
  : النشاطات
2011زیارات المنظمات االیطالیة الى كردستان - 1

لفحص المرضى 2011الفرق 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 وقع الوظیفياالختصاص و الم  األسم الجنسیة  الجنس

1 بینتویولي SIAمنظمةرئیسة انثى ایطالي
2 التعلیميسیینامستشفىفيالوالدةقبلماتشخیصمركز  سكارنیجيریناتو ذكر   ایطالي
3 سیینامستشفىفيالتولیدوالنسائیةقسم  زیربیتوایرینا انثى ایطالي
4 كریستىستیفانیا سیینامستشفىفيولوجيالمایكروبایمختبر انثى   ایطالي
5 سیینافيالصحيالتعاونمدیر  سكاليلوكا ذكر ایطالي
6 ممرضة  كروزاالیسیا انثى   ایطالي
7 بیانكااینسو تاورمینا-فینجینزوسانمستشفى-قلبطبیب ذكر ایطالي

8 بیسیرنيمیكیلى بوجیبونسيمستشفى-والعظامالكسورأمراضجراح ذكر ایطالي

9 ذكر  Manatena Onlusمنظمةفيالدولیةالصحةمدیر  كارديایلیا. د ایطالي

10 ذكر  Manatena Onlusفيالصحيالمشروعمدیروالقلبیةاألمراضجراح  اوریكیوجان لوكا. د ایطالي

ذكر  Manatena Onlusفيالدولیةالعالقاتمستشار  سردار عزیز  11 ایطالي
مستشفى سینا التعلیمي–والتجمیلیةالتقویمیةألجراحةأمراضرئیس قسم : جراح أطفال   الدىلوكا كریم  12 ذكر ایطالي
13 لوكا روساتو مستشفى سینا التعلیمي–والتجمیلیةالتقویمیةألجراحةأمراضقسم : جراح أطفال  ذكر ایطالي
14 لیميمستشفى سینا التع–رئیس قسم جراحة األطفال   ماریو مسیینا ذكر ایطالي
15 مستشفى سینا التعلیمي–قسم جراحة األطفال : جراح أطفال   جیوفاني دى ماجو ذكر ایطالي
16 روسیلال انجوتي مستشفى سینا التعلیمي–قسم جراحة األطفال : جراح أطفال  انثى ایطالي
Bambini Cardiopatici nel Mondoجراح القلب ومدیر مستشفى سان دوناتو و مؤسس منظمة  الیساندرو فریجوال  17 ذكر ایطالي
18 ذكر  Bambini Cardiopatici nel mondoرئیس منظمة   ماركو دي تریلیتزي ایطالي
19 انثى  La Repubblicaصحفیة في الجریدة  االیطالیة    جنسیا ساسو   ایطالي
منظمة  قلب األطفال األوربیة  دونالد ویبیر  20 ذكر كندي

21 زیززیان علي ع Emergency ASL7 – ایطالیا-المركز الصحي في سیینا  -ةطبیب انثى ایطالي

22 ھلكوت نوري ذكر  جراح القلب في مستشفى سان دوناتو   عراقي
23 اربیلفياألیطالیةالجمھوریةقنصل  سانتىديسیمونى ذكر ایطالي



  :  2011ایطالیافيالمرضىعالج- 2
  :أدناهالجدولفيمبینھوكمامریض) 29(:2011العام فياالیطالیةالمنظماتمعبالتعاونایطالیامجموع المرضى الذین أرسلوا إلى

  

  

  

  

  

  

  

  

ت المرض المرضىمجموع  العالججھة
1 الدمامراض 1  االیطالیةSIAمنظمةمعبالتعاونسیینا- ایطالیا
2   10  الیةاالیطSIAمنظمةمعبالتعاونسیینا- ایطالیا  األطفالجراحةامراض
3 االیطالیةSIAمنظمةمعبالتعاونروما- ایطالیا  األطفالجراحةامراض 1
4 الوالدیةالقلبامراض االیطالیةSIAوCuore Fratelloمنظمةمعبالتعاونمیالنو- ایطالیا 10
5 الوالدیةالقلبامراض االیطالیةاالحمرالصلیبمنظمةمعبالتعاونروما- ایطالیا 1
6 الوالدیةالقلبمراضا االیطالیةSIAمنظمةمعبالتعاونتورینو- ایطالیا 6

المجموع   29



  
  
  
  

  
  

  

میالنو-ایطالیافيألقلبمرضى



  
  

  
  
  

فياالطفالجراحةمرضى     
یینا سمستشفى–ایطالیا     

  
  
  



  
  Emergency2011عالج المرضى في السودان بالتعاون مع منظمة -3

          :مرضى كما ھو مبین في الجدول)5(2011في االیطالیةEmergencyمنظمةمعبالتعاونمجموع المرضى الذین أرسلوا إلى السودان 
                  

