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–الى محافظة دھوكالتولید وئیة النسامراضألاالتشخیص و التحلیل المختبري و والقلب الوالدیة مراضالطبیة االیطالیة ألقفرالزیارة -14
:2010نیسان 

  

ج أنشاء فریق طبي متخصص لعال(زار الفریق الطبي األیطالي مدینة دھوك بدعوة من منظمة ھیفي و حسب مشروع 2010من نیسان 16في 
و مدیر صحة دھوك الدكتور عبد سعید و بدعم من السفرة SIAمع منظمة نبالتعاوو ) األمراض القلبیة لألطفال عن طریق القسطرة في دھوك

و الجملة العصبیة  و امراض النساء اختصاصيو تكون الفریق من . حیث قام الفریق الطبي بتدریب الكادر المحلي عن طریق القسطرة. األمریكیة
  . التولید و الفحص المختبري

  

  القلب ألمراضالفریق الطبي : الفریق األول

، بزار وفد ایطالي من مستشفى سان فینجینزو في مدینة تورمینا االیطالیة إلى مدینة دھوك في مھمة إنسانیة طبیة إلجراء عملیات قسطرة القل
  .فارة األمریكیة في بغدادوكانت الزیارة األخیرة ضمن العقد المبرم والممول من قبل الس

من الكوادر )21(إضافة إلى تدریب ، مریضا آخر)52(عملیة في مستشفى ازادي في دھوك إلى جانب فحص )32(في ھذه الزیارة تم إجراء 
یات التي یتم إجراؤھا للمرة ومن الجدیر بالذكر أن ھذا الفریق أجرى بعض العمل، الطبیة المحلیة الذین تلقوا التدریب الالزم أثناء إجراء العملیات 

  .األولى في العراق
  

:التالیة أسمائھمالفریق الطبي اإلیطالي تكون من األعضاء 

ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس الجنسیة
1 بینتویولى انثى  SIAرئیسة منظمة ایطالیة

2 زیان عزیز Emergency ASL7 – ایطالیا- المركز الصحي في سیینا  - ةطبیب انثى ایطالیة
3 سو بیانكانای ایطالیا–ستشفى سان فینجینزو في تورمینا م  -طبیب  ذكر ایطالي
4 ماریا كابرییال جیجیرو ایطالیا–مستشفى سان فینجینزو في تورمینا   -طبیب  انثى ایطالیة
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 من نیسان في 17المدیر العام لصحة محافظة دھوك اجتماعا في سعید عبدا عقد الدكتور :اجتماع مع المدیر العام لصحة دھوك
  .) 25(بلغ عددھم مستشفى ازادي حضره الوفد االیطالي وعددا من األطباء المحلیین ومدراء المستشفیات

  

  اجتماع مع المدیر العام لصحة دھوك

 اجتماع مع فرقة األعمار األقلیمیةRRTل الشؤون السیاسیة ئوزار المستشفى في دھوك السید ستیفن بارنبي مس:ریكیةالتابع للسفارة األم
في العراق والسید مادیسون كونولي من مكتب الدبلوماسیة العامة التابعین للسفارة األمریكیة في بغداد وقاموا بجولة إلى مستشفى ازادي 

واألطباء االیطالیین وتبادلوا الحدیث ھیفي تقى الضیوف بمدیرة وال. سعید المدیر العام لمدیریة صحة دھوكعبدا بصحبة الدكتور 
أما القنوات اإلعالمیة فكانت حاضرة لتغطیة الحدث وأجرت . وثمن المسئوالن الجھود القیمة التي بذلتھا كل األطراف، واآلراء فیما بینھم

.عدة لقاءات مع مسئولي الحكومة األمریكیة وأفراد البعثة االیطالیة
  

  سعید المدیر العام لمدیریة صحة دھوكعبدا السید ستیفن بارنبي والسید مادیسون كونولي من السفارة األمریكیة في بغداد بصحبة الدكتور 
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 مع فریق جراحي القلب االجتماعنتائج :

ا من األطباء المحلیین لتقدیم استنتاجاتھم ومقترحاتھم من نیسان عقد الدكتور عبدهللا سعید اجتماعا ختامیا مع األطباء االیطالیین وعدد22في 
عن انطباعاتھ بشان عملیات التداخل ، طبیب قلب، وتحدث الدكتور اینسو بیانكا. النھائیة من اجل رفع مستوى الخدمات الصحیة في مدینة دھوك

ستجرى مستقبال وخصوصا فیما یتعلق بعملیة خزن القسطري التي أجریت في مستشفى ازادي التعلیمي وتوصیاتھ لعملیات قسطرة القلب التي
  .معلومات المریض

