
  : لنشاطاتا
2013زیارات المنظمات االیطالیة الى كردستان - 1

:لفحص المرضى و تحدید الحاالت الطارئة تكونت من االختصاصات التالیة 2013المنظمات و الفرق الطبیة التي زارت كردستان في 
ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس الجنسیة

1 الیساندرو فریجیوال.د في میالنو و ، رئیس قسم جراحة القلب في مستشفى سان دوناتوجراح القلب
)Bambini Cardiopatici nel Mondo Association(  مؤسس منظمة ذكر ایطالیة

2 میالنو-مستشفى سان دوناتو-جراح قلب   الیساندرو جامبرتي.د ذكر ایطالیة
3 ھلكوت علي نوري.د میالنو-مستشفى سان دوناتو-جراح قلب  رذك ایطالیة
4 میالنو-مستشفى سان دوناتو –مخدر   جوزیبة ایزكرو.د ذكر ایطالیة

5
ایالریا لورینزا امالیا ماریا بوزینو 

أنثى  طبیب التخدیر والعنایة المركزة  راكوزي ایطالیة

6 األطفال في العالممرضى القلبمنظمة   مارینو سمیدیرلي ذكر ایطالیة
7 كارمیلو ارجدیاكونو.د میالنو- مستشفى سان دوناتو/یب قلب طب ذكر ایطالیة
8 ساندرا جوستي. د طبیبة قلب مستشفى ماسا كرارا أنثى ایطالیة
9 جوفاني كاربونھ میالنو-سان دوناتو-فني الرئة والقلب  ذكر ایطالیة

10 أنثى  طبیب األشعة  مارتا باسكواتو ایطالیة
11 رینزا مارتینى ممرضة ایطالیة  أنثى
12 سلوفاكیا  أنثى  ممرضة  كاترینا سوجانسكا
13 اسونتھ ساالتینو میالنو-مستشفى سان دوناتو -ممرضة أنثى ایطالیة
14 ممرضة  میكیال روزا فیوره ایطالیة  أنثى
15 كالودیو مییلى میالنو-مستشفى سان دوناتو -ممرض ایطالیة  ذكر
16 كیارا كیرالیا میالنو-مستشفى سان دوناتو -ممرضة أنثى ایطالیة
17 ممرضة  فیدیریكا مینون ایطالیة  أنثى
18 األطفال في العالممرضى القلبمنظمة   لیوناردو جوزیبھ ماریا سكوبلیتي ذكر ایطالیة
19 فرانشیسكو بیبى األطفال في العالممرضى القلبمنظمة  ذكر ایطالیة
20 ذكر  Manatena Onlusمدیر الصحة الدولیة في منظمة   ایلیا كاردي.د ایطالیة
21 مھندس تصمیم مستشفیات  كابریللى زنكریتي ذكر ایطالیة
22   كارلو جیاكومو

   Healthbyو المدیر التنفیذي لشركة   EIFECعضو ھیئة  
ذكر ایطالیة

23 ذكر  للتكنلوجیا و البنیة التحتیةGuidi SPAرئیس و المدیر األداري لشركة   ساورو كویدو ایطالیة
24 ذكر  طبیب التخدیر والعنایة المركزة  ماركو رانووجى.د ایطالیة
25 سلیفیا میلونى.د أنثى  طبیب التخدیر والعنایة المركزة ایطالیة



