
2014أیار 9ولغایة 2زیارة فریق طبي ایطالي إلى دھوك لعالج األطفال المصابین بأمراض ألقلب الوالدیة وأمراض القلب للكبار للفترة من 

ریة العامة استضافت منظمة ھیفي بدعم من رئیس حكومة إقلیم كردستان السید نیجیرفان بارزاني وبالتعاون مع المنظمة االیطالیة سیا والمدی
-(لصحة محافظة دھوك وفد طبي ایطالي من مستشفى  A.R.N.A.Sو مستشفى ) كاریبالدي(ASP5-Messina) 

POS.Vincenzo Taormina ألجراء عملیات القلب في محافظة دھوك 2014أیار 9ولغایة 2مدینة كاتانیا في صقلیا للفترة من من
   .الصحي من خالل تدریب الكوادر الطبیة المحلیة واألطباء في إیطالیا وفي كردستان.لقطاع لمجموعة من األطفال والكبار وأیضا لتطویر ا

  
یولي بینتو و . دSIAزارت األنسة بخشان علي عزیز مدیرة منظمة ھیفي مع الوفد الطبي األیطالي الذي تالف من رئیسة منظمة 

خالل اللقاء اوضح 3.5.2014مدیر عام الصحة في محافظة دھوك یوم سلفاتورى كاریبالدى الدكتور نزار عصمت. انیجینسو بیانكا ود.د
زیارتھ إلقلیم كوردستان وھو العمل على عالج المرضى وتدریب الكادر المحلي وعبر الدكتور نزار ، الفریق االیطالي الھدف األساسي من

صحة في تقدیم كل المساعدة و الدعم الالزم لعالج وعن استعداد مدیریة ال، عصمت عن شكره و تقدیره لجھود الفریق الطبي اإلیطالي
المرضى و تطویر الخدمات الطبیة وأوضح على انھ یتم توظیف جھود ھذا الفریق لخدمة المواطنین و تطویر مستوى الخدمات الطبیة عن 

.التقنیین و الممرضیینطریق إجراء العملیات في المراكز و المستشفیات المحلیة و تدریب الكادر الصحي المحلي من األطباء و



من األطباء واجرى الفریق الطبي األیطالي مجموعة من العملیات المعقدة من القسطرة وقام )2(في ھذه الزیارة تألف الفریق االیطالي من 
یدة المبتكرة و الخبرات باستعمال الطرق الجد.الفریق الطبي تاتي اھمیة اجراء ھذه العملیات اضافة الى معالجة المرضى افادة الكادر الطبي 

 .الجیدة ألجراء ھذه العملیات المحلي و الذي یتلقى التدریب من قبل الفریق األیطالي

طفل مریض )58(قسطرة تشخیصیة وفحص وتقییم حاالت )1(عملیات قسطرة عالجیة و ) 9(فریق امراض ألقلب الوالدیة قام باجراء 
 .كادرا محلیا على العمل من قبل الفریق) 21(تدریب في مركز ازادي ألمراض القلب في دھوك و

قسطرة تشخیصیة في مركز ازادي ألمراض القلب في دھوك )5(عملیات قسطرة عالجیة و )11(فریق امراض ألقلب للكبار قام باجراء 
   .كادرا محلیا على العمل من قبل الفریق)17(وتدریب 

و الكوادر الصحیة اإلیطالیة كما ھو موضح في الجدول أدناهمن األطباء 3تألف الفریق االیطالي من 

ت االسم الوظیفيالموقعواالختصاص الجنس الجنسیة

1 یولي بینتو. د SIAرئیسة منظمة  أنثى االیطالیة
2 دانیجینسو بیانكا. )كاریبالدي(من مدینة كاتانیا في صقلیا  A.R.N.A.Sمدیر مستشفى/ طبیب قلب  ذكر االیطالیة

3   سلفاتورى كاریبالدى. د
 (ASP5-Messina)أمراض ألقلب للكبار من مستشفى / طبیب قلب 

POS.Vincenzo Taormina
ذكر االیطالیة

وفي الیوم األخیر اھدى المدیر العام لصحة المحافظة الوفد الطبي شھادات تقدیریة و كتب شكر و تقدیر



نشاطات الفریق الطبي االیطالي     
فریق قسطرة امراض ألقلب الوالدیة لألطفال

الفحص و التقییم- 1

Examination and evaluation

الفحص و التقییم

عملیلة الفحص و التقییم ھو فحص المرضى و تحدید نوعیة امراض القلب و یھدف التقییم الى تحدید نوعیة العالج الالزم كاجراء عملیات 
الصدر او عملیات القسطرة او ارسال المرضى الى ایطالیا لتلقي العالج و كذلك اعداد مجموعات من المرضى األطفال ألجراء فتح

