
  :النشاطات
  2009تان كردسزیارات المنظمات األیطالیة الى - 1

لفحص المرضى 2009الفرق االیطالیة التي زارت كردستان في . زارت عدد من المنظمات و الفرق الطبیة كردستان في ھذا العام ولعدة مرات
  :و تحدید الحاالت الطارئة تكونت من االختصاصات التالیة

ت األسم ع الوظیفياالختصاص و الموق الجنس الجنسیة
1 ایلیا كاردي Medchildمدیر صحة منظمة  ذكر ایطالیة
2 یولى بینتو SIAمدیرة منظمة  أنثى ایطالیة
3 سردار علي عزیز أمین جمعیة الثقافة الكردیة اإلیطالیة ذكر ایطالیة
4 كارلو جیاكومو Medchildمنظمة  ذكر ایطالیة
5 كرستینا جیوكنى فلورنسة- ستشفى مایر ة مممرض أنثى ایطالیة
6 انریكو موسو ذكر  Medchildمدیرمشاریع منظمة  ایطالیة
7 كابرییلى زنكریتي مھندس مستشفیات ذكر ایطالیة
8 اندریا راكاتسیني مھندس مستشفیات ذكر ایطالیة
9 لینا شیفر طبیبة أنثى المانیة
10 ساندرا جوستي راطبیبة قلب مستشفى ماسا كرا أنثى ایطالیة
11 سابینا ریكیال طبیبة قلب مستشفى ماسا كرارا أنثى ایطالیة
12 داریو میالني میالنو-مستشفى سان دوناتو –مخدر  ذكر ایطالیة
13 یان علي عزیزز Emergency ASL7 – ایطالیا- المركز الصحي في سیینا  - ةطبیب أنثى ایطالیة
14 ذكر  مستشفى سینا التعلیمي–شخیص ما قبل الوالدة مركز تطبیب   ریناتو سكارنیجي ایطالي
15 كایا كوستانتینو أنثى  مستشفى سینا التعلیمي–ممرضة ایطالیة
16 جولیانا دى آنجلز SIAمنظمة  أنثى ایطالیة
17 ویل یوخن المانیا-ھامبوركمستشفى /طبیب قلب  ذكر المانیة
18 كوتز كریستوف میللر المانیا-ھامبوركشفى مست/طبیب قلب  ذكر المانیة
19 مانویال بروني أنثى  مستشفى سینا التعلیمي–مخدر ایطالیة
20 لوكا كاریمالدي مستشفى سینا التعلیمي–رئیس قسم أمراض ألجراحة التقویمیة والتجمیلیة : جراح أطفال  ذكر ایطالي
21 ماریو مسینا )ایطالیا(رئیس قسم جراحة األطفال المستشفى التعلیمي سیینا : جراح األطفال  ذكر ایطالیة
22 جوفاني دي ماجو )ایطالیا(المستشفى التعلیمي سیینا : جراح األطفال  ذكر ایطالیة



:2009ایطالیافيالمرضىعالج- 2
:2009العامبالتعاون مع المنظمات االیطالیة فيایطالیاإلىأرسلواالذینالمرضىمجموع                                                                       
  :كما ھو مبین في الجدول أدناهمریض) 33(                                                                       

ت المرض المرضىمجموع
1 العصبیةالجملةامراض 1
2 الدمامراض 12
3 التالسیمیاامراض 8
4 12  األطفالجراحةامراض

المجموع 33

  

  
  

  
  

  
  ایطالیا–صور األطفال الذین اجریت لھم العملیات في سیینا 



  Emergency2009عالج المرضى في السودان بالتعاون مع منظمة -3
  

  :مرضى كما ھو مبین في الجدول)10(2009في االیطالیةEmergencyمنظمةمعبالتعاونن مجموع المرضى الذین أرسلوا إلى السودا

ت المرضنوع  مجموع المرضى

1 امراض القلب الوالدیة 10

المجموع 10

  

  

  مطار اربیل الدولي–صور المرضى المرسلین الى السودان 



  

  
  

        

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السودان، الخرطوم–Emergencyصور المرضى في مستشفى 


