
  2008اكتوبر ، مؤتمر اربیل 
في أربیل قامت منظمة ھیفي بعقد مؤتمر صحفي في الشیراتون الفتتاح مشروعي القلب في اربیل ودھوك ودعت وزیر في الثامن من اكتوبر

ادة اعمار اقلیم اع(السید جیم ھیلر ردستان الدكتور عبدالرحمن یونس وممثل مكتب شؤون المحافظات في السفارة األمیركیةصحة اقلیم ك
MEDCHILDوالوفد الطبي االیطالي الدكتور ایلیا كاردي من منظمة ) السفارة االمریكیة التي تقوم بالمشاركة في دعم ھذه  المشاریع/ كردستان 

ضیح خطة عمل تنفیذ وتنفیذ عدة مشاریع صحیة ولتوسعید للمشاركة لتحضیروالمدیر العام لصحة دھوك الدكتور عبد هللاSIAاالیطالیھ ومنظمة 
.ھذا وقد نال كال المشروعین اھتمام وسائل اإلعالم والسكان في إقلیم كردستان، مشروع اجراء عملیات لمرضى القلب االطفال في أربیل ودھوك

الوفد الطبي االیطالي الدكتور ایلیا كاردي من منظمة ,السید جیم ھیلر األمیركیةممثل مكتب شؤون المحافظات في السفارة ,وزیر صحة اقلیم كوردستان الدكتور عبدالرحمن یونس 
MEDCHILD االیطالیھ ومنظمةSIA2008اكتوبر، مؤتمر اربیل ,والمدیر العام لصحة دھوك الدكتور عبدهللا سعید   



  

:2008الزیارة األولى تشرین الثاني - 1

الترتیبات الالزمة مثل مقابلة المرضى و عوائلھم و إجراء اللقاءات مع المستویات العالیة من المسئولین بدأت الزیارة بعدما قامت ھیفي بإجراء
یونس و مدیر عام صحة محافظة دھوك نالمحلیین من بینھم السید عدنان المفتي رئیس برلمان اقلیم كردستان و وزیر الصحة الدكتور عبد الرحم

. ك السید تمر رمضانالدكتور عبد سعید و محافظ دھو

                                           

مدیر عام ,وزیر التعلیم العالي الدكتور ادریس ھادي ,محافظ دھوك السید تمر رمضان ,یولي بینتو SIAرئیسة منظمة ,وزیر الصحة الدكتور عبدالرحمن یونس 
  االیطالیةMedChildور عبد هللا سعید مع اعضاء فریق منظمة صحة محافظة دھوك الدكت



  :النشاطات 
  

  فریق امراض القلب الوالدیة - 1
  
 جراحة القلب المفتوحفریق

  . ردستانمن جمیع محافظات اقلیم كعملیة فتح الصدر في مركز ھولیر المراض القلب في اربیل) 17(تم اجراء 
 فریق القسطرة

  . رة في مركز ھولیر المراض القلب في اربیل مع تطبیق برنامج التدریب للكادر المحليعملیة قسط) 13(اجریت 

الدكتورة ساندرا ، الدكتور كارمیلو ارجیدیانكو ، الدكتور زھیر الناصري ، كاردي ایلیاالبروفیسور ، البروفیسور الیساندرو فریجوال من فریق سان دوناتو الطبي 
جوستي في مركز ھولیر ألمراض القلب



2008نوفمبر بعثةفيالذین شاركواالمفتوحجراحة القلبفریقمع المنظمات اإلیطالیة

ت األسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس الجنسیة
1 ایلیا كاردي Medchildمدیر صحة منظمة  ذكر ایطالیة
2 انریكو موسو Medchildمشاریع منظمة : مدیر ذكر ایطالیة
3 البرتو ساراكو (Medchild)منظمة  ذكر ایطالیة
4 یولى بینتو SIAمدیرة منظمة  أنثى ایطالیة
5 سردار علي عزیز أمین جمعیة الثقافة الكردیة اإلیطالیة ذكر ایطالیة
6 ایزابیال ماندیلي منظمة اطفال مرضى القلب في العالم أنثى ایطالیة

7مفتوحفریق جراحة القلب ال ماركو ترلیدزي رئیس منظمة اطفال مرضى القلب في العالم ذكر ایطالیة
8 الساندرو فریجویال میالنو-مستشفى سان دوناتو-جراح قلب  ذكر ایطالیة
9 امبریتيجساندرو یال میالنو-مستشفى سان دوناتو –جراح قلب  ذكر ایطالیة

