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سیا و جمعیة (المنظمات االیطالیة بالتعاون مع بدعم من رئیس حكومة إقلیم كردستان السید نیجیرفان بارزاني ومنظمة ھیفي واستضافت
وفد طبي ایطالي و بالتنسیق مع القنصلیة األیطالیة في اربیلدھوكمحافظةلصحةالعامة والمدیریة)في العالم األطفال مرضى القلب

وتطویر القطاع الصحي لمجموعة من األطفال القلب للمرة األولى في محافظة دھوك ألجراء عملیات 2012مارس 24-17للفترة من 
.األطباء في إیطالیا وفي كردستانمن خالل تدریب الكوادر الطبیة المحلیة و

ھي فرق متطوعة و تقدم خدمات صحیة و عالجیة مجانیة 2006من الجدیر بالذكر ان جمیع الوفود الطبیة االیطالیة الزائرة منذ العام 
  .للمرضى المحلیین الذین یتلقون ھذه الخدمات في كل من إقلیم كردستان و ایطالیا

  
)22(حوالي وإجراءفحص المرضى الجددویھدف الفریق إلى من األطباء و الكوادر الصحیة االیطالیة )24(تألف الفریق االیطالي من 

عملیة لمرضى القلب من األطفال الذین تم اختیارھم من قبل األطباء االیطالیین مسبقا من خالل اإلحصائیات التي تم جمعھا منذ العام 
لیم عن طریق فحصھم  من قبل الفرق الطبیة االیطالیة واألطباء المحلیین الذین تم من كافة محافظات اإلقمنظمة ھیفى من قبل 2005

  .تدریبھم في ایطالیا
تستثمر ھیفي التعاون و التنسیق بین األطراف لمنفعة المرضى لألطفال و النظام الصحي في اإلقلیم من خالل إنشاء ارتباطات بین األطباء 

  .یقدمون الخبرات و التقنیات الحدیثة في مجاالت عالج األطفال و تخطیط العمل و المتابعةالمحلیین و االیطالیین الذین بدورھم 
  

و لحد األن تشیر الى اعداد ھائلة من األطفال المصابین 2005احصائیات امراض القلب الوالدیة و التي جمعت من قبل ھیفي منذ العام 
ت ھي عملیة شاقة و صعبة و لكنھا ضروریة جدا ألنھا تدفع جمیع المتصلین بھذا على الرغم من ان جمع البیانا. بامراض القلب الوالدیة

ھیفي تستخدم البیانات في جھودھا ألثارة . للتغلب على مصاعب توفیر العالج للمرضى المصابینآلیةالشان و األطراف المھتمة الى ایجاد 
ع خطة و برنامج یمكن السلطات الصحیة المحلیة األعتماد على القدرات اھتمام الفرق الطبیة التطوعیة األیطالیة و السلطات المحلیة لوض

الجدول ادناه یوضح ان اقلیم . و األستفادة من خبراتھماإلیطالیینالمحلیة لتوفیر العالج للمرضى األطفال بالتعاون مع األخصائیین 
الفرق الطبیة الستضافةفي األقلیم اعطاء األولویة كوردستان یحتضن العدد األكبر من األطفال المرضى لذلك على السلطات الصحیة 

  .ألجراء العملیات و التدریب
  
  
  
  



  :نشاطات الفریق الطبي االیطالي    
  11/03/2011اجتماع في المدیریة العامة لصحة محافظة دھوك في - 1

الدكتور نزار عصمت مدیر عام صحة محافظة دھوك و شاركت األنسة بخشان علي مدیرة منظمة ھیفي لألطفال في اجتماع تحضیري مع
جمیع الكوادر المشاركة في تحضیرات استقبال الوفد الطبي األیطالي حیث استعرضت البرنامج المقترح للوفد األیطالي والمتطلبات التي 

