
  :2008نوفمبر 17، البعثة الطبیة االیطالیة -13
تكون الوفد من ،مرضى القلب في العالم  كردستانأطفالمنظمة سیا و، میدجایلد ، بدعوة من ھیفي زار وفد ایطالي من منظمات ایمى

لفریق ا،الكادر المحليلتدریب فرق طبیة لعالج الحاالت الطارئة من أمراض األطفال الرئیسیة ووضع برامج) 7(أشخاص مقسمین إلى )36(
  :الطبي تألف من االختصاصات التالیة

ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس الجنسیة
وفد المنظمات االیطالیة

1 ایلیا كاردي Medchildمدیر صحة منظمة  ذكر ایطالیة
2 انریكو موسو Medchildمشاریع منظمة : مدیر ذكر ایطالیة
3 علي عزیزسردار أمین جمعیة الثقافة الكردیة اإلیطالیة ذكر ایطالیة
4 یولى بینتو SIAمدیرة منظمة  أنثى ایطالیة
5 البرتو ساراكو (Medchild)دكتور في منظمة  ذكر ایطالیة
6 ماركو ترلیدزي رئیس منظمة اطفال مرضى القلب في العالم ذكر ایطالیة
7 ایزابیال ماندیلي مرضى القلب في العالممنظمة اطفال  أنثى ایطالیة

فریق جراحة القلب المفتوح
8 الكساندرو فریجولھ میالنو-مستشفى سان دوناتو-جراح قلب  ذكر ایطالیة
9 الكساندرو كامبریتي میالنو-مستشفى سان دوناتو –جراح قلب  ذكر ایطالیة
10 ھلكوت علي نوري میالنو-مستشفى سان دوناتو –جراح قلب  ذكر   عراقیة
11 ماتیو ریالى میالنو-مستشفى سان دوناتو –جراح قلب  ذكر ایطالیة
12 كارمیلو ارجدیاكونو میالنو- مستشفى سان دوناتو/طبیب قلب  ذكر ایطالیة
13 ماركو میلى میالنو-مستشفى سان دوناتو –مخدر  ذكر ایطالیة
14 دونتیال دي بنیدیتي میالنو-دوناتو مستشفى سان–مخدر  أنثى ایطالیة
15 ولتر كستراكانى میالنو-مستشفى سان دوناتو –مخدر  ذكر ایطالیة
16 اسونتا ساالتینو أنثى  میالنو-مستشفى سان دوناتو –ةممرض ایطالیة
17 كارلو فیراریني میالنو-مستشفى سان دوناتو –ممرض ذكر ایطالیة
18 قندیل حسن میالنو-دوناتو مستشفى سان–ممرض ذكر ایطالیة
19 فرنشیسكا تیروني میالنو-مستشفى سان دوناتو –ةممرض أنثى ایطالیة
20 صوفیا كابزاس میالنو-مستشفى سان دوناتو –ةممرض أنثى ایطالیة
21 كورنیلیا اوغستینو كیتا میالنو-مستشفى سان دوناتو –ةممرض أنثى ایطالیة
22 مارینا كامبیون مودنا-ھیسبیریا مستشفى –ةضممر أنثى ایطالیة



  
  
  

ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس الجنسیة
23 دورینا لینیاتا میالنو-مستشفى سان دوناتو –ةممرض أنثى ایطالیة
24 كرستیانا كروسي میالنو-مستشفى سان دوناتو –ةممرض أنثى ایطالیة
25 انتونیو لورینسو دیتا میالنو-سان دوناتو-رئة والقلب فني ال ذكر ایطالیة
26 الیزا دافولیو مودنا-ھیسبیریا –فني الرئة والقلب  أنثى ایطالیة

فریق قسطرة القلب
27 ماریو كارمیناتي میالنو- مستشفى سان دوناتو/طبیب قلب  ذكر ایطالیة
28 ساندرا جوستي مستشفى ماسا كرارا/طبیبة قلب  أنثى لیةایطا

فریق جراحة االطفال
29 ماریو مسینا )ایطالیا(رئیس قسم جراحة األطفال المستشفى التعلیمي سیینا : جراح األطفال  ذكر ایطالیة
30 جوفاني دي ماجو )ایطالیا(المستشفى التعلیمي سیینا : جراح األطفال  ذكر ایطالیة
31 جیان علي عزیز Emergency ASL7 – ایطالیا-ز الصحي في سییناالمرك  -ةطبیب أنثى ایطالیة

