 

:صاصات التالیة ایطالیا والذي تألف من االخت–یبین الجدول أدناه الفریق الطبي المحلي الذي شارك في ورشة العمل في روما 
       

2008اكتوبر 10/  روما –ورشة عمل 
ت االسم االختصاص الجنس المحافظة
1 محمد ظاھر علي امراض الدم ذكر اربیل
2 راجي سلیمان داود الثالسیمیا-امراض الدم ذكر دھوك
3 سامي احمد محمد امراض الدم ذكر اربیل
4 بیمان علي احسان امراض الدم أنثى ربیلا
5 بناز مبارك سفر امراض الدم أنثى السلیمانیة
6 احمد محمد احمد امراض الدم ذكر كركوك
7 نصیر عبد السالم عبد الرحمن عالوي امراض الدم ذكر دھوك
8 رزفان فیصل عبد الجبار امراض الدم ذكر دھوك
9 كمال علي محمد طبیب أطفال ذكر دھوك