 .مریض)58(في ھذه الزیارة تم فحص وتقییم حاالت  .العملیات لھم في الزیارات المستقبلیة 



  
قسطرة امراض ألقلب الوالدیة لالطفال- 2

قسطرة امراض ألقلب الوالدیة لالطفال
  

عملیة قسطرة في مركز ازادي ألمراض القلب في دھوك منھا )10(في ھذه الزیارة قام فریق القسطرة المراض ألقلب الوالدیة باجراء 
.كادرا محلیا على العمل من قبل الفریق) 21(قسطرة تشخیصیة و تدریب )1(



فریق قسطرة امراض ألقلب للكبار

فریق قسطرة امراض ألقلب للكبار

)5(عملیة قسطرة في مركز ازادي ألمراض القلب في دھوك و )11(في ھذه الزیارة قام فریق القسطرة المراض ألقلب للكبار باجراء 
.كادرا محلیا على العمل من قبل الفریق) 17(قسطرة تشخیصیة و تدریب 

  



  
5.5.2014و زیارتھ لمنظمة ھیفي في دھوك یوم 2.5.2014الي في اربیل یوم مقابلة القنصل األیط

القنصل األیطالي في اربیل الدكتور كارمیلو فیكارا

زار الفریق الطبي القنصل االیطالي في اربیل الدكتور كارمیلو فیكارا الذي استقبلھم بحفاوة حیث 2.5.2014في یوم الجمعة المصادف 
آلیات الزیارات التي یقومون بھا و حاجة . اثناء اللقاء أوجز الفریق الطبي نشاطاتھ في الزیارة األخیرة و الحاالت التي یتعاملونناقشوا 

المجتمع المحلي لھذا النوع من المساعدة معھا واثنى السید كارمیلو فیكارا على جھود الفریق الطبي و منظمة ھیفي و أعرب عن استعداد 
زار القنصل االیطالي 5.5.2014وفي یوم االثنین المصادف ، داء كل المساعدة الممكنة للفریق االیطالي و المشاركین معھالقنصلیة إلب

السید كارمیلو فیكارا منظمة ھیفي في دھوك و خالل جلسة اللقاء أعرب القنصل االیطالي عن سعادتھ لزیارة المنظمة وأشاد بأھمیة استمرار
وفي نھایة اللقاء رافقت االنسة بخشان علي القنصل . المستشفیات و المؤسسات اإلیطالیة في كافھ المجاالت التعاون مع المنظمات و

.االیطالي في جولة في أقسام المنظمة موضحة لسیادتھ مشاریع وانجازات المنظمة



2014ایار24ولغایةمن17إلى دھوك لعالج األطفال المصابین بأمراض ألقلب الوالدیة للفترةزیارة فریق طبي ایطالي

  

جمعیة مرضى القلب،منظمة ھیفي بدعم من رئیس حكومة إقلیم كردستان السید نیجیرفان بارزاني مع المنظمات االیطالیة سیا وقعت 
ألطفال لعملیات القلب اتفاقیة تعاون ألجراءوالمدیریة العامة لصحة محافظة دھوكاالیطالیةمرضى القلب منظمة، أوربااألطفال في 

لمدة ثالث سنین من وتطویر القطاع الصحي من خالل تدریب الكوادر الطبیة المحلیة واألطباء في إیطالیا وفي كردستانفي كوردستان 
  24ولغایة17من یطالي للفترةالطبي االوفد وھذه ھي الزیارة الثانیة في ھذه السنة لل.2016والى شھر نیسان 2013شھر نیسان 

القنصل األیطالي في اربیل السید كارمیلو .في مستشفى آزادي إلمراض القلبألجراء عملیات القلب في محافظة دھوك2014ایار
  .المبذولة و شكر جمیع األطراف المشاركة في المشروع استقبل الوفد في مطار اربیل وعبر عن سروره للجھودفیكارا



اجرى مجموعة من العملیات المعقدة من القسطرة و فتح الصدر واالیطالیةالصحیةالكوادرواألطباءمن)20(مناالیطاليالفریقتألف
طرق الجدیدة المبتكرة و الخبرات الجیدة ألجراء ھذه قام الفریق الطبي باستعمال ال. لألطفال حدیثي الوالدة المصابین بامراض القلب الوالدیة

تاتي اھمیة اجراء ھذه العملیات اضافة الى معالجة المرضى افادة الكادر الطبي المحلي و الذي یتلقى التدریب من قبل الفریق . العملیات
في ھذه الزیارة اجریت .   ى القدرات الذاتیةاألیطالي لمدة ثالث سنوات و الذي سیتمكن بعدھا على ادراة و اجراء العملیات اعتمادا عل