فریق امراض الدم اللوكیمیا والثالسیمیا لالطفال
32 آنا ماریا تیستي روما-Policlinico Umbertoمستشفى -لوكیمیا / أمراض الدم  أنثى ایطالیة
33 روبرت كیزا میالنو-مستشفى سان رافائیل –ثالسیمیا /أمراض الدم  ذكر ةایطالی
34 ماركو فوساتي میالنو-مستشفى سان رافائیل –ثالسیمیا /أمراض الدم  ذكر ایطالیة

فریق مختبر الدم
35 ماركو اندریاني روما- Policlinico Torvergataمستشفى -IMEمنظمة -مختبر الزرع-عالم أحیاء ذكر ایطالیة

فریق الجملة العصبیة
36 ستیفانیا اكورنو جراحة األعصاب ، مستشفى سان رافاییل في میالنو:ة طبیب أنثى ایطالیة

  
  
  
  
  
  
  



  :برنامج عمل كل فریق 
  

  .شخص) 7(المؤلف من ,وسیا ، ممثلي منظمات مید جایلد ، ایمى:األولالفریق -أ
  
 ستشفى المراض القلب لألطفال في كل یونس ، في االجتماع اتفق الجانبان على ضرورة وجود منعبد الرحملقاء مع وزیر الصحة الدكتور

على أھمیة استمرار ھذا التعاون ، وبعد االجتماع زار وزیر الصحة فریق جراحة القلب من مستشفى سان دوناتو وأكدوامحافظة في كردستان 
.في أربیل مركز القلب

  
  
  

  

یونس مع الوفد االیطالينعبد الرحموزیر الصحة الدكتور 



 مع جمیع المنظمات االیطالیة نوفمبر18ومدیر عام الصحة الدكتور عبد هللا سعید یوم نتمر رمضااجتماع مع محافظ دھوك السید.

. أكد الدكتور عبد هللا سعید على أھمیة دور ھذه الزیارات للمنطقة والتي لھا دور كبیر في تطویر المعرفة والخبرة لدى الكادر المحلي
.وأشاد الجانبان بدور منظمة ھیفي النجاح ھذا التعاون. الجانب االیطالي عن استعدادھم لتقدیم الدعم الكامل لكردستانوأعرب 

  
  محافظ دھوك ومدیر الصحة العامة

  
  

  
  
  



ي تشید تحت إشراف مدیریة عقد اجتماع مع المدیر العام لصحة دھوك لمناقشة مخطط مشروع مدینة الرعایة الصحیة في دھوك والت
تحدث عن التغیرات التي حدثت مؤخرا والتطورات واإلنجازات التي تمت في كردستان وحكومتھا الدكتور كاردي .الصحة في دھوك

  .والذي سیساعد على خلق وتعزیز العالقات الدولیة وخاصة في ھذا المجال

یدالدكتور ایلیا كاردي والدكتور عبدهللا سع

الالزمة عن اإلحصاءاتوتضمن العرض نقاط ھامة حول عملیات صنع القرار والخطوات األولى الناجحة لمثل ھذه الخطة عن طریق حساب 
على أولویة اإلعداد من خالل تحدید برامج وأكد الدكتور ایلیا كاردي. األمراض وتحدید الرعایة الصحیة وفقا للتوزیع الجغرافي والدیموغرافي

  .یة الصحیة ، وأیضا على تدریب المھارات والموارد الالزمة لتنفیذ الخطةالرعا
مع التركیز على منطقة الشرق األوسط ، وأظھرت األرقام 2020إحصائیة ھامة حول النمو السكاني حتى عام وأظھر الدكتور ایلیا كاردي

بعد ذلك تقدیم المقترحات التي تعزز الرعایة الصحیة األولیة والقائمة رديوتابع الدكتور ایلیا كا. اإلحصائیة لمعدالت سریر نسبیا للنمو السكاني
  .من خالل إعادة تنظیم الھیاكل الحالیة والجدیدة في مجال الرعایة الصحیة