ات التي ءل الوفد و اإلجرااستعرض الدكتور نزار عصمت التحضیرات التي اجریت ألستقبا. ستجعل المھمة تنجز بشكل جید و مؤثر
  .ھاءاتخذت في مركز امراض القلب ألجراء عملیات القسطرة و القلب المقترح إجرا

  2012آذار 18:صحفيالمؤتمر ال- 2

المؤتمر الصحفي



المؤتمر الصحفي

من شھر اذار في قاعة االجتماعات التابعة للمدیریة العامة لصحة دھوك 18لتعاون مع مدیریة صحة دھوك العامة مؤتمرا في عقدت منظمة ھیفي با
و لحد االن بتقدیم المساعدة الطبیة العاجلة و مساعدة االطفال و 2006لكل االطراف التي اخذت على عاتقھا ھذه االولویة للمشاركة منذ عام 

ودعت كل وسائل االعالم المحلیة لتغطیة الحدث و بث المبادرة الى سكان اقلیم كردستان .ر و تحدیث النظام الصحي في االقلیمالمشاركة في تطوی
عدة منظمات محلیة في دھوك حضرت المؤتمر والتي شجعتھا  الجھود الحثیثة للفرق االیطالیة و . المھتمین بھذه األنواع من المساعدات و الخدمات

  .منظمة ھیفي
وقامت منظمة ھیفي بتقدیم ، 2006بدأت منظمة ھیفي المؤتمر مرحبة بكل المشاركین و مقدمة مختصرة للتعاون بین كل االطراف منذ عام 

مدیر عام صحة دھوك  الدكتور نزار عصمت ،المشاركین في المؤتمر الصحفي مبتدئة بسیادة القنصل االیطالي في اربیل الدكتور سیموني دي سانتي
البروفیسور الیساندرو فریجیوال جراح القلب و رئیس ،تور ایلیا كاردي مخطط الصحة الدولي و ممثل صحة العراق و كردستان في ایطالیاالدك، 

  .ممثلة جمعیة المبادرة و التضامن،  الوفد الطبي من مستشفى سان دوناتو في میالنو و الدكتورة یولي بینتو

كممثل للحكومة والشعب االیطالي كلمة لجمیع المشاركین والتي اشاد فیھا  التعاون و ، ل االیطالي في اربیلالقنص، القى الدكتور سیموني دي سانتي
عبر .2006مشیرا للمھمات االنسانیة التي بدأت منذ عام ، التنسیق بین االطراف حتى قبل الوجود الرسمي للحكومة االیطالیة في اقلیم كردستان

الدكتورة یولي بینتو و البرفیسور الیساندرو ، الدكتور نزار عصمت، االنسة بخشان علي، من الدكتور ایلیا كارديالدكتور دي سانتي عن شكره لكل
في نفس الوقت نقل الدكتور دي سانتي تحیات السفیر االیطالي لكل المشاركین واعرب الدكتور ، فریجیوال والسلطات الصحیة في محافظة دھوك

االیطالیة لتقدیم الدعم و المساعدة للحفاظ على ھذا التعاون و تقدمھ و قد شكر مرة اخرى جمیع المشاركین في سیموني عن استعداد القنصلیة 
مدیر عام صحة محافظة دھوك و ممثل محافظة دھوك كلمة  شكر لجمیع المشاركین و ، القى الدكتور نزار عصمت .المشروع و اعتبره حدثا قیما

طالیة الغیر حكومیة و الحكومة االیطالیة للدعم الذي یقدموه لتطویر النظام الصحي و معالجة المرضى االطفال و المنظمات االی، خاصة لمنظمة ھیفي
عبر الدكتور نزار عصمت عن امتنان سكان محافظة دھوك لجھود منظمة ھیفي الحثیثة و جمیع المنظمات االیطالیة . تدریب الكادر الطبي المحلي
الدكتور نزار عصمت عبر عن رغبتھ باستمرار ھذا التعاون و المساعدة و . ت االنسانیة و المجانیة لالطفال المرضىالغیر حكومیة لتوفیر الخدما

