
  2009شباط 27-20: الزیارة الثانیة 
  

اثناء لزیارة كردستان والتقوا2009من شباط 20في الMedChildو SIAفد طبي ایطالي من المنظمات األیطالیة ومنظمة ھیفي دعت
ألیطالي عن خططھ و یونس حیث ناقش الطرفان الواقع الصحي في األقلیم و أفصح الوفد انمع وزیر الصحة الدكتور عبد الرحمزیارتھم 

  . مشاریعھ المستقبلیة في اقلیم كردستان
  

  عبدهللا سعید.دمحافظ دھوك السید تمر رمضان و مدیر عام صحة محافظة دھوك/MedChildو SIAالمنظمات األیطالیة ،عبد الرحمن یونس .دوزیر الصحة 
  

لغرض من زیارتھم الى اقلیم كردستان و خاصة محافظة دھوك و التي تعتبر مثیرة زار الوفد محافظ دھوك السید تمر رمضان و أوضحوا ا
ثمن محافظ دھوك عالیا الجھود الكبیرة و التي تقم بھا جمیع األطراف لمساعدة بناء القدرات الصحیة في وھذا، لألھتمام بالنسبة للوفد األیطالي

  .محافظة دھوك و مساعدة األطفال المرضى
  

ام صحة محافظة دھوك مع الوفد األیطالي حیث شدد على اھمیة ھذه الزیارات و دورھا الكبیر لزیادة و تطویر المعرفة و الخبرات اجتمع مدیر ع
  . اعرب الوفد األیطالي عن استعداده الكامل لمساعدة اقلیم كردستان و ثمن الجانبان جھود منظمة ھیفي إلقامة ھذا التعاون.للكادر المحلي

  
  
  
  



  
و الدكتور ایلیا كاردي اتسینيكازینكریتي و اندریا رلىییخالل األجتماع بین خبراء بناء المستشفیات المھندس كابرنوقشاألھم الذي الموضوع 

. كان مشروع المدینة الطبیة و التي سیتم بنائھا تحت اشراف المدیریة العامة لصحة محافظة دھوكالدكتور عبدهللا سعیدو مدیر عام صحة دھوك 
ألرسال مستشفى متنقل للعمل مع مشروع الفرقة الطبیة المتنقلة و انشاء شبكة MedChildم توقیع اتفاق بین مدیریة الصحة و منظمة كما ت

  .تواصل عن طریق المستشفى المذكور مع المستشفیات األیطالیة

  األیطالیتانMedChildو SIAمدیر عام صحة دھوك الدكتور عبد سعید مع ممثلي منظمتي 



عملیة قسطرة في )28(اثناء ھذه الزیارة تم اجراء . للمرة األولى شارك فریق طبي ألماني من المركز الطبي الجامعي في ھامبورك في المشروع
الحاالت التي . من الكادر المحلي على العمل)23(من المصابین بامراض القلب اضافة الى تدریب )95(مستشفى آزادي في دھوك و تم فحص 

حیث تم اختیار المرضى من اإلحصائیات . تم العمل علیھا كانت قد اختیرت من قبل األطباء األیطالیین و المحلیین الذین تلقوا التدریب في ایطالیا
قاعدة بیانات تتضمن جمیع المعلومات الضروریة و اقدمت ھیفي بانشاء. التي تم جمعھا من قبل منظمة ھیفي من جمیع محافظات اقلیم كردستان

  .المطلوبة لألطفال المرضى في محافظات اقلیم كردستان
  

  : األلماني من االختصاصات التالیة وتضمن الفریق األیطالي 

المانیا-ھامبوركمستشفى فيطبیب قلب ویل یوخن.د

ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس الجنسیة
1 ایلیا كاردي Medchildمدیر صحة منظمة  ذكر ایطالیة
2 یولى بینتو SIAمدیرة منظمة  أنثى ایطالیة
3 سردار علي عزیز أمین جمعیة الثقافة الكردیة اإلیطالیة ذكر ایطالیة
4 ویل یوخن المانیا-ھامبوركمستشفى /طبیب قلب  ذكر المانیة
5 نىككرستینا جیو فلورنسة- ة مستشفى مایر ممرض أنثى ایطالیة
6 انریكو موسو ذكر  Medchildة مدیرمشاریع منظم ایطالیة
7 كابرییلى زنكریتي مھندس مستشفیات ذكر ایطالیة
8 ياتسینكندریا راا مھندس مستشفیات ذكر ایطالیة
9 لینا شیفر طبیبة أنثى المانیة



) وردسات و فضائیة كردستان و قناة دھوك التلفزیونیة و تلفزیون كلي كردستان و رادیو نوا فضائیة ك( مثل عدد من وسائل األعالم المحلیة 
زار المستشفى ممثل وھذااجروا لقاءات قصیرة مع الفریق لتوضیح اھداف الزیارة و العمل األنساني و الجھود المبذولة من قبل الجانب األیطالي

DAI یل یوخن و تحدثوا عن أجندات الزیارة الحالیةوع البروفیسور و التقى م2009شباط 25السید ھاوري في .  

  دھوك–في مستشفى آزادي العام االلماني للقسطرة مجموعة صور مختارة للفریق الطبي 



  دھوك–في مستشفى آزادي العام االلماني للقسطرةمجموعة صور مختارة للفریق الطبي 