راض المتقدمة نموذجا للتطور من األمكما أظھر الدكتور ایلیا كاردي، التعلیم والتدریب : وتضمنت المقترحات االستثمار في الموارد البشریة 
ثم عرضت بعض مخططات المدن الصحیة التي بنیت في بعض دول الشرق . الى الصحة الوقائیة والمقارنة بین نموذج الیوم و نموذج المستقبل

  .األوسط في العرض التقدیمي
عن شراكة المستشفیات العامة مستشفى وجامعة ومركز التكنولوجیا الحیویة وأیضا الحدائق التقنیة الصحیة وأخیرا تحدث ینةالمدوشملت 

في نھایة االجتماع اتفق الجانبان على بذل جھود كافیة لتنفیذ مشروع المدینة . والخاصة واألنظمة والقوانین القادمة أیضا عبر األسواق المالیة
، یولى بینتو ، البرتو ساراكو ، لیا كارديالدكتور ای(التي تقوم بھا منظمة ھیفي الفرقة الطبیة المتنقلة إلى المناطق الریفیة عن مشروع والصحیة

.ناقشوا طریقة نقل المستشفى من األردن إلى دھوك للمشاركة في عالج المرضى في المناطق النائیة ) انریكوموسو



  
التغطیة اإلعالمیة: 

لیة ومع المدیر العام الدكتور عبد هللا سعید نوفمبر وفي مقابلة حیة مع قناة فضائیة كردستان ، أجریت مقابالت مع جمیع الفرق االیطا17في یوم 

.لمدة ساعة

واھداء  اآلالت بدأ الدكتور عبد هللا سعید المقابلة بشكر االیطالیین لمجیئھم الى كردستان ، واألداء والتعاون بینھما في مجال تدریب الكادر المحلي 
باإلضافة إلى ذلك ، أعرب عن امتنانھ لسفارة ،التي تبذلھا منظمة ھیفي وكرس شكره للجھود. الحدیثة والمعدات المختبریة وتطویر مختبر الدم

  .الوالیات المتحدة على دعم  المشاریع االنسانیة لمنظمة ھیفي
  

وذكروا االنجازات والخطط المستقبلیة 2006الوفد االیطالي شرح فترة التعاون مع منظمة ھیفي وحكومة إقلیم كردستان والتي بدأت منذ عام 
.الختام ، أعرب الدكتور عبدهللا سعید عن شكره والسعادة بزیارتھم وتمنى لھم كل النجاحوفي 

مقابلة مع الوفد االیطالي في فضائیة كردستان



 الحروق والجراحة التجمیلیة في دھوك مع مدیر المستشفى والكادر الطبي المحلي قاموا ىمستشفزار الفریق اإلیطالي نوفمبر20في
.بفحص طبي للمرضى

الدكتور محمد صالح ، الدكتور علي امین البزاز ،الدكتور ایلیا كاردي 
  

 مع الفریق الطبي اإلیطالي وفي اللقاء أكد كال الجانبین نوفمبر ، عقد وزیر التربیة والتعلیم العالي الدكتور ادریس ھادي اجتماعا 22في یوم
.على اھمیة تطویر العالقات والتعاون بین البلدین

وزیر التربیة والتعلیم العالي الدكتور ادریس ھادي مع الفریق الطبي اإلیطالي



 احة القلب في أربیل  وفي زیارتھم اجتمعوا مع جمیع الجراحین نوفمبر ، قام الفریق االیطالي مع منظمة ھیفي بزیارة لمركز جر20في یوم
في الوفد اإلیطالي وناقشوا معھم احتیاجات المستشفى

بخشان علي  مدیرة منظمة ھیفي في مركز جراحة القلب في أربیلوالدكتور ایلیا كاردي 

 بزیارة مستشفى ھیفي لالطفالنوفمبر ، قام الفریق االیطالي مع منظمة ھیفي 19في یوم

الوفد االیطالي في مستشفى ھیفي لالطفال



  

زیارة لكلیة الطب دھوك:
  

ا حارا بالضیوف ثم قدم الدكتور فرھاد خورشید الذي رحب ترحیبكلیةعمید الالطب ، والتقواكلیةنوفمبر ، زار الفریق االیطالي 20في یوم 
د سعادتھ لرؤیة الزوار وعلى أھمیة ضمان خلق عالقات متبادلة للتعاون في المجاالت العلمیة المختلفة وبخاصة في وأعرب العمینفسھ لھم