  .معبرا عن أملھ بان یصبح مركز ازادي إلمراض القلب نموذجا لعالج األطفال المرضى في كردستان و العراق،الدعم 



  
  

  المؤتمر الصحفي

ممثل عن صحة اقلیم كردستان و العراق في ایطالیا بدأ ، عضو مجلس ادارة مناتینا االیطالیة، مخطط الصحة الدولي،ردي الدكتور ایلیا كا
و قدم شكرا خاصا لالنسة بخشان علي مدیرة منظمة ھیفي و اضاف انھ ، كلمتھ شاكرا كل االطراف و على راسھم السید نیجیرفان بارزاني

  . یحدث ھذا الیوم و قدم شكره لمدیر عام صحة محافظة دھوكمن بدونھا لم یكن باالمكان ان
  

بدأنا اوال بمعالجة االطفال المرضى ضمن فلقدالدكتور ایلیا كاردي صرح بأننا في منتصف النھر و یجب علینا التجدیف للوصول للساحل 
الحصائیات التي جمعت من قبل ھیفي بان مضیفا وفقا ل، المشروع التجریبي كاستجابة عاجلة للوضع الصحي الحرج لالطفال المرضى

  . طفل في اقلیم كردستان مصابین بامراض تشوھات القلب الوالدیة والعدد في تزاید مستمر نظرا للموالید الجدد6000ھناك اكثر من 
  

ر من ھؤالء المرضى و كتور ایلیا كاردي بأن المنظمات االیطالیة الغیر حكومیة مع حكومة ایطالیا استطاعت معالجة عدد كبیداوضح ال
و الخطوة القادمة ھو جعل نالعملیات و تشخیص المرضى ولكن األإلجراءتدریب بعض االطباء المحلیین ، تشخیص اعداد كبیرة منھم

و اقلیم كردستان معتمدة على نفسھا في مجال معالجة االطفال و تحویل اقلیم كردستان من مكان یحتاج الى مساعدة لمكان یقدم المساعدة
  . المشورة الصحیة

البروفیسور الیساندرو فریجیوال رئیس قسم جراحة القلب في مستشفى سان دوناتو في میالن و مؤسس منظمة اطفال مرضى القلب في 
  2006شكر بدوره جمیع المشاركین و صرح انھ قد اجرى عدة زیارات الى اقلیم كردستان منذ العام ، العالم



  الصحفيالمؤتمر

اوضح البروفیسور الیساندرو فریجیوال ان نسب و عدد االطفال المصابین بامراض تشوھات القلب الوالدیة في اقلیم كردستان ھي اعلى و 
اذار ھو یوم خاص لمحافظة 18اكثر من الدول االخرى و ھذا یعود الى السباب متنوعة وصرح الدكتور الیساندرو فریجیوال بانھ یوم 

تاریخ اقلیم كردستان سیتم اجراء عملیة قلب عن طریق فتح الصدر لطفل ال یتجاوز عمره السنة ھ في ھذا الیوم وألول مرة فيدھوك الن
  .في مركز أزادي المراض القلب و الذي سوف یشكل عالمة فارقة للتطور المستقبلي لھذا المجال

  
ي بانھ علینا متابعة تقدیم العون و المساعدة للمجتمع المحلي لحین توافر الكفاءة البروفیسور الیساندرو اتفق مع ما ذكره الدكتور ایلیا كارد

مدیرة جمعیة المبادرة و التضامن عبرت عن شكرھا لجمیع الحاضرین و ذكرت ان زیارتھا االولى الى ، الدكتورة یولي بنتو.الذاتیة
شكرت الدكتورة یولي االنسة .المبادرات من اجل اطفال كردستانمع االنسة بخشان علي حیث بدءوا أولى1998كردستان كانت في العام 

