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  : النشاطات
  

2010الى كردستان االیطالیةزیارات المنظمات - 1
لفحص المرضى و تحدید 2010التي زارت كردستان في االیطالیةالفرق . زارت عدد من المنظمات و الفرق الطبیة كردستان في ھذا العام

:التالیة االختصاصاتالحاالت الطارئة تكونت من 

ت فياالختصاص و الموقع الوظی  األسم الجنسیة  الجنس

1 MedChildمنظمة –مدیر القسم الصحي   ایلیا كاردي ذكر   ایطالي

2 SIAرئیسة منظمة   یولى بینتو أنثى ایطالي

3 ذكر  مستشفى سان دوناتو–القلب إمراضاختصاصي   ماریو كارمیناتي ایطالي

4 MCمدیر مشروع   انریكو موسو ذكر ایطالي

5 مستشفى سان دوناتو–القلب إمراضتصاصي اخ  كارمیلو ارجیدیاكونو ذكر ایطالي

6 زیان علي عزیز Emergency ASL7 – ایطالیا-المركز الصحي في سیینا  -ةطبیب أنثى ایطالي

7 ذكر  مستشفى سان فینسیزو في تورمینا–القلب إمراضاختصاصي   بیانكاسواین ایطالي

8 ذكر  القلبإمراضاختصاصي   ئیلیو كاروسو اليایط

9 مستشفى سان فینسیزو في تورمینا–القلب إمراضاختصاصي   جیكروماریا كابرییال  ایطالي  أنثى

10 ذكر  مستشفى سان دوناتو-جراح القلب   الیساندرو فریجوال ایطالي

11 ذكر  كلیة جراحة القلب جامعة میالن: طبیب   ھلكوت علي نوري عراقي

12 مستشفى سینا–ر التحلیلي و التشخیصي المختب–طبیب   سلفاتوري بیترالیا ذكر ایطالي

13 ذكر  مستشفى سینا التعلیمي–مركز تشخیص ما قبل الوالدة   ریناتو سكارنیجي ایطالي

14 أنثى  قسم الوالدة مستشفى سینا التعلیمي  ایرین زیربیتو ایطالي

15 أنثى  تشفى سینا التعلیميمس–المختبر المایكروبایولوجي : مایكروبایولوجي   ستیفانیا كریستي ایطالي

16 مستشفى سینا التعلیمي–رئیس قسم جراحة األطفال   ماریو مسینا ذكر ایطالي

17 مستشفى سینا التعلیمي–قسم جراحة األطفال : أطفالجراح   جیوفاني دیماجیو ذكر ایطالي

18 لتعلیميمستشفى سینا ا–قسم جراحة األطفال : أطفالجراح   فرانشیسكو فیرارا أنثى ایطالي
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  2010عالج المرضى في ایطالیا - 2
  

:2010في العام بالتعاون مع المنظمات االیطالیةایطالیا إلىأرسلوامجموع المرضى الذین 
:ادناهفي الجدولكما ھو مبینمریض) 33(

  

مرضى جراحة األطفال في مستشفى سیینا في ایطالیا

ت المرض مجموع المرضى
1 الدممراضا 6
2 سیمیاثالالمراضا 5  
3 11  األطفالجراحة مراضا  
4 القلب الوالدیةمراضا 11

المجموع 33
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مرضى جراحة األطفال في مستشفى سیینا في ایطالیا
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  ایطالیا–كردستان یزور األطفال المرضى في مستشفى سینا إقلیمطیب وزیر في حكومة زعبد العزیالسید                                   فورتیلو مع مرضى القلبمنظمة كور –میالن 

                   
  

  Emergency2010عالج المرضى في السودان بالتعاون مع منظمة -3
        :مرضى كما ھو مبین في الجدول)3(2010في االیطالیةEmergencyمنظمةمعبالتعاونالسودان إلىأرسلوامجموع المرضى الذین 

                    
ت المرضنوع  مجموع المرضى
1 امراض القلب الوالدیة 3

المجموع 3
  

2010من قبل الفرق الطبیة االیطالیة في كردستانعالج المرضى - 4
مریض كما ھو مبین في )100(:2010في عام ن من قبل الفرق الطبیة االیطالیة لھم عملیات في كردستاأجریتمجموع المرضى الذین 

:  أدناهالجدول 
ت المرضنوع  مجموع المرضى
1 القلب الوالدیةمراضا 77
2 جراحة األطفالمراضا 23

المجموع 100
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  2010فحص المرضى في كردستان - 5
  2010في العام في ایطالیا تم تدریبھم الذین المحلیینواألطباءاالیطالییناألطباءمن قبل مجموع المرضى الذین تم فحصھم في كردستان

:أدناهفي الجدول موضحمریض كما ھو )2067(

2010تم فحصھم من قبل الفرق الطبیة االیطالیة لعام الذینالمرضى   
  جموعالم  المدینة  المرضنوع   ت

1 القلب الوالدیةمراضا

401  دھوك
203  كركوك
726  أربیل

395  السلیمانیة
1805  مجموع كل مرض

2 األمراض السرطانیة دھوك 1
مجموع كل مرض 1

3 دھوك  العیونمراضا 2
مجموع كل مرض 2

4 جراحة األطفالمراضا

دھوك 201
5  كركوك
15  أربیل
9  یةالسلیمان

مجموع كل مرض 230
5 الجملة العصبیةمراضا دھوك 67

مجموع كل مرض 67
6 دھوك  الكسور و العظاممراضا 2

مجموع كل مرض 2
7 دھوك  و حنجرةإذنانف و مراضا 1

مجموع كل مرض 1
8 دھوك  األمراض النفسیة 1

مجموع كل مرض 1
9 امراض النساء و التولید دھوك 38

مجموع كل مرض   38
2067  مجموع المرضى
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:2010في عام االیطالیینقبلمنكردستانوفيایطالیافيالمحليالطبيوالكادراألطباءتدریب- 6
  

4بالتعاون مع المنظمات االیطالیةایطالیافيتم تدریبھم األطباءمن
143 قبل الفرق الطبیة االیطالیةمنفي كردستان تم تدریبھم من الكادر واألطباء المحلیین

  

  
الدكتور عبدهللا سعیدمدیر عام صحة محافظة دھوك . لربط القطاع الصحي في كردستان و ایطالیا على مستویات عالیةحثیثةبذلت ھیفي جھودا 

للحصول على الخبرة و المساعدة لألطباء و قلیماإلعالقات و تعاون مع األطباء و مستشفیات إلقامةكان قد زار إقلیم توسكاني في ایطالیا 
  .كردستانإقلیممستشفیات 

  

طبیب نعبد الرحمسینا للتدریب وھم الدكتور قادر محمد صالح طبیب جراحة األطفال و الدكتور رعد –ایطالیا إلىھیفي طبیبین أرسلت
إشرافریبیة في مستشفى سینا التعلیمي في ایطالیا و تحت حزیران شارك األطباء في دورة تد18-5في الفترة من . األمراض الجلدیة

  :البروفسور ماریو مسینا حیث تم انجاز النشاطات التالیة 
  

  المختلفة في غرفة العملیات اتءاإلجراالتواجد في غرفة العملیات و مشاھدة - 1
  األطفالأمراضحاالت إدارةتفقد المستشفى و مشاھدة طرق - 2
  لھا العملیات في دھوك أجریتلتي تقییم الحاالت ا-3
.التي تساعد في تطویر مركز جراحة األطفال في دھوكاتءاإلجرامع البروفسور مسینا و الدكتور یوال مناقشات- 4