وشكر الدكتور ایلیا كاردي العمید ف وتحدث عن آفاق التعاون المستقبلي مع . مجال الطب وأن یكون أكثر تحدیدا في مجال الطب األكادیمي
.الجامعة

الطب الدكتور فرھاد خورشیدكلیةعمید                                                                                     



  :الفریق الثاني-ب
  

ى منظار المثانة وفقا من األطباء المحلیین في مركز جراحة األطفال عل) 2(أطباء إیطالیین لتدریب ) 3(والذي تألف من ، فریق جراحة األطفال
بین إیطالیا وكردستان ومنظار المثانة ھي التكنولوجیا الجدیدة والحدیثة كبدیل للجراحة التقلیدیة ومثل ھذا العالج غیر ) التدریب في العمل(لبرنامج 

  .متوفر في كردستان
  

طفل للمعالجة في )30(ھوك ، ھذا وتم اختیارفي دلألطفالعملیة جراحیة في مستشفى ھیفي ) 46(وأجریتمرضى ، ) 139(وقد تم فحص 
في الختصاصاتھموفقا الكادر الصحي المحلي في التدریب من )11(وشارك . ایطالیا بسبب حاالتھم المعقدة والتي ال یمكن أن تعالج في كردستان

  2008نوفمبر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االیطالي فریق جراحة األطفال
  
  
  
  



  
أطباء ایطالیین وبمشاركة من األطباء المحلیین من جمیع المحافظات ) 3(الذي یتكون من ) اللوكیمیا(الدم أطفال إمراض:الفریق الثالث-ت

  .الشمالیة
  

المحلي من خالل ورش العمل التي تم تقسیمھا الى مناقشة الحاالت المرضیة وطرق العالج مع األطباء الھدف الرئیسي من زیارتھم تدریب الكادر
وتعریف قاعدة بیانات سریریة مشتركة لمرضى الدم لجعل نقل البیانات واالتصال أسھل مع المستشفیات والمراجع تأسیسضا المحلیین ، ای

  .االیطالیة

دھوك وأربیل والسلیمانیة ، (من الكادر المحلي من محافظات ) 17(جمیع االجتماعات عقدت في مدیریة الصحة في دھوك وشارك فیھا 
بعض ھذه  المشاكل االدویة وانعدام الدعم المالي ، في عالج مثل ھذا المرض الخطیرمتواجھھوناقش جمیع الحضور المشاكل التي ، )صلوالمو

الدكتور كاردي رئیس البعثة أكد على تبادل المعارف والخبرات بین ایطالیا والشعب الكردي باإلضافة إلى ذلك ، .وجھل المرضى وعائالتھم 
تنع بأن دھوك ستكون نقطة االتصال فیھا بسبب اإلدارة الطبیة الجیدة والدعم القوي مشیرا إلى أن مھمة ھذا سیعود بالنفع على كامل صرح بانھ مق

  .كردستان وربما والعراق

  مریض یعانون من مرض اللوكیمیا منھم من عولجوا في إیطالیا )61(وقد تم تقییم 
  2008نوفمبر،الختصاصاتھموفقا التدریب الكادر الصحي المحلي في من )17(وشارك 

  

  



  
وبمشاركة من األطباء المحلیین من جمیع المحافظات أطباء ایطالیین ) 3(الذي یتكون من ) الثالسیمیا(الدم أطفال إمراض:الفریق الرابع -ث

  .الشمالیة
  

یمھا الى مناقشة الحاالت المرضیة وطرق العالج مع األطباء المحلي من خالل ورش العمل التي تم تقسالھدف الرئیسي من زیارتھم تدریب الكادر
وتعریف قاعدة بیانات سریریة مشتركة لمرضى الثالسیمیا لجعل نقل البیانات واالتصال أسھل مع المستشفیات والمراجع تأسیسأیضاالمحلیین ، 

  .االیطالیة
  
) أربیل والسلیمانیة وكركوك والموصل وخانقینمن محافظات دھوك و(من مھمتھم لقاء ممثلي جمعیات الثالسیمیا في كردستاناألخرجزء ال