  

  
  

  مستشفى سیینا/ طبیب –الدكتور سالفاتوري بیترالیا :ألمختبريفریق التشخیص والتحلیل : الفریق الثاني 
  

فى ازادي حضره الوفد االیطالي وعددا من االطباء عقد الدكتور عبدهللا سعید المدیر العام لمدیریة الصحة في محافظة دھوك اجتماعا في مستش
عبدهللا بالضیوف وأمل بان تحقق الزیارة أھدافھا المنشودة وأكد على ضرورة بذل المزید من الجھود .ورحب د. المحلیین ومدراء المستشفیات

  .الخدمات الصحیة إلى مستویات افضلولمساعدة المرضى واالرتقاء بمستوى، وبأفضل الطرق التي ھي ضروریة إلنجاح التعاون المشترك
كان مختصا من بین زمالئھ في الفریق في علم األمراض السریریة والذي قدم ، رئیس مختبرات مدینة سیینا في ایطالیا، الدكتور سالفاتوري بیترالیا

سة واقع ھذه المختبرات لغرض تحسین ھذا القسم لتقییم النظام المعمول بھ في مختبرات مدینة دھوك ولتقدیم اقتراحاتھ للسلطات المسئولة بعد درا
  . من القطاع الصحي وإلیجاد حلول أكثر فاعلیة لمواجھة الصعوبات والمشاكل التي تعاني منھا ھذه الخدمة الصحیة
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زیارة عدد من المستشفیات و المختبرات في مدینة دھوك :

وتوجھ في زیارتھ األولى إلى مختبر مستشفى ھیفي لألطفال وتبادل الحدیث مع ، زار دكتور سالفاتوري عدة مستشفیات ومختبرات في مدینة دھوك
. واآلالت المستخدمة إلجراء التحلیالت المرضیة في مختبر المستشفىاألجھزةالدكتور عدنان محمد رئیس المختبر واستفسر الضیف عن نوع 

واستفسر . من غیرھا في المنطقة مثل مرض األنیمیا ومرض الثالسیمیاوتحدث دكتور عدنان عن أمراض الدم  التي لھا معدالت انتشار أكثر 
وتطرقت المحادثة إلى األمور التقنیة ونظام العمل في ، الدكتور االیطالي عن الخطوات المتبعة في التعامل مع مرض الثالسیمیا وكیفیة عالجھ

  : انھ تركز حول نقطتین معینتینوتناول النقاش أمورا عدیدة إال، المختبرات وكیفیة التواصل فیما بینھا
    

  بریةتتھیئة المریض قبل خضوعھ للتحلیالت المخ: التھیئة- 1
  لسریري والمریض االعالقة التي تربط بین الطبیب - 2

          
انیكیة العمل وعلى نفس القدر من األھمیة ركز على میك، وأكد الدكتور على أھمیة اخذ فكرة وافیة عن المریض قبل إخضاعھ للتحلیالت السریریة

  .المتبعة والتنسیق القائم بین المختبرات
  .وبعد ذلك اصطحب الدكتور عدنان ضیفھ إلى جولة في أروقة المستشفى وأقسامھا معطیا إیاه فكرة عن المشاكل التي یواجھھا المختبر

المركز وتناقش معھ عن آخر المستجدات واألسالیب ثم توجھ الدكتور سالفاتوري الى مركز أمراض الثالسیمیا والتقى بالدكتور راجي سلیمان مدیر 
  . الحدیثة في معالجة مرضى الثالسیمیا

وأعطى الدكتور االیطالي فكرة عن الطرق . الزیارة الثانیة كانت إلى مستشفى ازادي واللقاء بالدكتور ارتین سمباط رئیس مختبر مستشفى ازادي
  .ایطالیا مقارنة بنظیراتھا في كردستانواألسالیب الحدیثة المعمول بھا في المختبرات في

ومن ثم اصطحب . وأوضح الدكتور محمد راضي رئیس قسم المختبرات في مدینة دھوك والدكتور ارتین المشاكل التي تواجھ مختبر المستشفى
  .مع المرضىالضیف إلى جولة لرؤیة أقسام المختبر ألخذ فكرة عن ظروف العمل والطریقة التي یتعامل بھا أطباء المختبر 

واستقبل الدكتور بیرم . وتوجھ دكتور سالفاتوري في الیوم التالي إلى المختبر المركزي بصحبة الدكتورة یولي بنتو رئیسة منظمة سیا االیطالیة
ت أللتي داوود مدیر المختبر إلى جانب الدكتور محمد راضي ضیفھما وشكروه على الزیارة ومن ثم أعطوه فكرة سریعة عن المختبر والخدما

