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3بالتعاون مع المنظمات االیطالیةایطالیافيتم تدریبھم األطباءمن  
118من قبل الفرق الطبیة االیطالیةكردستانفيتم تدریبھم المحلیینالكادر واألطباءمن
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القادمة في شھر للزیارةمن كانون الثاني لتنظیم 20بزیارة كردستان في  SIAة منظمةو مدیرMedchildمنظمةقام كل من المدیر الصحي ل
وزیر صحة كردستان الدكتور عبد ، رلمان السید عدنان المفتيمنظمة ھیفي عدة لقاءات للوفد مع رئیس البحیث نظمتشباط مع منظمة ھیفي 

  . الرحمن یونس و مدیر عام صحة دھوك الدكتور عبد هللا سعید والذي بدوره قام بدعوتھم الى دھوك لحضور المؤتمر الصحي
  :بزیارة كردستان تضمن االختصاصات التالیةمقاذيق االیطالي الیالفر

2009اني كانون الث–الفریق االیطالي 
ت األسم 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 كارلو جیاكومو Medchildمنظمة  ذكر ایطالیة
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معالى كردستان حیث اجتمع الوفد 2009من شباط 20في Med Childو  SIAھیفي بدعوة الوفد الصحي االیطالي لمنظمتي منظمة قامت 
مخططاتھمالوفد االیطاليوضحفي االقلیم والصحي قش كال الطرفین الوضع ناوعبد الرحمن یونسوزیر صحة اقلیم كردستان الدكتور

كمكمل لمشروع 2009من شباط 21ایضا ناقشوا المھمة السابقة لعملیات القسطرة التي اجریت في ، القادمة في اقلیم كردستان ومشاریعھم 
  ).ة في دھوكإنشاء فریق طبي متخصص لعالج األمراض القلبیة لألطفال عن طریق القسطر(
  

  :االختصاصات التالیةذي قام بزیارة كردستان تضمنالواأللماني الطبي االیطاليق یالفر  

2009شباط –واأللمانيالفریق االیطالي 
ت األسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس الجنسیة
1 ایلیا كاردي Medchildمدیر صحة منظمة  ذكر ایطالیة
2 یولى بینتو SIAنظمة مدیرة م أنثى ایطالیة
3 سردار علي عزیز أمین جمعیة الثقافة الكردیة اإلیطالیة ذكر ایطالیة
4 ویل یوخن المانیا-ھامبوركمستشفى /طبیب قلب  ذكر المانیة
5 كرستینا جیوكنى فلورنسة- ة مستشفى مایر ممرض أنثى ایطالیة
6 انریكو موسو ذكر  Medchildمدیرمشاریع منظمة  الیةایط
7 كابرییلى زنكریتي مھندس مستشفیات ذكر ایطالیة
8 اندریا راكاتسیني مھندس مستشفیات ذكر ایطالیة
9 لینا شیفر طبیبة أنثى المانیة



   

اینركو موسو و بخشان علي، یولي بنتو، كارديالبروفیسور ایلیا ، محافظ دھوك السید تمر رمضان، وزیر صحة اقلیم كردستان الدكتور عبد الرحمن یونس
  

الوفد ایضا زار، الوفد عینھ قام بزیارة محافظ دھوك السید تمر رمضان و أوضح الغرض من زیارتھم الى اقلیم كردستان و خاصة الى دھوك
التجربة مدیر عام صحة دھوك الدكتور عبد هللا سعید و الذي بدوره اكد اھمیة زیارات الوفد االیطالي لدورھم الكبیر في زیادة و تعزیز الخبرة و 

  .للكادر المحلي
قوم بھ منظمة ھیفي التي بدورھا نظمت العمل الجید الذي تانقدر الجانبوعبر الجانب االیطالي عن استعدادھم لتقدیم الدعم الكامل القلیم كردستان

محافظة دھوك و تم توقیع اتفاق بین المدیریة العامة لصحة محافظة في مناقشتھ مشروع مدینة الرعایة الصحیة ایضاتمت، ھذا التعاون الناجح
تنصیب شبكة اتصال تربط معلمنظمة ھیفيمستشفى متنقل للمناطق النائیة لمشروع الفریق الطبي المتنقلالرسال Med Childدھوك و 

  .من جانب مع المستشفیات االیطالیة من جانب أخرالمحلي الفریق الطبي 
  
  



  االیطالیةMed Childمنظمةیولي بنتو و فریقSIAمنظمة مدیرة ، البروفیسور ایلیا كاردي، مدیر عام صحة دھوك الدكتور عبد هللا سعید
  

الى جانب عملیات القسطرة قام الفریق الطبي االیطالي بتدریب الكادر الطبي ، ة لتنفیذ مشروع عملیات القسطرة في دھوككانت ھذه المھمة الثانی
من )22(الى جانب تدریب )27(في ھذه الزیارةالعدد الكلي للمرضى االطفال الذین اجریت لھم عملیات القسطرة. المحلي في مستشفى آزادي

مع الفریق عدیدة حوارات أجرت) كلي دھوك و اذاعة نواةقنا، قناة دھوك، قناة كردستان، كورد سات(لصحافة المحلیة ا. الكادر الطبي المحلي
  .لغرض إظھار العمل الشاق و اإلنساني الذي یقوم بھ الجانب االیطاليواالیطالي لتوضیح اھداف الزیارة 

  یل یوخن مع الكادر الطبي المحليوالبروفیسور ، البروفیسور ایلیا كاردي، مدیر عام صحة دھوك الدكتور عبد هللا سعید
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في االطفال تم تعلیق رسالة على جدار قسم جراحة و، في ایطالیاقام وفد من منظمة ھیفي بزیارة مرضى جراحة االطفال في مستشفى سیینا
  .شفائھ من مرضھلشكره و سعادتھ عنالذي یعبروو اسمھ یومیل زییا المنظمةأرسل من قبل المستشفى لطفل

  

  ایطالیا-صور لمرضى جراحة االطفال في مستشفى سیینا
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یم قامت الدكتورة زیان علي بترتیب حفلة موسیقیة للبالیھ مع بعض اطفال مدرسة سان جیمنیانو العامة لجمع التبرعات للمرضى االطفال في اقل
ھد تقوم منظمة ھیفي بالج. تم استخدام الدخل االجمالي لتنظیم زیارات القلیم كردستان و توفیر المساعدة الضروریة للمرضى االطفال. كردستان

  .المستطاع بتقدیم المساعدة لمرضى االطفال في اقلیم كردستان من خالل ممثلتھا و منسقتھا الدكتورة زیان علي 
  
  

توسكانا-في سان جیمنیانوطوارئ المتطوعي مستشفى 



  في اقلیم كردستانلجمع التبرعات للمرضى االطفالاقیمت عدة نشاطات في اقلیم  توسكانا2009في 