10 ھلكوت علي نوري میالنو-ن دوناتو مستشفى سا–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-مستشفى سان دوناتو –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-مستشفى سان دوناتو –ممرض ذكر ایطالیة
19 فرنشیسكا تیروني میالنو-مستشفى سان دوناتو –ةممرض أنثى ایطالیة
20 صوفیا كابزاس میالنو-مستشفى سان دوناتو –ةممرض أنثى ایطالیة
21 ستینو كیتاككورنیلیا او میالنو-مستشفى سان دوناتو –ةممرض أنثى ایطالیة
22 كامبیونمارینا  مودنا-ھیسبیریا مستشفى –ةممرض أنثى ایطالیة
23 دورینا لینیاتا میالنو-مستشفى سان دوناتو –ةممرض أنثى ایطالیة
24 الیزا دافولیو مودنا- ھیسبیریا –فني الرئة والقلب  أنثى ایطالیة



. 2008ثاني من الكادر المحلي شارك في التدریب و حسب اختصاصاتھم في تشرین ال)5(-

       

  البروفسور ماریو كارمیناتي في مركز ھولیر ألمراض القلب في اربیل



  فریق جراحة األطفال - 2

احة من األطباء المحلیین في مركز جر)2(الى مستشفى ھیفي لغرض تدریب Cyst Scopeارسل جھاز 2008من تشرین الثاني 15في 
  . ردستانبین ایطالیا و ك) دریب على العملمشروع الت(األطفال و حسب برنامج 

  
و التي تعتبر من Cyst Scopeسیقوم بعالج و حل مشاكل الجزر المثاني عن طریق حقن مادة في المثانة خالل Cyst Scopeال 

  . ردستانعالج غیر متوفر في كالنوع من الھذا. الحدیثة و تعتبر بدیل للعملیات التقلیدیةتالتكنولوجیا

مریض لیتم معالجتھم في )30(مریض في مستشفى ھیفي في دھوك و تم اختیار )46(مریض تم فحصھم و اجریت عملیات ل )139(-
  . ردستان في السنوات المقبلةو التي ال یمكن عالجھا في كایطالیا بسبب حاالتھم المرضیة المعقدة 

  
  .2008شاركوا في التدریب في تشرین الثاني من الكادر المحلي )11(-
  

:اسماء الفریق الطبي األیطالي من مدینة سیینا و حسب اختصاصاتھم         

فریق جراحة األطفال
ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس یةالجنس
1 ماریو مسینا )ایطالیا(رئیس قسم جراحة األطفال المستشفى التعلیمي سیینا : جراح األطفال  ذكر   ایطالیة
2 جوفاني دي ماجو )ایطالیا(المستشفى التعلیمي سیینا : جراح األطفال  ذكر   ایطالیة



  في دھوكلالطفال یولي بینتو في مستشفى ھیفي البروفیسور ماریو مسینا و جیوفاني دي ماجیو و الدكتورة



  اللوكیمیا / فریق امراض الدم -3

الھدف األساسي لزیارة الفریق كان تدریب الكادر المحلي عن طریق ورش عمل و التي قسمت الى مناقشة الحاالت المرضیة مع األطباء 
  .رضى امراض الدم لسھولة التواصل و نقل البیانات للشبكة األیطالیةتم وضع قاعدة بیانات سریریھ لم. المحلیین و طرق العالج

دھوك و اربیل و السلیمانیة و ( من الكادر الصحي المحلي من )17(اقیمت جمیع اللقاءات في المدیریة العامة لصحة محافظة دھوك بحضور 

من بعض ھذه المشاكل األدویة و االفتقار الى الدعم . یرحیث ناقشوا المشاكل التي یواجھونھا في عالج حاالت ھذا المرض الخط) الموصل
  . المادي و قلة وعي المواطنین

ن الدكتور كاردي مقتنع بان مدینة دھوك إلى أإضافة . الدكتور كاري رئیس الوفد شدد على تبادل الخبرات و المعرفة بین وكردستان و ایطالیا
  . حیة و التي ستمكن اقلیم كردستان و ربما العراق ككل من االستفادة من ھذه الخبراتستكون نقطة األتصال بسبب الدعم و قوة األدارة الص

.من مرضى اللوكیمیا بضمنھم المرضى الذین عولجوا في ایطالیا)61(تم تقییم حاالت -

.2008من الكادر المحلي في التدریب الذي اقیم في تشرین الثاني )17(شارك -

  .2008في التدریب الذي اقیم في تشرین الثاني شارك فریق امراض الدم األیطالي الذي 

ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس یةالجنس
1 آنا ماریا تیستي روما- Policlinico Umbertoمستشفى -لوكیمیا / أمراض الدم  أنثى   ایطالیة
2 روبیرتو كیسا میالنو- San Raffaeleمستشفى –ثالسیمیا / أمراض الدم  ذكر   ایطالیة
3 ماركو فوساتي میالنو- San Raffaeleمستشفى –ثالسیمیا / أمراض الدم  ذكر ایطالیة