  . یستطیع تقدیمھا للمرضى 
  

ا شامال وفي المقابل تحدث الدكتور سالفاتوري عن المبادئ األساسیة في عمل المختبرات المركزیة وقام بعدھا بجولة في أقسام المختبر وكون تقییم
ظروف وأنظمة العمل في ھذین المرفقین كما وزار الضیف االیطالي أخیرا مركز صحة خبات ودائرة الوقایة الصحیة ألخذ فكرة عن.عن المختبر

  .الصحیین
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مستشفى سیینا/ بیترالیا طبیب دكتور سالفاتوري 



  

6

 ألمختبريفریق التشخیص والتحلیل مع االجتماعنتائج:
فظة دھوك اجتماعا في مستشفى ازادي حضره الوفد االیطالي سعید المدیر العام لمدیریة الصحة في محاعبدا عقد الدكتور من نیسان 22في 

  . وعددا من األطباء المحلیین ومدراء المستشفیات لتقدیم المقترحات و  نتائج التقییم الذي اجرى لتطویر القطاع الصحي في محافظة دھوك
سعید والحاضرین عبدا أوصى بمقترحاتھ إلى الدكتور قدم دكتور سالفاتوري مالحظاتھ وتقییمھ الشامل عن مستوى المختبرات في مدینة دھوك و

النقاط المھمة كانت تخص السیطرة النوعیة .في االجتماع في سبیل الحصول على نتائج تحلیل سریریھ سلیمة عند إجراء الفحوصات للمرضى
درجات الحرارة في الغرف ، اءات السالمةالداخلیة والخارجیة وسجل بعض المالحظات أثناء تجوالھ في عدد من مختبرات المدینة مثل إجر

وفي نھایة االجتماع عبر الضیوف عن سعادتھم لزیارة . والمعدات التي تحتاج إلى خدمات صیانة أكثر أفضلاالجھزةأھلیة، وأجھزة التبرید
  . قوه من أھل المدینةكردستان وأملوا أن یكون ھناك مزید من التعاون في المستقبل وشكروا الجمیع لالستقبال الكبیر الذي تل

مستشفى سیینا/ بیترالیا طبیب دكتور سالفاتوري 
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  تشخیص امراض ما قبل الوالدة : الثالث الفریق
  

قبل الوالدة من مستشفى سینا و مدیر عام صحة محافظة دھوك بدعوة فریق طبي لتشخیص امراض ماSIAقامت ھیفي و بالتعاون مع منظمة 
  : حیث تكون من . في محاولة لتطویر القطاع الصحي في األقلیم2010نیسان 23-16التعلیمي الى محافظة دھوك من الفترة 

  .الدكتور ریناتو سكارینجي في قسم تشخیص أمراض ما قبل الوالدة التابع لمستشفى سیینا التعلیمي

اجتماع مع مدیر صحة محافظة دھوك

من نیسان عقد الدكتور عبدهللا سعید المدیر العام لمدیریة الصحة في محافظة دھوك اجتماعا في مستشفى ازادي حضره الوفد االیطالي 17في 
عبدهللا بالضیوف وأمل بان تحقق الزیارة أھدافھا المنشودة وأكد على ضرورة بذل .ورحب د. وعددا من األطباء المحلیین ومدراء المستشفیات

ولمساعدة المرضى واالرتقاء بمستوى الخدمات الصحیة إلى ، لمزید من الجھود وبأفضل الطرق التي ھي ضروریة إلنجاح التعاون المشتركا
  .مستویات أفضل

ق قائال وعل، ریناتو سكارینجي في قسم تشخیص أمراض ما قبل الوالدة التابع لمستشفى سیینا التعلیمي عن سروره لزیارتھ كردستانروعبر الدكتو
انھ من الضروري زیارة ھذه المنطقة ألنھ قد شاھد حاالت مرضیة صعبة في زیارتھ السابقة إلى كردستان وأكد حسب خبرتھ السابقة في ھذا 

صحة وأضاف قائال بأنھ حتى في بلده ایطالیا ھناك مشاكل وبخاصة في قسم ال، المجال إن الحلول دائما ما تكون ممكنة المنال عن طریق التعاون
  األمر الذي سیشكل إضافة إلى خبرتھ كذلك، الوقائیة
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 زیارة المستشفیات و فحص المرضى