  .في االجتماع الكثیر من النقاط والمشاكل نوقشت ، شخص) 15(والذین بلغ عددھم 

عدمن ھذه المشاكل البعض م، في االجتماع ، رحب ممثلو رابطة الثالسیمیا بالوفد اإلیطالي ، ومن ثم ھم وضحوا المشاكل التي تواجھھم 
وإرسالمتقدم لمرضى الثالسیمیا في كردستانأیضا محاولة فتح مركز،استمرار المریض على العالج ، ونقص بعض األدویة والمعدات الھامة

ة سھلة بجانب الخطیرة لیست مسألاإلمراضحتى في ایطالیا عالج مثل ھذه ھالجانب االیطالي أوضح أن. مرضى أكثر الى ایطالیا لتلقي العالج
  .تكالیفھ الباھظة جدا ولكنھم أكدوا على أھمیة التوعیة الطبیة لتفادي ھذا المرض

  
  .من مرضى الثالسیمیا الذین عولجوا في ایطالیا مع برنامج لتدریب الكادر المحلي)23(تم فحص -
  2008نوفمبر، الختصاصاتھموفقا الكادر الصحي المحلي في التدریب من )20(وشارك -
  
  



  
  

على أھمیة تبادل المعرفة وأوضحت أیضا أن السرطان مرض لیس لھ سبب أكدتآنا تستي التي الدكتورةمقابلة مع  أجرتروس كرادیو زا
.واألدویةبھذا المرض الخطیر من تلوث البیئة ونقص المعرفة الطبیة اإلصابةمحدد ولكن ھناك عوامل مساعده تساعد في زیادة 

والذي یتألف من طبیب واحد متخصص في علم األعصاب ) جراحة المخ واألعصاب(فریق جراحة الجملة العصبیة :الفریق الخامس-ج 
  .لألطفال

  
عملیة واحده في الیوم وبعد إجراءتألف البرنامج من اجتماعات یومیة في مستشفى الطوارئ مع حضور جمیع الكادر الطبي لمناقشة الحاالت ثم 

  .الطبي المحليفي الفترة المسائیة یتم فحص المرضى في منظمة ھیفي بمساعدة الكادر. جراحة المخ واألعصابردھة لة في ذلك جو
  

.كجزء من التدریب في العمل الكادر الطبي المحليمن )6(بمشاركة عملیات جراحیة و)3(إجراءمریض بجانب )211(وقد تم فحص



فریق الجملة العصبیة الدكتوره ستیفانیا اكورنو



  .شخصا) 18(ویتألف ھذا الفریق من فریق جراحة القلب المفتوح:الفریق السادس-ح 
د تم فحص ھذا وق، المحلي من خالل العملاربیل والعمل على تدریب الكادرعملیة جراحیة في مركز جراحة القلب في 17إجراءالفریق أھداف

.من مرضى القلب) 272(



مركز في قسطرة )13(إجراءاألشخاص ،تم ) 2(فریق عالج أمراض القلب بواسطة القسطرة ، ویتألف ھذا الفریق من :الفریق السابع -خ
من االطباء 6الطبي المحلي اشترك فیھا الكادربرنامج لتدریبمستشفى آزادي في دھوك ، مع فيقسطرة)11(وإجراءاربیلجراحة القلب في 

.المحلیین 

           

  

  
  
  
  



بزیارات إلى بنك الدم في دھوك لتنفیذ برنامج قامالذيالدكتور ماركو اندریاني، فریق المختبر ویتكون من شخص واحد : الفریق الثامن -د
  :وفیما یلي النقاط المتفق علیھا للتدریب ،

  
 تدریب شخص واحد الستخدام آلةFlowcytrometer)  ( أشھر3لتشخیص مرض اللوكیمیا في ایطالیا لمدة.
تدریب شخص واحد عن عملیة نقل الدم في ایطالیا لمدة شھر.
 نشاء سجل إقلیمي لمانحي النخاع العظمي المانحین وإإلیجادومشروع زرع النخاع العظمي في كردستان وتأسیسالبدء في تعریف

.لمرضى الثالسیمیا ومرضى اللوكیمیا

  .وفقا لتخصصاتھممن الكادر الطبي المحلي في التدریب 11وشارك 

  
  