بخشان لجھودھا التي قدمتھا و ما زالت تقدمھا لمساعدة اطفال كردستان المرضى و استذكرت المجموعة االولى من االطفال المرضى الذین 
ولكن بجھود كل االطراف و ، یم كردستان منطقة خطرة جداالعتبار معظم االیطالیین اقل، تم ارسالھم الى ایطالیا للعالج و كم كان ذلك صعبا

  .االفراد اصبح من الواضح بان اقلیم كردستان بحاجة الى ھذا النوع من المساعدة
  

املت الدكتورة یولي بینتو ان تزور كردستان في السنوات القادمة كسائحة عندما یصبح اقلیم كردستان ذات كفاءة ذاتیة في معالجة امراض 
، الدكتور ایلیا كاردي، في النھایة شكرت كل من السید نیجیرفان بارزاني للدعم الذي ساھم بھ و االنسة بخشان علي. تشوھات القلب الوالدیة

  .كتور الیساندرو و المدیریة العامة لصحة محافظة دھوكالد

. وسائل االعالم األسئلة و التي أجیبت من قبل الدكتور نزار عصمت و االنسة بخشان و دكتور ایلیا كارديطرحت، بعد انتھاء كلمة اللجنة
  .االیطالي في اربیلو التقاط الصور  مع القنصل الجمیعو قامت وسائل االعالم بإجراء مقابالت فردیة مع 



كل مجموعة كلفت بواجب ، تم تقسیم الفریق الى عدة مجامیع، حال وصول الفریق الطبي االیطالي الى دھوك و نظرا للخطة الموضوعة
ب الخطة الموضوعة سلفا بین في نفس الوقت و حس. التقییم و اجراء العملیات، و ذلك لتسھیل التوصل الى الھدف و ھو الفحصمحدد

وزعت فرق من االطباء المحلیین لمرافقة كل فریق ، منظمة ھیفي و المدیریة العامة لصحة دھوك و بالتنسیق مع خطة الفریق االیطالي
  .ایطالي

) فتح الصدر (لقلب ھدف الفریق االیطالي بقیادة البروفیسور فریجیوال ھوخلق فریق محلي قادر على اجراء عملیات القسطرة و عملیات ا
سیتم تدریب االطباء المحلیین المشاركین في عملیات القلب و القسطرة و تقییمھم في نفس الوقت ألعداد مرشحین محتملین . في المستقبل

العتماد على اوان المھمة و الزیارة األیطالیة الحالیة تھدف الى وضع اسس تمكین القدرات الصحیة المحلیة . للدراسة و التدریب في ایطالیا
وال اقترح یالبروفیسور فریج. الذات في توفیر العالج في كوردستان محلیا لألطفال المرضى و اعتمادا على القدرات و الخبرات المحلیة

سنوات و التي من خاللھا سیتلقى األطباء المحلیین و الكادر الصحي المساعد في عملیات جراحة القلب التدریب و 5-3خطة لتنفذ مابین 
الخبرات من الجانب األیطالي والتي ستولد فریقا متكامال و جاھزا لجراحة امراض القلب و الذي سیمكن اقلیم كوردستان األھتمام باألطفال

  .المصابین بامراض القلب الوالدیة



  فریق الفحص و التقییم - 3
  

ث اجریت فحوصات لألطفال المرضى لمعرفة حاالتھم استھدف فریق الفحص و التقییم األطفال المصابین بامراض القلب الوالدیة حی
كان ھدف . المرضیة و األمراض المصابین بھا و بعدھا تم اجراء تقییم لمعرفة امكانیة اجراء عملیات القسطرة او عملیات فتح الصدر لھم

تم . یطالیة و التي ستزور في المستقبلالفریق اعداد مجموعات من المرضى و تحضیرھم لیتم اجراء العملیات لھم من قبل الفرق الطبیة األ
  .طفل خالل ھذه الزیارة) 366(فحص و تقییم 

  

