
  : أنشطة المشروع حسب الزیارات
  

  2008تشرین الثاني 28-14: الزیارة األولى
  

في بعد وصول الوفد الطبي األیطالي باشروا أنشطتھم على الفور و في الوقت نفسھ التقوا بالدكتور عبدالرحمن یونس وزیر صحة اقلیم كردستان 
. فظة دھوك الدكتور عبد سعید و مجموعة من األطباء المحلیین في دھوكاربیل و محافظ دھوك السید تمر رمضان و مدیر عام صحة محا

دیم جمیع المسئولین الحكومیین أعربوا عن سعادتھم للجھود القیمة التي تبذلھا األطراف بمساعدة األطفال المرضى و أعربوا عن استعدادھم لتق
. المساعدة الالزمة

      وزیر الصحة الدكتور عبد الرحمن یونس                                                      دھوك و مدیر عام صحة المحافظةمحافظ              
  

  



  

    :الفریق االیطالي الذي زار كردستان تألف من االختصاصات التالیة   

ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس یةالجنس
1 ایلیا كاردي Medchildومدیر صحة منظمة IMEمنظمة :مدیر ذكر   ایطالیة
2 انریكو موسو ذكر  Medchildمشاریع منظمة : مدیر   ایطالیة
3 البرتو ساراكو (Medchild)منظمة  ذكر   ایطالیة
4 یولى بینتو SIAمدیرة منظمة  أنثى   ایطالیة
5 سردار علي عزیز أمین جمعیة الثقافة الكردیة اإلیطالیة رذك   ایطالیة
6 ایزبیال ماندیلي جمعیة أطفال مرض القلب في العالم أنثى   ایطالیة
7 ماركو دي تریلیزي نائب رئیس منظمة اطفال مرضى القلب في العالم ذكر   ایطالیة

  
اتفق الطرفان على خالل اللقاءویونس وزیر الصحةنمن تشرین الثاني و التقوا بالدكتور عبد الرحم17زار الوفد وزارة الصحة في ال 

  . ضرورة وجود مركز امراض القلب لالطفال في كل محافظة في اقلیم كردستان و أكدوا على اھمیة استمرار التعاون في ھذا المجال
  

من تشرین الثاني حیث شدد18ثم اجتمع الوفد مع محافظ دھوك السید تمر رمضان و مدیر عام صحة المحافظة الدكتور عبد سعید في ال 
اعرب الوفد األیطالي عن .مدیر عام الصحة على اھمیة ھذا النوع من الزیارات لدورھا في تطویر الخبرات وتوسیع معارف الكادر المحلي

ھیفي لكونھا من منظمة أثنى الجانبان المحلي و األیطالي على دور واستعداده الكامل لدعم اقلیم كردستان اضافة الى زیارة األقلیم قدر المستطاع 
  . جعلت ھذا التعاون واقعا

استھل . اجري ھذا األجتماع لمناقشة خطة مشروع المدینة الصحیة و التي سیتم إنشائھا تحت اشراف المدیریة العامة لصحة محافظة دھوك
الدولیة و خاصة في الدكتور كاردي بالحدیث عن التغیرات و األنجازات التي شھدھا اقلیم كردستان و عن دور حكومة األقلیم لتقویة العالقات 

  . مجال الصحة
  

خطط من ھذا النوع عن ذاحتوى العرض الذي قدمھ الدكتور كاردي نقاط مھمة في عملیة صنع القرار و التي تعتبر الخطوة الناجحة األولى لتنفی
رافي وكذلك شدد على ت الضروریة عن األمراض لوضع النظام الصحي المالئم و حسب التوزیع السكاني و الجغءاطریق احتساب اإلحصا

  . وضع األولویات من خالل برامج  خدمات الرعایة الصحیة إضافة الى توفیر المصادر و الخبرات لتنفیذ الخطة
  
  



  
  

  
حیث اظھر عدد األسرة مقارنة 2020ات مھمة عن النمو السكاني في منطقة الشرق األوسط الى حین العام ءعرض الدكتور كاردي إحصا

استمر في عرض المقترحات و التي تعتبر بمثابة تعلیمات لتطویر الرعایة الصحیة األساسیة القائمة و من خالل إعادة ترتیب و بالنمو السكاني و
  . تنظیم المرافق الحالیة و الجدیدة في النظام الصحي

  

  الدكتور عبد سعید و الدكتور ایلیا كاردي
  

الدكتور الى نموذج التطور من األمراض المعقدة الى الصحة أشارالتدریب و التعلیم و : لمصادر البشریة في ااالستثمارتضمنت المقترحات 
تتضمننھذه المدالوقائیة و المقارنة بین نموذج الیوم الحالي و النموذج المستقبلي و بعض المدن الطبیة التي بنیت في الشرق األوسط 