مریض و تدریب ) 189(عملیات جراحیة للقلب وتم فحص )12(تشخیصیة و قسطرة )6(، عالجیةعملیة قسطرة )19(عملیة منھا )37(
                 .  كادر صحي محلي على العمل)52(
  :در الصحیة اإلیطالیة كما ھو موضح في الجدول أدناهمن األطباء و الكوا20تألف الفریق االیطالي من         

ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس الجنسیة

1 الیساندرو فریجیوال.د
جراح القلب، رئیس قسم جراحة القلب في مستشفى سان دوناتو 

في میالنو و مؤسس المنظمة
ذكر االیطالیة

2 ورينھلكوت علي .د جراح قلب ذكر عراقي
3 جراح قلب  ماتیو ریالى.د ذكر االیطالیة
4 ذكر  طبیب التخدیر والعنایة المركزة  ماركو رانووجى.د االیطالیة
5 تومازو الوسیو.د ذكر  طبیب التخدیر والعنایة المركزة االیطالیة
6 ذكر  طبیب التخدیر والعنایة المركزة  روكجوزیبة ایز.د االیطالیة
7 دانییال  ماریانیللو. د التخدیرطبیب أنثى االیطالیة
8 فینجینسو مانجینى.د ذكر  طبیب التخدیر والعنایة المركزة االیطالیة
9 طبیب قلب  جوزیبة سان تورو.د ذكر االیطالیة

10 كارمیلو ارجدیاكونو.د طبیب قلب ذكر االیطالیة
11 انتونیو لورینسو دیتا فني الرئة والقلب ذكر االیطالیة
12 یزىمارینیلال مالج ممرضة أنثى االیطالیة
13 كارلو فیراریني ممرض ذكر االیطالیة
14 دانییال  دامیان ممرضة أنثى رومانیا
15 االسلوفاكیا  أنثى  ممرضة  كاترینا سوجانسكا
16 كیارا كیرالیا ممرضة أنثى االیطالیة
17 سارة ئاكراتى ممرض ذكر االیطالیة
18 ئانا فیورانى ممرضة أنثى یةاالیطال
19 جولیا كامبى ممرضة أنثى االلمانیة
20 بتینا ئابرتشة ممرضة أنثى االلمانیة



  
  :نشاطات الفریق الطبي االیطالي

فریق الفحص و التقییم - 1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فریق الفحص و التقییم

یھدف التقییم الى تحدید نوعیة العالج الالزم كاجراء عمل فریق الفحص و التقییم ھو فحص المرضى و تحدید نوعیة امراض القلب و 
عملیات فتح الصدر او عملیات القسطرة او ارسال المرضى الى ایطالیا لتلقي العالج و كذلك اعداد مجموعات من المرضى األطفال ألجراء 

من الكوادر الطبیة المحلیة )4(و تدریب مریض )189(في ھذه الزیارة تم فحص وتقییم حاالت . العملیات لھم في الزیارات المستقبلیة 
. على العمل



  فریق القسطرة   - 2
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لقسطرةافریق 

عملیة قسطرة في مركز ازادي ألمراض )25(الفریق الثاني فریق القسطرة الذي قام باجراء العملیات لمرضى القلب لألطفال حیث اجرى 
. كادرا محلیا على العمل من قبل الفریق)18(قسطرة تشخیصیة و تدریب ) 6(القلب في دھوك منھا 



لقسطرةافریق 



  

جراحة القلب فریق- 3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  فریق جراحة القلب
  

في ھذه .راف البروفیسور فریجوال و بحضور األطباء المحلییناجرى ھذا الفریق عملیات لحاالت معقدة جدا في محافظة دھوك و تحت اش
. كادر محلي على العمل من قبل الفریق) 30(عملیة في مركز امراض القلب و تدریب )12(الزیارة اجریت 



  فریق جراحة القلب



  ق جراحة القلبفری



  
  

لقاء القنصل األیطالي في اربیلومستشفى اطفال كوردستان الجدید للیساندرو فریجیوالزیارة الدكتور ا  21.5.2014

و الذي ألیطالیةقنصل الجمھوریة اكارمیلو فیكاراالقنصل األیطالي في اربیل الدكتور  لیساندرو فریجیوالازار الدكتور 21.5.2014في 
مستشفى زارایضا و،و الحاالت التي یتعاملون معھانشاطاتالواستقبلھ بحفاوة حیث ناقشوا اثناء اللقاء آلیات الزیارات التي یقومون بھا 

لھذا النوع من و راقب عن كثب أعمال بناء قسم جراحة القلب الجدید كذلك ناقشوا خطط المستقبل اربیلمحافظةفياطفال كوردستان الجدید
  .أعرب البروفسور فریجوال عن إعجابھ بالقسم الجدید و اظھر استعداده ألجراء العملیات و تدریب الكادر المحلي. العملیات و فرص التعاون

  


