
  :2009ایار 1، زیارة وفد امراض القلب الوالدیة - 11
  

مشروعي للمشاركة في بدعوة من منظمة ھیفي 2009،من أیار8–1وصل فریق طبي ایطالي من مستشفى ماسا كرارا الى دھوك للمدة 
الذي تنفذه )كردستانإقلیمفيالصحیةتالقدرابناء(و ) دھوكفيالقسطرةطریقعنلألطفالالقلبیةاألمراضلعالجمتخصصطبيفریقإنشاء(

و بالتعاون مع وزیر صحة اقلیم ، RRTالسفارة االمریكیةبدعم من رئیس وزراء اقلیم كردستان السید نیجیرفان بارزاني ومنظمة ھیفي 
  .مدیر عام صحة دھوك الدكتور عبد هللا سعید، كردستان الدكتور عبد الرحمن یونس

  .من الكادر الطبي المحلي)21(باالضافة الى تدریب ، مریض)63(فحص تمولالطفال عملیة قسطرة )24(ي الفریق الطبي االیطالاجرى 
  .الدكتور عبدهللا سعید في دھوكفي اربیل و زیارة مدیر عام صحة دھوكعبد الرحمن یونس رالدكتوبزیارة وزیر صحة االقلیم ایضا قام الفریق 

  
  :كردستان االختصاصات التالیةذي زارالیق االیطاليالفرتضمن                                                     

2009حزیران –الفریق االیطالي 
ت االختصاص و الموقع الوظیفي  األسم الجنسیة  الجنس
1 بینتویولي SIAمنظمةرئیسة انثى ایطالي
2 ساندرا جوستي طبیبة قلب مستشفى ماسا كرارا أنثى ةایطالی
3 سابینا ریكیال طبیبة قلب مستشفى ماسا كرارا أنثى ایطالیة
4 داریو میالني میالنو-مستشفى سان دوناتو –مخدر  ذكر ایطالیة

5 یان علي عزیزز
ایطالیا-المركز الصحي في سییناةطبیب

Emergency ASL7 –  
أنثى ایطالیة

  كتورة ساندرا جوستيدو الSIAیولي بنتو مدیرة منظمة ، مدیر عام صحة دھوك الدكتور عبد هللا سعید، د الرحمن یونسوزیر صحة اقلیم كردستان الدكتور عب
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من 29–19مستشفى التعلیمي في سیینا الى كردستان في الطفال االیطالیة من اللالعنایة الصحیة األولیة منقامت منظمة ھیفي بدعوة فریق 
  .حزیران

  
  :االختصاصات التالیةتضمن زار كردستان لذياالفریق االیطالي

  2009حزیران –الفریق االیطالي 
االختصاص و الموقع الوظیفي  األسم  ت الجنسیة  الجنس
1 ذكر  سینا التعلیميمستشفى–مركز تشخیص ما قبل الوالدة طبیب   ریناتو سكارنیجي ایطالي
2 كایا كوستانتینو أنثى  مستشفى سینا التعلیمي–ممرضة ایطالیة

السریري لالطفال األساسیة للتشخیص، والبروتوكوالت الرعایة الصحیة األولیةفيلألطفالاألساسیةلمناقشة االحتیاجاتدھوكالفریقھذازار
المدى في مجال تحسین الرعایة برنامج متوسط وإعداد مشروعسوء التغذیة لدى األطفال، والتشخیص المبكر،صحة األموتشجیع حمایة و

  .التدریس-المعرفة نقل -التدریب : الصحیة األولیة لألطفال

مدیریة العامة المنتسبي اجرى الفریق عدة مقابالت مع. من الكادر الطبي المحلي و إشراكھم في ورشات العمل في ھذه المھمة) 20(تم تدریب
مدیر ، مدیر مستشفى الطوارئ،مدیر وحدة االطفال حدیثي الوالدة، مدیر مستشفى ھیفي لالطفال، صحة دھوكلمدیر عام ال، لصحة دھوك

