
  : النشاطات
2012زیارات المنظمات االیطالیة الى كردستان - 1

لفحص 2012الفرق االیطالیة التي زارت كردستان في . زارت عدد من المنظمات و الفرق الطبیة كردستان في ھذا العام ولعدة مرات
:المرضى و تحدید الحاالت الطارئة تكونت من االختصاصات التالیة 

ت االسم موقع الوظیفياالختصاص و ال الجنس الجنسیة

1 سیمونھ دي سانتي.د القنصل االیطالي في اربیل ذكر ایطالیة
2 ذكر  Manatena Onlusمدیر الصحة الدولیة في منظمة   ایلیا كاردي.د ایطالیة
مھندس تصمیم مستشفیات  كابریللى زنكریتي  3 ذكر ایطالیة

4 سردار علي عزیز
 Manatenaفيالدولیةالعالقاتمستشاروإلیطالیةأمین جمعیة الثقافة الكردیة ا

Onlus ذكر ایطالیة

5 یولى بینتو SIAمدیرة منظمة  أنثى ایطالیة

6 الیساندرو فریجیوال.د
و مؤسس في میالنو جراح القلب، رئیس قسم جراحة القلب في مستشفى سان دوناتو

)Bambini Cardiopatici nel Mondo Association(  منظمة
كرذ ایطالیة

7 ایطالیة  أنثى  األطفالمرضى القلبالجمعیة االوربیة ل  كالودیا فلوریو
8 میكیلى بیجاریدا ذكر  األطفالمرضى القلبالجمعیة االوربیة ل ایطالیة
9 ماریو كنالي ذكر  األطفالمرضى القلبالجمعیة االوربیة ل ایطالیة

10 جوفاني زانكي
  فال في العالماألطمرضى القلبمنظمة / اعالم

)Bambini Cardiopatici nel Mondo Association(
ذكر ایطالیة

11 ماركو دي تریلیزي األطفال في العالممرضى القلبرئیس منظمة  ذكر ایطالیة
12 ذكر  صحفي ومصور  روكو توسكاني ایطالیة
13 میالنو-مستشفى سان دوناتو –مخدر   جوزیبة ایزرو.د ذكر ایطالیة
14 اتیو ریاليم.د میالنو-مستشفى سان دوناتو-جراح قلب  ذكر ایطالیة
15 كارمیلو ارجدیاكونو.د میالنو- مستشفى سان دوناتو/طبیب قلب  ذكر ایطالیة
16 ساندرا جوستي. د طبیبة قلب مستشفى ماسا كرارا أنثى ایطالیة
17 ریتا ایمانویال كاالجورا. د طبیبة قلب أنثى ایطالیة
18 كوت علي توريھل.د میالنو-مستشفى سان دوناتو-جراح قلب  ذكر ایطالیة



ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس الجنسیة
19 زیان علي عزیز.د Emergency ASL7  ایطالیا-المركز الصحي في سیینا  - طبیبة أنثى ایطالیة
20 انتونیو لورینسو دیتا میالنو-سان دوناتو-فني الرئة والقلب  ذكر ایطالیة
21 تیریزا بیرال دلال توره كارسیا میالنو-مستشفى سان دوناتو -ممرضة أنثى كوبا
22 اسونتھ ساالتینو میالنو-مستشفى سان دوناتو -ممرضة أنثى ایطالیة

23 آنا فیوریني میالنو-مستشفى سان دوناتو -ممرضة أنثى ایطالیة

24 دانییال  دامیان میالنو-مستشفى سان دوناتو -ممرضة أنثى ایطالیة
25 كیارا كیرالیا میالنو-مستشفى سان دوناتو -ممرضة أنثى ایطالیة
26 كالودیو مییلى میالنو-مستشفى سان دوناتو -ممرض ایطالیة  ذكر
رینزا مارتینى  27 ممرضة ایطالیة  أنثى
28 جان كارلو اراكونا IMEالسفیر المتقاعد و رئیس مؤسسة  ایطالیة  ذكر
29 ریناتو كورادو. د ممثل وزارة الخارجیة األیطالیة للشوؤن الصحیة ذكر ایطالیة
30 ذكر  Manatena Onlusفيالصحيالمشروعمدیروالقلبیةاألمراضجراح  اوریكیوجان لوكا. د ایطالیة
31 جیراردو كارانتى السفیر االیطالي في العراق ذكر ایطالیة
32 مستشفى سینا التعلیمي–رئیس قسم جراحة األطفال   مسییناماریو ذكر ایطالیة
33 مستشفى سینا التعلیمي–قسم جراحة األطفال : جراح أطفال   جیوفاني دى ماجو ذكر ایطالیة
34 مستشفى سینا التعلیمي–قسم جراحة األطفال : جراح أطفال   آنا الفینیا بولوتا انثى ایطالیة