  المرضىوتقییمفحص

  
  
  
  
  
  



  

المرضىوتقییمفحص



المرضىوتقییمفحص
  
  
  



  
  

  

  فریق القسطرة - 4

ثاني كان فریق القسطرة و الذي قام باجراء عملیات القسطرة لألطفال المرضى المصابین بامراض القلب الوالدیة و الذین یمكن الفریق ال
اعتمادا على األحصائیات التي جمعت من ، الفریق األیطالي السابق و الذي اجرى عملیات الفحص و التقییم. عالجھم عن طریق القسطرة

األتصاالت التي اجرتھا ھیفي مع ذوي المرضى و التحضیرات التي .یق الحالي من اجراء عملیات القسطرة فوراقبل منظمة ھیفي مكن الفر
عملیة قسطرة تشخیصیة في )4(عملیة قسطرة عالجیة و)11(قامت بھا المدیریة العامة لصحة محافظة دھوك مكن الفریق من إجراء 

  .ادر واألطباء المحلیین من قبل الفرق الطبیة االیطالیةمن الك)14(تم تدریب مركز أزادي ألمراض القلب و

  

فریق القسطرة

  



  
فریق القسطرة



  فریق القسطرة



  فریق جراحة القلب - 5
راحیة لتبدیل الشرایین الكبیرة لطفل في مدینة دھوك حیث یعتبر ھذا للمرة األولى في العراق اجرى فریق جراحة القلب االیطالي عملیة ج

باشراف البروفیسور الیساندرو فریجیوال . الحدث عالمة فارقة و التي قد تمكن القدرات المحلیة ألجراء ھذا النوع من العملیات في المستقبل
لھذا السبب صرح البروفیسور فریجیوال ، من ھذا النوع المعقدقلب اجرى الفریق األیطالي مصاحبا األطباء المحلیین اولى عملیات جراحة ال

العمل األنساني و الطوعي للفرق األیطالیة و الجھود المتواصلة لمنظمة .من اذار ھو یوم سعید في تاریخ صحة مدینة دھوك 18ان ال
المدیریة العامة لصحة محافظة دھوك سجلت مدینة ھیفي و الدعم المستمر لسیادة رئیس الوزراء السید نیجیرفان بارزاني و بالتنسیق مع

عملیات  )7(عدد العملیات التي اجریت في مركز أزادي ألمراض القلب بلغ . دھوك كأول من اجرت عملیة معقدة من ھذا النوع في العراق
  .من الكادر واألطباء المحلیین من قبل الفرق الطبیة االیطالیة)36(تم تدریب و
  

فریق جراحة القلب
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  الفریق األیطالي و ھیفي و المدیر العام لصحة محافظة دھوك تحتفل بأمسیة عید نوروز مع السید تمر رمضان محافظ دھوك- 6

السید المحافظ و . من اذار شارك الفریق األیطالي باكملھ األحتفال بعید نوروز مع السید تمر رمضان محافظ دھوك20المساء
األحتفال بعید نوروز مع الشعب الكردي و اشعال . وال اشعال نار األحتفال بالعید معا حیث حمال الشعلة یدا بیدیالبروفیسور الیساندرو فریج

اسبة رأس السنة الكردیة تعبر عن عمق العالقة التي تربط السلطات و السكان في دھوك مع األیطالیین و ھذا كلھ یعود بالفضل نار العید بمن
  . ألطراف األیطالیة لمعالجة األطفال المرضى في كوردستاناللجھود األنسانیة و الطوعیة التي ابدتھا 



یشارك األحتفال بعید نوروز مع السید تمر رمضان محافظ دھوكالفریق األیطالي 



الفریق األیطالي یشارك األحتفال بعید نوروز مع السید تمر رمضان محافظ دھوك

ن و مساعدة اعرب السید تمر رمضان عن شكره للجھود التي تبدیھا الفرق األیطالیة و منظمة ھیفي لمعالجة األطفال المرضى في كوردستا