  .مدیر التشخیص المبكر لالطفال المعوقین، مدیر برنامج قسم الطوارئ لمستشفى ازادي، البرمجة في مستشفى ازادي
  

وحدة الرعایة متابعة ، العالج، السریري األساسیة للتشخیصالبروتوكوالت نین من ورشات العمل خالل زیارتھم لمناقشة باالضافة الى تنظیم اث
من الموضوعات " تغذیة الرضع وصغار األطفال وسوء التغذیة ، األم "ایضا تم عقد محاضرة عن . المتنقلةالصحیة االولیة لالطفال و الوحدات 

  .یتناول ھذا القسم التغذیة الصحیة من وجھة نظر برنامجیة. األمھات والرضع والصغار،دعم الصحي للطفل الویةتعزیز وحما: الرئیسیة 
یعانون من سوء إحالة األطفال الذین في الوقت المناسب ومجدیة للكشفوسائلتبدوسوء التغذیةاألطفال الذین یعانون منإحالة الكشف المبكر و

األطفال وإحالةحالةاكتشافنشیطتمن خاللزیادة التغطیةفإنھ یھدف إلى.والمجتمعات المحلیةاألولیةة الصحیةوحدات الرعایالىالتغذیة
  .قد تھدد حیاتھممضاعفاتقبل ظھورنقاط االتصالجمیعفيسوء التغذیةالذین یعانون من

  
، مستشفى ھیفي لالطفال، مصرف الدم، لصحة العامة المركزيمختبر ا، ایضا قاموا بزیارة عدة مراكز صحیة مثل مستشفى ازادي التعلیمي

من االطفال المرضى )71(كلیة التمریض و عمید كلیة الطب و ایضا قاموا بفحص ، مركز التشخیص المبكر لعوق االطفال، مركز الثالسیمیا
.منظمة ھیفي مبنىفي 



  الدكتور ریناتو سكارینجي یقدم ورشة عمل و یزور المستشفیات، الصحة األولیة لالطفال رعایةالفریق االیطالي ل



  

  

  الدكتور ریناتو سكارینجي یزور المستشفیات، رعایة الصحة األولیة لالطفال الفریق االیطالي ل
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من 1حزیران الى 24مع فریق طبي الماني بزیارة دھوك لعالج مرضى تشوھات القلب الوالدیة من االیطالیة  SIAفد ایطالي من منظمةقام و
فيالقسطرةطریقعنلألطفالالقلبیةاألمراضلعالجمتخصصطبيفریقإنشاء(للمشاركة في مشروعبدعوة من منظمة ھیفي 2009،تموز

بدعم من رئیس وزراء اقلیم كردستان السید نیجیرفان بارزاني و بالتعاون مع كل من وزیر صحة اقلیم كردستان الدكتور عبد الرحمن ) دھوك
  . و بدعم من السفارة االمریكیة، یونس ومدیر عام صحة محافظة دھوك الدكتور عبد هللا سعید

من االطفال الذین یعانون من امراض تشوھات )71(تم فحص و، ادي في دھوكعملیة قسطرة في مستشفى آز)30(تم اجراء ،في ھذه المھمة
یل یوخن بتقدیم ورشة عمل وفي الیوم االخیر قام الدكتور . من الكادر الطبي المحلي في ھذا المجال)20(القلب الوالدیة باالضافة الى تدریب 
  .ضى القلب من االطفالرلمةعن التقنیات الحدیثة إلجراء القسطر

  
No. Name Profession and Inst:االختصاصات التالیةتضمن كردستان الفریق االلماني واالیطالي الذي زار

  2009حزیران –االیطالي االلماني والفریق 
ت األسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس الجنسیة
1 یولى بینتو SIAمدیرة منظمة  أنثى ایطالیة
2 جولیانا دى آنجلز SIAمنظمة  أنثى ایطالیة
3 ویل یوخن المانیا-ھامبوركمستشفى /طبیب قلب  ذكر المانیة
4 كوتز كریستوف میللر المانیا-ھامبوركمستشفى /طبیب قلب  ذكر المانیة
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الى من مرضى تشوھات القلب الوالدیة )10(بارسال االیطالیتینEmergencyمنظمةوSIAبالتعاون مع منظمة وقامت منظمة ھیفي 
حیث تم ترتیب ھذه المھمة لغرض . بتدریالمع طبیب محلي واحد لغرض 2009السودان ألول مرة في شھر اب فياالیطاليمستشفى ال