  : 2012ایطالیافيالمرضىعالج- 2
  :أدناهفي الجدولمریض كما ھو مبین) 19(:2012العام بالتعاون مع المنظمات االیطالیة فيمجموع المرضى الذین أرسلوا إلى ایطالیا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  2012في میالنو مستشفى سان دوناتو المرضى الذین أرسلوا إلى ایطالیا

ت المرض المرضىمجموع  العالججھة
1   14  لیةاالیطاSIAمنظمةمعبالتعاونسیینا-ایطالیا  األطفالجراحةامراض
2 الوالدیةالقلبامراض االیطالیةSIAوCuore Fratelloمنظمةمعبالتعاونمیالنو-ایطالیا 5

المجموع   19



  
  
  
  

  2012في ایطالیا مستشفى سیینافي األطفالجراحةاضأمرمرضى



  
2012عالج المرضى من قبل الفرق الطبیة االیطالیة في كردستان -3

مریض كما ھو مبین في )74(:2012عام من قبل الفرق الطبیة االیطالیةعملیات في كردستانمجموع المرضى الذین أجریت لھم
  :   الجدول أدناه 

  

  2012فحص المرضى في كردستان - 4
(2012في العام تم تدریبھم في ایطالیا الذین المحلییناألطباءمجموع المرضى الذین تم فحصھم في كردستان من قبل األطباء االیطالیین و

  :مریض كما ھو موضح في الجدول أدناه)2145
  

2012تم فحصھم من قبل الفرق الطبیة االیطالیة لعام الذینالمرضى   
نوع المرض  ت المحافظة المجموع

صغار/ امراض ألقلب الوالدیة   1

دھوك 1010
كركوك 197

لاربی 551
السلیمانیة 12

مجموع كل مرض   1881

أمراض جراحة االطفال  2

دھوك 248
كركوك 2
اربیل 12

السلیمانیة 2
مجموع كل مرض   264
مجموع المرضى   2145

ت نوع المرض لجھھ المنظمةا مجموع المرضى

1 امراض القلب الوالدیة االیطالیةSIAبالتعاون مع منظمة  52

2 امراض جراحة األطفال االیطالیةSIAبالتعاون مع منظمة  22

المجموع 74



: 2012عاماالیطالیینقبلمنكردستانوفيایطالیافيالمحليالطبيوالكادراألطباءتدریب- 5
  
1ایطالیا بالتعاون مع المنظمات االیطالیةفيتدریبھم تم اءاألطبمن
81من قبل الفرق الطبیة االیطالیةكردستانفيتم تدریبھم المحلیینالكادر واألطباءمن

  
  

  ھیفيمنظمةیزوراربیلفياألیطاليالقنصل- 6

  
في إشارة الى أھمیة النشاطات التي تقوم بھا ھیفي بالتعاون 01/02/2012في زار القنصل األیطالي في اربیل و للمرة الثانیة منظمة ھیفي 

.مع المنظمات و المستشفیات و المؤسسات األیطالیة 
التقى سعادة القنصل مع األنسة بخشان علي عزیز مدیرة المنظمة و التي بدورھا دعت كل من الدكتور نزار عصمت مدیر عام صحة 

بحث المجتمعون الزیارة القادمة . یان علي عزیز الطبیبة في مستشفى الطوارىء في سیینا للمشاركة في اللقاءمحافظة دھوك و الدكتورة ژ
. للفرقة الطبیة األیطالیة في اذار المقبل لصالح اطفال اقلیم كوردستان

جمیع األطراف لمساعدة األطفال ھذا وثمن الدكتور نزار الجھود التي تبذلھا ھیفي عالیا و شدد على ضرورة التعاون و التنسیق بین
شكرت األنسة بخشان القنصل األیطالي للزیارة التي قام بھا و . المرضى و عرض كل المساعدة الممكنة لدعم التعاون القائم بین األطراف