26 ذكر  طبیب التخدیر والعنایة المركزة  تومازو الوسیو.د ایطالیة
27 ریتا ایمانویال كاالجورا. د طبیب قلب أنثى ایطالیة
28 طبیب قلب  وروجوزیبة سان ت.د ذكر ایطالیة
29 انتونیو لورینسو دیتا فني الرئة والقلب ذكر ایطالیة
30 دانییال  دامیان ممرضة أنثى رومانیا
31 ممرضة  فیدیریكا مینون أنثى ایطالیة
32 روزالینا ارلوتو ممرضة أنثى فرنسي
33 جوفانى زافینو ممرضة ذكر ایطالیة
34 فرانشیسكا رومیو ممرضة نثىأ ایطالیة
35 لوشیانوموسي.د جراحة اطفال لالمراض التناسلیة والبولیة ذكر ایطالیة
36 الفریق االعالمي ل راي اونو اعالم ذكر ایطالیة
37 ریناتو كورادو. د ممثل وزارة الخارجیة األیطالیة للشوؤن الصحیة ذكر ایطالیة
38 جوشوا ئیفان جیلیستا  صحفي ذكر ایطالیة
39 تا كوراديمار صحفي أنثى ایطالیة
40 كارمَیللو دومینجى. د جراح قلب ذكر ایطالیة
41 تومازو الوسیو.د ذكر  طبیب التخدیر والعنایة المركزة ایطالیة
42 ذكر  طبیب التخدیر والعنایة المركزة  باسكوالَى بجینى .د ایطالیة
43 فینجینسو مانجینى.د رذك  طبیب التخدیر والعنایة المركزة ایطالیة
44 فرانجیسكا رومانا بلوجینوتا.د طبیب قلب أنثى ایطالیة
45 ممرض  كارلو فیراریني ذكر ایطالیة
46 ممرض  الیساندرو فالفیو كریسثى ذكر ایطالیة
47 جولیا بونافینا ممرضة أنثى ایطالیة
48 كلوه آنا فرانكا ھیلین الزري أنثى  اعالم مستشفى سان دوناتو فرنسي
49 لورَینزو ماریا كانكاروسا األطفال في العالممنظمة مرضى القلب ذكر ایطالیة
50 كارلودافید ماورو األطفال في العالممنظمة مرضى القلب ذكر ایطالیة
51 یاكوبو لوتزي صحفي ذكر ایطالیة
52 كارمیلو فیكارا القنصل األیطالي في اربیل ذكر ایطالیة
53 الدكتور ماریو مسیینا راح أطفال ورئیس قسم جراحة األطفال في المستشفى التعلیمي في  سییناج ذكر ایطالیة
54 الدكتورجیوفاني دى ماجو جراح أطفال ذكر ایطالیة
55 الدكتورة الیزا جركیا جراح أطفال أنثى ایطالیة



: 2013ایطالیافيالمرضىعالج- 2

  2013ایطالیا-في میالنوفي مستشفى سان دوناتو مرضى امراض ألقلب الوالدیة 

  
  :أدناهفي الجدولمریض كما ھو مبین) 18(:2013العام بالتعاون مع المنظمات االیطالیة فيمجموع المرضى الذین أرسلوا إلى ایطالیا

ت المرض المرضىمجموع  العالججھة

1   13  االیطالیةSIAنظمةممعبالتعاونسیینا-ایطالیا  األطفالجراحةامراض

2 الوالدیةالقلبامراض االیطالیةSIAوCuore Fratelloمنظمةمعبالتعاونمیالنو-ایطالیا 4

  1  االیطالیةIMEمنظمةمعبالتعاونروما-ایطالیا  امراض التالسیمیا  3

المجموع   18



  2013في مستشفى سیینا في ایطالیا األطفالةجراحأمراضمرضى



  2013في مستشفى سیینا في ایطالیا األطفالجراحةأمراضمرضى



  2013فحص المرضى في كردستان -3
2013في العام تم تدریبھم في ایطالیا الذین المحلیینمجموع المرضى الذین تم فحصھم في كردستان من قبل األطباء االیطالیین واألطباء

  :مریض كما ھو موضح في الجدول أدناه)1898(
    

  2013تم فحصھم من قبل الفرق الطبیة االیطالیة لعام الذینالمرضى   

نوع المرض  ت المحافظة المجموع

صغار/ امراض ألقلب الوالدیة   1

دھوك 1085

كركوك 108

اربیل 429

نیةالسلیما 5

مجموع كل مرض   1627

أمراض جراحة االطفال  2

دھوك 249

كركوك 5

اربیل 12

السلیمانیة 5

مجموع كل مرض   271

كليمجموع الال   1898



: 2013عاماالیطالیینقبلمنكردستانوفيایطالیافيالمحليالطبيوالكادراألطباءتدریب- 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2013إیطالیا- سیینافيو أمراض الجراحة العامةفي أمراض جراحة األطفالاألطباء المتدربین

  
  
12في ایطالیا بالتعاون مع المنظمات االیطالیة تم تدریبھم ألطباء واالكادر الصحي من
80 الطبیة االیطالیة من قبل الفرق في كردستانعدة مرات من الكادر الصحي واألطباء المحلیین تم تدریبھم



2013إیطالیا- مع االطباء في مستشفى سان دوناتومراض ألقلب الوالدیةالالمتدربسیینا  والكادر الطبيفيفي أمراض القلب للكبار األطباء المتدربین



  2013عالج المرضى من قبل الفرق الطبیة االیطالیة في كردستان - 5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مریض كما ھو مبین في )155(:2013عام من قبل الفرق الطبیة االیطالیةعملیات في كردستانمجموع المرضى الذین أجریت لھم
  :   الجدول أدناه 

ت نوع المرض الجھھ المنظمة
مجموع 

المرضى

1 امراض القلب الوالدیة
 Bambini  منظمةواالیطالیةSIAبالتعاون مع منظمة 

Cardiopatici nel Mondo Organizations
101

2 مراض المجاري البولیةواامراض جراحة األطفال االیطالیةSIAبالتعاون مع منظمة  54

المجموع 155