  .السلطات الصحیة و بالتحدید في محافظة دھوك لتطویر النظام الصحي

  

دعى السید المحافظ . في نفس الوقت عبر السید محافظ دھوك عن سعادتھ بوجود األیطالیین كأصدقاء وشركاء محتفلین بأمسیة عید نوروز

الدعوة ناقش الجمیع الصعوبات و المعوقات التي تواجھ النظام یان و خاللژالفریق األیطالي و األنسة بخشان علي للعشاء في فندق 

اعرب السید المحافظ عن استعداد محافظة دھوك المشاركة في مثل . الصحي في اقلیم كوردستان بشكل عام و محافظة دھوك بشكل خاص

  .ھذه المھمات عن طریق توفیر الدعم الضروري

  



  

یطالي یشارك األحتفال بعید نوروز مع السید تمر رمضان محافظ دھوكالفریق األ



  
فریق إعالمي ایطالي یرافق الوفد الطبي خالل زیارتھ- 7

اخذت منظمة ھیفي على عاتقھا مھمة جمع األحصائیات عن جمیع انواع األمراض التي یواجھا اطفال اقلیم كوردستان و تحدیدا امراض 
تقوم منظمة ھیفي باستخدام ھذه اإلحصائیات . الوالدیة و ذلك بسبب العدد الكبیر لألطفال المصابین بھذه األمراض في اقلیم كوردستانالقلب

ینخالل ھذه الزیارة رافق فریق. كوسیلة ألثارة اھتمام المؤسسات للمبادرة بتقدیم المساعدة و اإلسناد لتوفیر العالج لھؤالء األطفال المرضى
الفریق الطبي األیطالي لتصویر فیلم وثائقي عن األطفال المرضى في اقلیم كوردستان و األفتقار للبنى التحتیة الصحیة الضروریة ینالمیإع

  .و التي تمكن السلطات الصحیة المحلیة التعامل مع ھذه األمراض

نسة بخشان علي و األفراد و المنظمات األیطالیة لتوفیر ركز الفریق األعالمي على الجھود الجبارة التي تبدیھا منظمة ھیفي ممثلة باأل
  . العالج لألطفال المرضى و توفیر التدریب الالزم و التي تؤھل لقدرات محلیة مناسبة لعالج مثل ھذه الحاالت

د یثیر اھتمام الكثیر من الفیلم الوثائقي ھو حدث مھم لجمیع األطراف خاصة ألطفال اقلیم كوردستان و السلطات الصحیة وذلك ألن الفیلم ق
ذا األطباء االیطالیین للتطوع و المشاركة في تقدیم المساعدة و توفیر كل من التدریب و العالج و التي قد تؤھل الى األكتفاء الذاتي في ھ

  . المجال و توفیر العالج الطارئ لألطفال المصابین بامراض القلب الوالدیة

األطفال المرضى و ذویھم و عدم القدرة على الحصول على الخبرات ةوثائقي سیرفع الستار عن معاناالفریق األعالمي من خالل الفلم ال
و بالتالي فان االختصاصیة لتوفیر العالج كالمستشفیات التخصصیة و عدم القدرة على تحمل نفقات السفر الى الخارج بحثا عن العالج 

  .الجمیلةأطفالھمأرواحالموتیحصدأنانتظاراألطفال و ذویھم في 



یظھر الجانب المشرق من الزیارات األنسانیة للفرق الطبیة و الجھود التي تبذلھا جمیع األطراف و فان الفریق أألعالميىمن جھة أخر
.لیم كوردستانالمشاركین ألعادة األمل لألطفال المرضى و ذویھم و رسم ابتسامة رضى على وجوه الكثیر من الناس في اق

.اإلیطاليفریق الطبيللشكرتقدیر واتوزع شھاددھوك الدكتور نزار عصمت في الیوم األخیر، المدیر العام لصحة 