  
.مریضا)39(قام الدكتور ریناتو سكارینجي طبیب في قسم تشخیص األمراض ما قبل الوالدة التابع لمستشفى سیینا التعلیمي بفحص 

لى مستشفى ھیفي لألطفال برفقة الفریق الطبي الحلي المتدرب الدكتور أكرم محمد والدكتور ھندرین حیدر توجھ دكتور ریناتو في الزیارة األولى إ
  .والدكتور دیرسم محسن حیث قام بفحص عدد من المرضى

  
وأیضا الدكتور في الزیارة الثانیة توجھ الدكتور االیطالي إلى مركز كشف وتشخیص العوق المبكر مع الدكتور أكرم محمد والدكتور خلف حسین

ریفینك سلیم إللقاء محاضرة حول أخر المستجدات الطبیة فیما یخص التعامل مع مرض الصرع وأمراض الجملة العصبیة األخرى ومن ثم قاموا 
  ). آب16( وبعدھا توجھوا إلى المركز الصحي، بجولة في المستشفى لفحص عدد من المرضى

  
دكتور إدریس حاجي والدكتور یونس اسود ، السكري برفقة األطباء المحلیین كل من الدكتور أكرم محمدأما الزیارة الثالثة فكانت إلى مركز مرض

، والكادر الطبي العامل في وحدة الخدج المتكون من الدكتورة عاصمة محمد،  طبیبة نسائیة، الذین عقدوا جلسة مشتركة مع الدكتورة ایرینا
وتبادل األطباء اآلراء معا بشان االحتیاجات المطلوبة إلنشاء . الدكتور خالد محمد والدكتور ھوكر، الدكتور فارس محمد، الدكتورة جنار مصطفى

  .قسم تشخیص األمراض قبل الوالدة
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مستشفى سیینا التعلیميالدكتور ریناتو سكارینجي طبیب في قسم تشخیص األمراض ما قبل الوالدة التابع ل
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جلسة نقاش مع أفراد البعثة االیطالیة في مقر رئاسة المدیریة العامة" كیف باإلمكان التقلیل من األمراض الوراثیة: "ورشة العمل
  محافظة دھوك–للصحة 

كیف باإلمكان التقلیل "كانت بعنوان الورشة، محافظة دھوك–في في مقر رئاسة المدیریة العامة للصحة 2010نیسان 21عقدت ورشة عمل في 
متضمنة النقاش حول مواضیع تشخیص األمراض قبل الوالدة لغرض تبني أفضل الطرق في عملیة تشخیص األمراض " من األمراض الوراثیة

  .الوراثیة
وحضر الورشة . لمیة من ھذا النوعواستھل المدیر العام للصحة في محافظة دھوك المناسبة بالترحیب بالضیوف وأكد على أھمیة تنظیم ندوات ع

عروض 5وقدمت . مختصا من الكوادر الطبیة المحلیة82الدكتورة ایرینا زیربیتو و ، الدكتور سالفاتوري بیترالیا، الدكتور ریناتو سكارینجي
   :تقدیمیة للمناقشة في الورشة كما یلي

  .الوالدة التابع لمستشفى سیینا التعلیميالدكتور ریناتو سكارینجي طبیب في قسم تشخیص األمراض قبل - 1
التشخیص الشامل لألمراض قبل ، الوقایة، خلل الوظائف، التشوھات، العرض الذي قدمھ الدكتور ریناتو كان بشان مسببات العوق لحدیثي الوالدة

ى ازادي عرضھما ألتقدیمي حول التشخیص وكما الدكتوران خالد محمد والدكتور أكرم محمد من مستشف. األمراض الجینیة وطرق العمل، الوالدة
  .الوقایة والعالج-لألمراض قبل الوالدة

  .الدكتورة ایرینا زیربیتو طبیبة في قسم األمراض النسائیة في مستشفى سیینا التعلیمي- 2
ضا بشان الھدف الرئیسي وتحدثت أی، بدأت الدكتورة عرضھا ألتقدیمي الذي تركز حول تشخیص األمراض قبل الوالدة والتشوھات الجنینیة

ینطوي لتشخیص األمراض قبل الوالدة ھو إعطاء الخیارات والمعلومات الالزمة لذوي المریض إثناء فترة الحمل الختیار القرار بأنفسھم والذي قد 
والفحص باألشعة فوق األمراض الجنینیة ، اإلجراءات الشاملة، وموضوع توفر الفحوصات الخاصة بتشخیص األمراض قبل الوالدة، على مخاطر