أخیرا تحدث عن قانون الشراكة بین القطاع العام و القطاع ، البیولوجیة و المجمعات الصحیةاالمستشفیات و الجامعات و مراكز التكنولوجی
  . مشروع المدینة الطبیةذفي نھایة اللقاء اتفق الجمیع على بذل الجھود الكافیة لتنفی. الخاص و األسواق المالیة و التأسیس لعملیات نموذجیة

  
طبي مستشفىلنقلمحددةطرائق MED CHILDناقش الوفد االیطالي لمنظمة مشروع الفرقة الطبیة المتنقلة إلى المناطق الریفیة وبالنسبة ل

  .ضمن مشروع منظمة ھیفيالمناطق الریفیة فيالمرضى في عالجللمشاركةدھوكإلىواألردنالى كردستان منمتنقل
  



  

  الطبیة األیطالیة مع محافظ دھوك و مدیر عام الصحةالفرقة 
  

من تشرین الثاني قامت قناة فضائیة كردستان بإجراء لقاء مباشر مع جمیع اعضاء الفرقة الطبیة األیطالیة و الدكتور عبد سعید لمدة 17في ال 
لزیارتھ اقلیم كردستان و شكر جھودھم و ادائھم و تعاونھم لتدریب اثناء المقابلة بدا الدكتور عبد سعید بالحدیث و شكر الفریق األیطالي. ساعة

الكادر المحلي و مبادرتھم لجلب معدات حدیثة لتطویر عمل مختبر فحص الدم كذلك عبر عن شكره لمنظمة ھیفي لجھودھا المتواصلة في ھذا 
.    اني لمنظمة ھیفيو في نفس الوقت اعرب عن سعادتھ لدعم السفارة األمریكیة للعمل األنس. المجال

وتحدثوا بشكل 2006بعدھا بدأ الفریق األیطالي بالحدیث عن تاریخ التعاون مع منظمة ھیفي و حكومة اقلیم كردستان و التي بدات منذ العام 
  . مختصر عن ادائھم و خططھم المستقبلیة

                              مستشفى الحروق                                                                  مركز ھولیر ألمراض القلب               



  
من تشرین الثاني و التقوا مع مدیر المستشفى و الكادر الصحي العامل و قاموا بجولة 20زارالفریق األیطالي مستشفى الحروق في دھوك في 

ارالفریق األیطالي مركز ھولیر ألمراض القلب حیث التقوا مع جمیع جراحي القلب من الفریق من تشرین الثاني ز20و في . لفحص المصابین
  . األیطالي و ناقشوا احتیاجات المركز

  
عبر عن ومن تشرین الثاني كلیة الطب في دھوك و التقوا الدكتور فرھاد خورشید عمید الكلیة و الذي رحب بالضیوف21و زار الفریق في 

شكر الدكتور . الوفد و اكد على اھمیة انشاء عالقات للتعاون في مختلف المجاالت العلمیة و الطب خاصة في الطب األكادیميسعادتھ لزیارة 
  . كاردي العمید و تحدث عن امكانیة التعاون في المستقبل مع كلیة الطب

و شدد الطرفان على اھمیة تطویر العالقات و االیطالي ي لفریق الطبامن تشرین الثاني التقى وزیر التعلیم العالي الدكتور ادریس ھادي 22في 
  .التعاون بین البلدین و خاصة في مجال التدریب و الخبرات

              ادریس ھادي.وزیر التعلیم العالي د                                                            عمید كلیة الطب                                      
  

:فریق القسطرة األیطالي تكون من األختصاصات التالیة 

ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس یةالجنس
1 ماریو كارمیناتي میالنو-مستشفى سان دوناتو- طبیب قلب  ذكر   ایطالیة
2 ساندرا جوستي مستشفى ماسا كرارا-قلب ةطبیب أنثى   ایطالیة
3 دونیتیال دي بندیتي میالنو-مستشفى سان دوناتو –مخدر  أنثى   ایطالیة
4 كرستینا كروسي میالنو-مستشفى سان دوناتو - ممرضة أنثى   ایطالیة



من المرضى المصابین بأمراض القلب إضافة )272(عملیة قسطرة في مستشفى آزادي في دھوك و فحص ) 11(تم القیام ب زیارةفي اثناء ال
  . و الفنیین على العملنالمحلي من اختصاصیي امراض القلب و المخدرین و الممرضیالطبي من الكادر )19(الى تدریب 

  

م صحة دھوك مع البروفیسور األیطالي ماریو كارمیناتيامدیر ع:مستشفى أزادي في دھوكنمصور مختارة