  . یر التعاون و الشراكةفي نھایة اللقاء اكد المجتمعون على الخطط المستقبلیة لتطو. اھتمامھ لمتابعة النشاطات التي تقوم بھا المنظمة



مبادرة التعاون الجدیدة مع المدیریة العامة للصحة في محافظة دھوك- 7

ھیفي شرعت بالمبادرات لتطویر الواقع الصحي في اقلیم كوردستان عامة و محافظة دھوك خاصة من خالل توفیر الخبرات العالمیة و تقییم 
من قبل المختصین االیطالیین وتوفیر العالج للمرضى المصابین بانواع األمراض المعقدة و المستعصیة و تدریب المؤسسات الصحیة

في خطوة جدیدة من قبل ھیفي و بسبب األھمیة القصوى لألسعاف الفوري و افتقار المؤسسات . الكادر الصحي و اقامة ورش العمل للكادر
اجتمع الدكتور نزار عصمت المدیر العام لصحة محافظة دھوك مع الدكتورة ژیان علي ، شط الصحیة المحلیة ألسعاف فوري فعال و ن

و بخشان علي عزیز مدیرة منظمة ھیفي في مبنى المنظمة  لوضع ) قسم الطوارئ ( عزیز الطبیبة في مستشفى مدینة سینا في ایطالیا  
حاجة الماسة لھذا النوع من التدخل السریع لمعالجة وانقاذ سكان خطة عمل للبدء في عمل االسعاف الفوري في محافظة دھوك نظرا لل

و اشاد الدكتور نزار عصمت على المساھمة و المساعدة في وضع خطة سریعة وكاملة حسب ، المحافظة من الحاالت المرضیة الطارئة 
  .و تقدیم المشورةالمقایس الصحیة العالمیة للرفع من مستوى الخدمات الصحیة و تفعیل عمل األسعاف الفوري 



  
  

) معاون مدیر مستشفى الطوارئ ( زارت الدكتور ژیان علي مركز االسعاف الفوري في دھوك واجتمعت بكل من الدكتور عبدهللا ابراھیم 
دس و المھن) مبرمج االتصاالت في المركز ( و المھندس احمد خالد عبدهللا ) مدیر مركز االسعاف الفوري ( و الدكتور لیث حازم ھرمز 

و المعاونین الطبیین الذي ھم نواة انطالق العمل واطلعت على خطة البدایة للمركز وبعد ) قسم االتصاالت في المركز ( علي حسین ابراھیم 
  :تبادل اآلراء و االطالع على الخطة اتضح ان المركز بحاجة 

  
للدخول والخروج و الشارع امام  المركز مكتظ ) االسعاف و الخصوصیة ( مكان المركز مجھز بباب واحد لجمیع السیارات.1

.بالسیارات التي تصطف على الجانبین مما یؤدي الى تاخیر خروج سیارة االسعاف و احتمالیة وقوع الحوادث في باب المركز
الدفاع المدني و یكون من واجب ، شرطة النجدة ، الفوري ومدیریة شرطة المرور وضع نظام اتصاالت مباشر بین مركز االسعاف .2

مستلم المكالمة في المركز تبلیغھم  للمساعدة على وصول االسعاف بأمان ومساعدتھم وحمایتھم التمام مھمتھم 
) . س الحادث او الحالة لكثرة الحوادث و الحاالت الطارئة و االتصاالت المتكررة من اناس مختلفین بخصوص نفانظر( 

للتحضیر الستقبال ) ومستشفى الطوارئ ، قسم طوارئ الباطنیة - مستشفى ازادي ، مستشفى ھیفي لالطفال ، مستشفى الحروق .3
  .المرضى

  .وضع زي موحد و واضح  مع التمیز بین المھام لكادر سیارة االسعاف للتعرف علیھم ومساعدتھم .4
  .قة االمنة خاصة بسواق سیارات االسعاف عالمیا توجد دورات تدریب للسیا.5
بعد زیارة استطالع لسیارات االسعاف اتضح ان السیارات بحاجة الى تنظیف وتعقیم وصیانة و ترتیب محتویات السیارة لكي تكون .6

ف و الصیانة و مثال في ایطالیا سائق سیارة االسعاف ھو المسئول عن النظافة الداخلیة لالسعا، مستعدة الداء عملھا بشكل صحیح  
االتصاالت مع مركز االسعاف الفوري بینما المعاون الطبي سیكون مسئول عن االجھزة و االدوات الطبیة وتبدیل االداوات التي 

