
: لنشاطاتا
2014زیارات المنظمات االیطالیة الى كردستان - 1

:لفحص المرضى و تحدید الحاالت الطارئة تكونت من االختصاصات التالیة 2014المنظمات 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 كارمیلو ارجدیاكونو.د میالنو- مستشفى سان دوناتو/طبیب قلب  ذكر ایطالیة

7 ح قلبجرا  ماتیو ریالى.د ذكر االیطالیة

8 اومبرتو دي دیدا.د طبیب التخدیر والعنایة المركزة ذكر االیطالیة

9 سافینا مانارینو.د طبیب قلب أنثى االیطالیة

10 ماورو كوتزا فني الرئة والقلب ذكر االیطالیة

11 آنا ماریا آنجلیني ممرضة أنثى االیطالیة

12 صوفیا كابیزاس آلونسو ممرضة أنثى اسبانیا

13 فرانشیسكا بونیولو ممرضة أنثى االیطالیة

14 سلوفاكیا  أنثى  ممرضة  كاترینا سوجانسكا

15 اسونتھ ساالتینو میالنو-مستشفى سان دوناتو -ممرضة أنثى ایطالیة

16 كیارا كیرالیا میالنو-مستشفى سان دوناتو -ممرضة أنثى ایطالیة

17 ذكر  والعنایة المركزةطبیب التخدیر  ماركو رانووجى.د ایطالیة

18 ذكر  طبیب التخدیر والعنایة المركزة  تومازو الوسیو.د ایطالیة

19 طبیب قلب  جوزیبة سان تورو.د ذكر االیطالیة

20 انتونیو لورینسو دیتا فني الرئة والقلب ذكر ایطالیة

21 دانییال  دامیان ممرضة أنثى رومانیا

22 جوفانى زافینو ممرضة رذك ایطالیة



ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس الجنسیة
23 فرانشیسكا رومیو ممرضة أنثى ایطالیة

24 فینجینسو مانجینى.د ذكر  طبیب التخدیر والعنایة المركزة ایطالیة

25 دانییال  ماریانیللو. د طبیب التخدیر أنثى االیطالیة

26 مارینیلال مالجیزى ممرضة أنثى یطالیةاال

27 ممرض  كارلو فیراریني ذكر ایطالیة

28 سارة ئاكراتى ممرض ذكر االیطالیة

29 ئانا فیورانى ممرضة أنثى االیطالیة

30 جولیا كامبى ممرضة أنثى االلمانیة

31 بتینا ئابرتشة ممرضة أنثى االلمانیة

32 یولي بینتو. د SIAرئیسة منظمة  أنثى االیطالیة

33 سو بیانكاانیجین.د )كاریبالدي(من مدینة كاتانیا في صقلیا  A.R.N.A.Sمدیر مستشفى/ طبیب قلب  ذكر االیطالیة

34  (ASP5-Messina)أمراض ألقلب للكبار من مستشفى / طبیب قلب   سلفاتورى كاریبالدى. د
POS.Vincenzo Taormina ذكر االیطالیة

35 ماركو دي تریلیزي األطفال في العالمرئیس منظمة مرضى القلب ذكر االیطالیة

36 كابرییلال سیمونى صحفي أنثى االیطالیة

37 فابیو تریكاریكو مصور ذكر االیطالیة



: 2014ایطالیافيالمرضىعالج- 2

  
  : أدناهفي الجدولنمریض كما ھو مبی) 9(:2014بالتعاون مع المنظمات االیطالیة في العام مجموع المرضى الذین أرسلوا إلى ایطالیا

ت المرض المرضىمجموع  العالججھة

1   5  االیطالیةSIAمنظمةمعبالتعاونسیینا-ایطالیا  األطفالجراحةامراض

2 كبار/ ألقلبأمراض االیطالیةSIAوCuore Fratelloمنظمةمعبالتعاونمیالنو-ایطالیا 4

المجموع   9



في سیینااألطفالجراحةمرضى



القلب في میالنومرضى



القلب في میالنومرضى



2014فحص المرضى في كردستان -3
  

2014في العام تم تدریبھم في ایطالیا الذین المحلییناألطباء االیطالیین واألطباءمجموع المرضى الذین تم فحصھم في كردستان من قبل
  :مریض كما ھو موضح في الجدول أدناه)1019(

    
   2014تم فحصھم من قبل الفرق الطبیة االیطالیة لعامالذینالمرضى   
نوع المرض  ت المحافظة المجموع

صغار/ امراض ألقلب الوالدیة   1

دھوك 641
كركوك 73
اربیل 280

السلیمانیة 9
مجموع كل مرض   1003

كبار/ ألقلبأمراض  2

دھوك 16
كركوك
اربیل

السلیمانیة
مجموع كل مرض   16
كليمجموع الال   1019

: 2014عاماالیطالیینقبلمنكردستانوفيایطالیافيالمحليالطبيوالكادراألطباءتدریب- 4
  
2في ایطالیا بالتعاون مع المنظمات االیطالیة تم تدریبھم ألطباء واالكادر الصحي من
107 من قبل الفرق الطبیة االیطالیة في كردستانعدة مرات من الكادر الصحي واألطباء المحلیین تم تدریبھم



  2014عالج المرضى من قبل الفرق الطبیة االیطالیة في كردستان - 5
  
  

مریض كما ھو مبین في )103(:2014عام من قبل الفرق الطبیة االیطالیةعملیات في كردستانمجموع المرضى الذین أجریت لھم
  :   الجدول أدناه 

  

ت نوع المرض الجھھ المنظمة مجموع المرضى

1 امراض القلب الوالدیة

  ومنظمةاالیطالیةSIAبالتعاون مع منظمة 

Children's Heart Organization-Italy and Bambini 

Cardiopatici nel Mondo Organizations  
87

2
مراض المجاري واامراض جراحة األطفال

البولیة
االیطالیةSIAبالتعاون مع منظمة  16

المجموع 103