  .  الصوتیة بطرق األبعاد الثالثیة
قسم األمراض النسائیة والتولید شاركوا في الورشة بعرض –الدكتورة مائدة شمدین والدكتورة عاصمة محمد من مستشفى ازادي العام -3

  .م  ودراساتھم حول الموضوعإحصائیات مستقاة من قسم التولید وشرح عن أھمیة تشخیص األمراض قبل الوالدة وطرحوا آراءھ
قسم األمراض النسائیة والتولید شرحت عن أھمیة دور األشعة فوق الصوتیة في تشخیص –الدكتورة لوالف دیوالي من مستشفى ازادي - 4

  .األمراض الوراثیة قبل الوالدة
وظائف الجینیة والمؤشرات الوراثیة الغیر طبیعیة في الدكتور عدنان انور من مستشفى ھیفي لالطفال أدلى بمقترحات بشان الوقایة من خلل ال- 5

  .محافظة دھوك
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  محافظة دھوك–رئاسة المدیریة العامة للصحة ورشة العمل في
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 نتائج األجتماع مع فریق تشخیص امراض ما قبل الوالدة

یة الصحة في محافظة دھوك اجتماعا في مستشفى ازادي حضره الوفد االیطالي وعددا من األطباء عقد الدكتور عبدهللا سعید المدیر العام لمدیر
عبدهللا بالضیوف وأمل بان تحقق الزیارة أھدافھا المنشودة وأكد على ضرورة بذل المزید من الجھود .ورحب د. المحلیین ومدراء المستشفیات

  .ولمساعدة المرضى واالرتقاء بمستوى الخدمات الصحیة إلى مستویات أفضل، مشتركوبأفضل الطرق التي ھي ضروریة إلنجاح التعاون ال
اقترحت بتوصیاتھا بشان تخصیص كادر متخصص للعمل بشكل منفصل في حقل تشخیص ، طبیبة أمراض نسائیة، الدكتورة ایرینا زیربیتو

  .األمراض قبل الوالدة
  

  :لى المشاكل التي یواجھھا مرضى الجمل العصبیة وجراحة الجملة العصبیة من خالل ما یليأما الدكتور ریناتو فأدلى بتوصیاتھ أیضا للتغلب ع
  
  مع األخذ بنظر االعتبار التأكد من مصادر الدواء قبل إعطائھ للمریض، وصف العالج المالئم للمریض: اإلدارة الجیدة- 1
  .اصات األخرى وبخاصة أطباء العظام والكسورالعالقة التعاونیة بین أطباء الجملة العصبیة واألطباء من االختص- 2
  خزن معلومات المریض-3

. وفي النھایة عبر الدكتور ریناتو عن رغبتھ في تقدیم المساعدة والمشاركة في الدورات التدریبیة في المستقبل إن طلب منھ ذلك
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  النسائیة و التولید : الفریق الرابع 
  

  .مریضا)38(نا زیربیتو طبیبة في قسم األمراض النسائیة في مستشفى سیینا التعلیمي بفحصقامت الدكتورة ایری
  

قسم النسائیة والتولید والتقت بالدكتورة جنار مصطفى والدكتورة نیروز ھاشم اللتان أعطتا فكرة –الزیارة األولى للفریق كانت إلى مستشفى ازادي 
ثم التقت مع الدكتورة لوالف دیوالي للقیام بفحص . ھا المریضة لحظة استقبالھا والى حین موعد الوالدةللدكتورة الضیفة عن المراحل التي تمر ب

عدد من المرضى في عیادة الفحص باألشعة فوق الصوتیة وتبادلوا الحدیث عن الطرق المثلى المتبعة في عملیة تشخیص األمراض الوراثیة 
نا فیما بعد إلى جلسة نقاش ضمت أخصائیي قسم النسائیة والتولید وقسم الخدج المتكون من األطباء باألشعة فوق الصوتیة وانضمت الدكتورة ایری

وتبادل األطباء اآلراء بشان . الدكتور خالد محمد وأیضا الدكتور ھوكر، الدكتور فارس محمد، الدكتورة عاصمة محمد،جنار مصطفى .د
.الوالدةاالحتیاجات المطلوبة إلنشاء قسم تشخیص أمراض قبل 

  
ایرینا في الزیارة .الزیارة الثانیة كانت الى وحدة الخدج مع الدكتور خالد محمد وتناقشوا مواضیع التشخیص المبكر لألمراض الوراثیة وتوجھت د

  حیث قامت بفحص عدد من المرضى  ) آب16( الثالثة إلى المركز الصحي
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الدكتورة ایرینا زیربیتو