و الدكتور ماركو اندریاني من الفریق األیطالي مع فریق الكادر المحلييالدكتورة اناماریا تیست



  

  لثالسیمیا امراض ا–فریق امراض الدم -4

و ) دھوك و اربیل و السلیمانیة و كركوك و الموصل و خانقین( ردستان كاحدى جوانب نشاطات ھذا الفریق كان لقاء جمعیات الثالسیمیا في 

كیفیة الھدف كان التعرف على ھذه الجمعیات عن قرب و تحدید احتیاجاتھا و األطالع على الخطط المتبعة من قبلھم و . )15(الذین بلغ عددھم 

خالل اللقاء رحب ممثلوا الجمعیات بالوفد األیطالي و اوضحوا المشاكل التي یواجھونھا اثناء عملھم .  تطویر البیانات و االتصاالت في المستقبل
د من اجل ومنھا انقطاع عالج المرضى و االفتقار الى بعض من األدویة و المعدات المھمة و قدموا قائمة بطلباتھم و التي تضمنت بذل الجھو

  .انشاء مركز متطور للثالسیمیا في كردستان و عالج عدد اكبر من المرضى في ایطالیا

انھا مكلفة جدا الىالوفد األیطالي وضح للمجتمعین انھ حتى في ایطالیا فان عالج ھذا النوع الخطیر من األمراض لیس بالمھمة السھلة إضافة
  . ب اخذھا بعین األعتبار لتفادي الكثیر من الحاالت في المستقبلوشددوا على اھمیة التوعیة الصحیة و التي یج

من مرضى الثالسیمیا و الذین عولجوا في ایطالیا فحصوا مرة اخرى ضمن برنامج التدریب للكادر المحلي من اجل إبداء فكرة واضحة )23(-
.عن كیفیة التشخیص و تقییمھا حتى بعد عملیات زرع النخاع

. 2008لي شارك في التدریب المقام في تشرین الثاني من الكادر المح)20(-

:الفریق األیطالي للثالسیمیا من تالف 

ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس یةالجنس
1 آنا ماریا تیستي روما- Policlinico Umbertoمستشفى -لوكیمیا / أمراض الدم  أنثى   ایطالیة
2 روبیرتو كیسا میالنو- San Raffaeleمستشفى –یمیا ثالس/ أمراض الدم  ذكر   ایطالیة



  الفریق الطبي األیطالي مع الفریق المحلي



  :فریق امراض الجملة العصبیة -5

المرضیة و من ثم اجراء عملیات تالف برنامج الفریق من لقاءات یومیة في مستشفى الطوارئ مع جمیع كوادر المستشفى و مناقشة الحاالت 
بعد ظھر كل یوم قام الفریق بفحص حاالت امراض الجملة . الجملة العصبیة كل یوم و القیام بجوالت رئیسیة في قسم جراحة الجملة العصبیة

  .العصبیة في منظمة ھیفي و بمساعدة الكادر المحلي

. كجزء من برامج التدریب على العملعملیات بحضور الكادر المحلي)3(مریض و اجراء )211(تم فحص -

.تشرین الثاني8من الكادر الصحي المحلي شارك في التدریب المقام في  )6(-

:فریق امراض الجملة العصبیة األیطالي تكون من 

ستیفانیا اكورنو.د

ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس   یةالجنس
1 ستیفانیا اكورنو یل في میالنوجراحة األعصاب ، مستشفى سان رافای:طبیبة  أنثى ایطالیة



  :الفریق البیولوجي - 6

في  Policlinico Torvergataمستشفى  IMEتكون الفریق البیولوجي من الدكتور ماركو اندریاني البیولوجي في مختبر الزرع  لمنظمة 
  .روما

  :اجل اجراء التدریب و التي تضمن ما یليقام الدكتور ماركو بزیارة بنك الدم في دھوك من 

 تدریب كادر واحد ألستعمال جھازFlowcytrometer اشھر3لتشخیص مرض اللوكیمیا في ایطالیا و لمدة.

تدریب كادر واحد على عملیة نقل الدم في ایطالیا و لمدة شھر واحد.

 البدء بمشروع انشاء مختبرHLA للمرضى المرشحین لعملیات زرع النخاع و انشاء سجل اقلیمي في كردستان ألیجاد متبرعین محتملین
. لمتبرعي النخاع لمرضى الثالسیمیا و اللوكیمیا

.2008من الكادر المحلي شارك في التدریب الذي اقیم في تشرین الثاني )11(-

                        

االیطالیةMedchildمع وفد منظمة الدكتور عبدهللا سعیدالمدیر العام لصحة دھوك 

ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس   یةالجنس
1 ماركو اندریاني روما- Policlinico Torvergataمستشفى –IMEمنظمة –الزرع مختبر -عالم أحیاء  ذكر ایطالیة