ت المرضنوع  مجموع المرضى

1 امراض القلب الوالدیة 5

المجموع 5

  

  
  
  
  

  

  
السودان  فيألقلبمرضى



  
  
  

  
2011عالج المرضى من قبل الفرق الطبیة االیطالیة في كردستان - 4

ھو مبین في الجدول مریض كما )102(:2011عام االیطالیةالطبیةالفرققبلمنمجموع المرضى الذین أجریت لھم عملیات في كردستان
:  أدناه 

  

  
  
  
  
  
  
  

ت نوع المرض الجھھ المنظمة مجموع المرضى

1 امراض القلب الوالدیة االیطالیةSIAبالتعاون مع منظمة  32

2 امراض جراحة األطفال االیطالیةSIAبالتعاون مع منظمة  32

3 االیطالیة SIAبالتعاون مع منظمة   امراض الجراحة التقویمیة والتجمیلیة 30

4 بالتعاون مع مستشفى بوجیبونسي  امراض الكسور والعظام 8

المجموع 102



2011فحص المرضى في كردستان - 5
  

2011في العام تم تدریبھم في ایطالیا الذین المحلیینمجموع المرضى الذین تم فحصھم في كردستان من قبل األطباء االیطالیین واألطباء
  :كما ھو موضح في الجدول أدناهمریض)2105(

2011تم فحصھم من قبل الفرق الطبیة االیطالیة لعام الذینالمرضى   
نوع المرض  ت المحافظة المجموع

صغار/ امراض ألقلب الوالدیة   1

دھوك 610
كركوك 305
اربیل 395

السلیمانیة 314
مجموع كل مرض   1624

أمراض جراحة االطفال  2

دھوك 161
كركوك 2
اربیل 8

السلیمانیة 4
مجموع كل مرض   175

أمراض ألجراحة التقویمیة والتجمیلیة  3

دھوك 176
كركوك 1
اربیل 7

السلیمانیة
مجموع كل مرض   184

أمراض الكسور والعظام  4

دھوك 115
كركوك
اربیل 7

السلیمانیة
مجموع كل مرض   122
مجموع المرضى   2105



: 2011عاماالیطالیینقبلمنكردستانوفيایطالیافيالمحليالطبيوالكادراألطباءتدریب- 6
  
3االیطالیةالمنظماتمعبالتعاونایطالیافيتم تدریبھم األطباءمن
136لیةاالیطاالطبیةالفرققبلمنكردستانفيتم تدریبھم المحلیینالكادر واألطباءمن

  
  

      
  

  

  
للتدریبایطالیاالىھیفيمنظمةقبلمنالمرسلاطفالجراحةاختصاصمحمدللدكتور قادرتقریر
لبعضالعملیاتمنعددأجریتحیثسیینا،إیطالیافياألطفالجراحةمركزفيكنت2011،ابریل/ نیسان6الىمارس26منالفترةخالل

میسینا،األستاذقبلمنلھماالعملیةوأجریتجداالطبیةالمشاكلمنسلسلةمعكردستانمنكانواالمرضىھؤالءمنمسةوخجداالمعقدةالحاالت
  .األطفالجراحةفيالروادمنواحدھوالذيالمتحدةالمملكةمنبیانكيادریانوالسید

بحیثالمرضى،ھؤالءمتابعةالعملیاتوبعدالعملیةقبلأیضاوليبالنسبةةومنفعكبیرتأثیرلھوالخطواتالتقنیاتومراقبةالعملیاتھذهحضور
سجالتمعيوأحمل. الجراحةبعدالمرضىمتابعةویمكنناالقبیلھذامنعملیاتاجراءامكانھوكردستانفيللدكتورمیسیناالقادمةالمھمةان

ویمكنناالعلمیةالمنفعةعلىللحصولدھوكفياألطفالجراحةمركزوفيبلدييفالكلیاتعلىوساعرضھاساعة75العملیاتھذهعنالفیدیو
  .العملیاتھذهمشاھدةأثناءالمناقشة

عدیدةوتوصیاتجیدةنصائحليوقدمبیانكيالدكتورمعدھوكفياألطفاللجراحةبمركزناتتعلقكثیرةجوانبناقشناالزیارةھذهفيأیضا
.الطویلالمدىعلىوالتشخیصالنتیجةوتحسینالعملیاتجودةوزیادةاألداءلتحسین

  .المنطوقفيوغرفةالعملیاتوبعدقبلللمریضالصوربعضیليوفیما
دھوك8.4.2011/ األطفالجراحةمركز/ صالحمحمدقادر.د



  
  ایطالیا-سیینافيالمرضىمعقادرالدكتور

  

  