  .معالجة مرضى اكثر من االطفال الذین یعانون من تشوھات القلب الوالدیة  

  خرطوم، السودان-Emergencyاالیطالي لمنظمة مستشفى الالمرضى في 
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الجراحة التجمیلیة و التقویمیة و جراحة (المراض اھیفي بدعوة فریقین ایطالیین من مستشفى سیینمنظمة قامت 2009في تشرین الثاني 
ھؤالء المرضى تم اختیارھم مسبقا من قبل األطباء االیطالیین من . و تدریب الكادر الطبي المحليلالطفال المرضىإلجراء عملیات) االطفال 

ھذا العدد الھائل من المرضى تم فحصھم من . یةاالیطالSIAمنظمة مع تعاون بال2005خالل اإلحصائیات التي قامت ھیفي بجمعھا منذ عام 
  .قبل االطباء االیطالیین و الكادر الطبي المحلي الذي تم تدریبھ في مستشفى دھوك

  و التقویمیةامراض الجراحة التجمیلیة: ق االولالفری- 1
  

من الكادر )19(الى تدریب ةى باإلضافمن المرض)409(تم فحص و، عملیة لمرضى الجراحة التجمیلیة و التقویمیة )24(اجرى الفریق
  .ھذا المجاليالمحلي فالصحي 

  
:االختصاصات التالیةتضمن كردستان الفریق االیطالي الذي زار

    

2009تشرین الثاني –الفریق االیطالي 
ت األسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس الجنسیة
1 مانویال بروني أنثى  يمستشفى سینا التعلیم–مخدر ایطالیة
2 لوكا كاریمالدي مستشفى سینا التعلیمي–رئیس قسم أمراض ألجراحة التقویمیة والتجمیلیة : جراح أطفال  ذكر ایطالي

  



  امراض جراحة االطفال: الفریق الثاني- 1
من الكادر الطبي )17(بفة الى تدریباإلضا،مریض)298(تم فحص و،عملیة جراحیة لمرضى جراحة األطفال) 26(أجرى ھذا الفریق 

  .المحلي في ھذا المجال
  :االختصاصات التالیةتضمن كردستان الفریق االیطالي الذي زار

  2009تشرین الثاني –الفریق االیطالي 
ت األسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس الجنسیة
1 ماریو مسینا )ایطالیا(تشفى التعلیمي سیینا رئیس قسم جراحة األطفال المس: جراح األطفال  ذكر ایطالیة
2 جوفاني دي ماجو )ایطالیا(المستشفى التعلیمي سیینا : جراح األطفال  ذكر ایطالیة
3 یان علي عزیزز Emergency ASL7 – ایطالیا- المركز الصحي في سیینا  - ةطبیب أنثى ایطالیة
4 یولى بینتو SIAمدیرة منظمة  أنثى ایطالیة
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للحاجة الماسة لساكني دھوك وزیارة المناطق النائیة لمحافظة بوالتي تقوملفرقة الطبیة المتنقلة إلى المناطق الریفیةلمنظمة ھیفي مشروع ضمن 
الى دھوك للمساعدة في تقدیم خدمات صحیة افضل مستشفى المتنقلالالرسال Med Childتم اجراء اتفاق مع ، للرعایة الصحیةھذه المناطق

طباء االیطالیین والمحترفین في حال الحاجة الیالالعیادة المتنقلة جھزت بمعدات متطورة جدا الى جانب امتیاز االتصا. لساكني المناطق النائیة
.الى االستشارة

  :لھذا المشروع و كما تم توضیحھ في الصور ادناهلمستشفى المتنقل ابإرسال 2009في كانون االول Med Childقامت 

االیطالیةMedChildلمستشفى المتنقل لمنظمة ا                                                            