وعدم استخدامھا لمریض ثاني واعالم المركز باالحتیاجات لكي یقوم ..مثل كمامة االوكسجین الخ تستخدم مرة واحدة لكل مریض
  .لنفاذ بتحضیرھا قبل ا

وتم مالحظة اھتمام الجمیع لبدایة صحیحة ومنظمة خصوصا معاوني االطباء الداء عملھم بطریقة صحیحة ومتطورة بدعم من .7
  ) .مدیر مركز االسعاف الفوري(ھرمز الدكتور لیث حازم و) ئمعاون مدیر مستشفى الطوار(الدكتور عبدهللا ابراھیم 

.لى التعاون على تطویر المركز وتبادل االفكار و الخبرات بین الطرفین وفي نھایة الزیارة اتفق الكل ع       
  
  

                                  2.2.2012/یان عليژالدكتورة 



  فرقة طبیة ایطالیة ألمراض القلب الوالدیة من مستشفى سان دوناتو تزور محافظة دھوك- 8

ة من مستشفى سان دوناتو في مدینة میالن األیطالیة محافظة دھوك في اقلیم من شباط زارت فرقة طبیة ألمراض القلب الوالدی14في 
الھدف من . استقبلت الفرقة الطبیة من قبل منظمة ھیفي و التي اجرت جمیع الترتیبات الضروریة للزیارة القصیرة للفرقة الطبیة. كردستان

معالوفداجتمع. لتقدیم العالج لمجموعة من األطفال المرضى2012الزیارة كان التحضیر للزیارة المقبلة للفرقة الطبیة في شھر اذار 
وللمرةالعملیاتبإجراءللبدءدھوكفيالجدیدالقلبمركزوتھیئةالمرتقبةالزیارةدھوك لتنظیملصحةالعامالمدیرعصمتنزارالدكتور
من 107قامت بفحصن حسن و التي تلقت التدریب في ایطالیا الدكتورة ایما.المرضىلفحصالمنظمةزارواثمالمركزافتتاحمنذاألولى

و من مناطق مختلفة لتحدیث قاعدة بیانات حاالتھم الصحیة و مشاركتھ مع الفرقة الطبیة األیطالیة لتسھیل و اختصار اطفال مرضى القلب
  .عملیة اختیار المرضى الذین ستجرى لھم العملیات

  في میالنوألمراض القلب الوالدیة من مستشفى سان دوناتویطالیة االطبیة الفرقة ال



  

  

  في میالنوألمراض القلب الوالدیة من مستشفى سان دوناتواالیطالیة طبیة الفرقة ال



  :  2012من شباط11كردستان في إلىزیارة وفد طبي ایطالي - 9

      دھوكمحافظة لصحةالعامالمدیرمعء لقا    
                                                                                                                                          

  

و السید سردار علي و األنسة بخشان علي مدیریة صحة زنكریتيكابریللى من شباط زار كل من الدكتور ایلیا كاردي والسید 11في ال 
خالل اللقاء اوضح الدكتور كاردي سبب زیارة الوفد الى اقلیم . محافظة دھوك و التقوا مع الدكتور نزار عصمت مدیر عام الصحة

و تخطیط المستشفیات و المدن المھندس المتخصص في تصمیمكابریللى زنكریتيكوردستان و بالتحدید محافظة دھوك و عرف السید 
عرض الوفد األیطالي و خاصة الدكتور كاردي الخبرة و التجربة األیطالیة لمساعدة السلطات الصحیة في دھوك ،الصحیة في ایطالیا

.شرةلتصمیم و تطویر المؤسسات الصحیة و التي سیتم بنائھا على اساس احصائیات اعداد السكان و النمو السكاني و األمراض المنت

في نفس الوقت اشار الدكتور كاردي الى ضرورة الحاجة للتخطیط و التصمیم في عملیة بناء المؤسسات الجدیدة للتغلب على المشاكل 
. المستقبلیة و تقلیل النفقات الغیر المنظورة و تسھیل تقدیم الخدمات الصحیة للسكان

  
العرض المقدم من قبل الدكتور ایلیا كاردي و اكد على الحاجة لخطة وتصمیم عبر الدكتور نزار عن سعادتھ لزیارة الوفد و قیم عالیا

و طلب الدكتور نزار من الدكتور كاردي و الوفد المرافق لھ بمساعدة السلطات الصحیة . متكامل ألیة مؤسسة صحیة یتم بنائھا في المستقبل 
زمع بنائھا في المستقبل و األخذ في األعتبار العوامل الرئیسیة في محافظة دھوك لوضع خطة مترابطة لتصمیم المؤسسات الصحیة و الم

  . التي قد تؤثرفي المستقبل



  

الدكتور ایلیا كاردي قام باستعراض العوامل الرئیسیة و التي تؤخذ بنظر األعتبار عند بناء ایة مؤسسة صحیة و استوضحھا للدكتور نزار و
ألیة مؤسسة صحیة و الجوانب الثقافیة تطرق العرض للسكان و الذي یعتبر العامل األساسي األول . امل في الصحة مجموعة من الكادر الع

للسكان المحلیین و بضمنھ معدل النسبة المئویة للوالدات و التي سیتم اعتبارھا في الخطط التصمیمیة لتوسیع المؤسسات الصحیة و 
كان للبحث عن خدمات صحیة اكثر تطورا و رفاھیة و بالتالي تدفع السكان للبحث عن ھذه الخدمات التغیرات األقتصادیة و التي تشجع الس

خارج القطر عندما ال تتوافر في الداخل و اخیرا فھم اولویات المجتمع و تغطیة الحاجات الضروریة من الخدمات الصحیة اضافة الى تامین 
  . صحیة العالجیة للسكانالخبرات الضروریة و المطلوبة لتوفیر الخدمات ال

  



دھوكمحافظة لقاء مع رئیس جامعة   
  
  
  

  
  
  

    2012من شباط11كردستان في إلىیطالي الاالوفد الطبيزیارة 

رئیس من شباط و زاروا رئاسة جامعة دھوك و التقوا مع الدكتور عصمت محمد خالد12ترأس الدكتور كاردي الوفد األیطالي في 
الدكتور كاردي و المعروف في اوساط الجامعة سرد تاریخ التعاون الطبي و الزیارات الطبیة األیطالیة الى . الجامعة و الذي رحب بالوفد

اقلیم كوردستان و الجھود التي ابدوھا و التي سیبدونھا لتحسین و تطویر النظام الصحي في اقلیم كوردستان و خاصة في مجال التدریب و 
ساعدة في بناء الخبرات الضروریة عن طریق تدریب األطباء المحلیین خالل برامج تدریبیة في ایطالیا و اقلیم كوردستان و نقل المعرفة الم

.ة الى المؤسسات الصحیة المحلیةلوجیا الحدیثوو التقنیات و التكن

  



للتعاون مع الوفد األیطالي و الزیارات الطبیة التي یقومون بھا الى شكر الدكتور عصمت الوفد الزائر و اعرب عن استعداد جامعة دھوك
تحدث الدكتور كاردي عن الھدف من زیارتھ الحالیة الى اقلیم كوردستان لمساعدة السلطات الصحیة للتصمیم و التخطیط و،اقلیم كوردستان

  .ة و األقتصادیة و العلمیة لبناء المؤسسات الصحیة في محافظة دھوك  بشكل افضل وحسب العوامل الثقافی

فد الزائر مساعد جامعة دھوك و التي ستقوم ببناء المستشفى الجامعي في المجمع الجدید واعجب الدكتور كاردي بالفكرة و طلب من ال
رئیس . معقام الوفد األیطالي برفقة الدكتور عصمت بزیارة المجمع الجدید للجامعة للحصول على فكرة اوضح عن المج. لجامعة دھوك 

  . جامعة دھوك اكد على الحاجة للخبرة األیطالیة لتصمیم و تخطیط المستشفى الجامعي المستقبلي لتكون مطابقة للمقاییس العالمیة

  

  لقاء الوفد االیطالي مع بعض المسؤلین في اقلیم كردستان

  

التقوا بالسید اللواء نزار رحمة هللا المدیرالعام كابریللى زنكریتيمھندس الدكتور ایلیا كاردي و السید سردار علي و ال، الوفد االیطالي 
للجنسیة والجوازات واالقامة والسید عبدالعزیز طیب وزیر الزراعة األسبق في حكومة اقلیم كوردستان و السید مؤید طیب المتحدث باسم 

  .ستقبلیة للتعاون المشترككتلة التحالف الكوردستاني في بغداد في غذاء عمل لمناقشة الخطط الم


