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  : من ایار 24-22،كردستان إلىالقلب من مستشفى سان دوناتو في میالن ةزیارة فریق جراح-15
  
  

األیطالیة والبروفسور SIAمن یولي بینتو مدیرة منظمة آلفمتفریق طبي ایطالي بدعوة من منظمة ھیفي و بالتعاون مع وزارة الصحة زار
في مھمة 2010من ایار 24-22اقلیم كردستان العراق من ، ایطالیا–ان دوناتو في میالن جراح القلب في مستشفى س، الیساندرو فریجوال 

  .لتطویر القطاع الصحي في األقلیمإنسانیة
  

األیطالیة SIAاجتماعا للبروفسور فریجوال رئیس قسم إمراض القلب في مستشفى سان دوناتو في میالنو و یولى بینتو رئیسة منظمة نظمت ھیفي
ید عدنان المفتى عضو المكتب السیاسي لألتحاد الوطني الكردستاني لمناقشة تشكیل فرق طبیة من كل محافظة في إقلیم كردستان متخصصة مع الس

في أمراض القلب الوالدیة لیتم تدریبھم في أوربا من اجل إجراء عملیات جراحة القلب في مستشفى أمراض القلب في السلیمانیة حیث طالب 
  .یجوال بضرورة وجود مستشفیات أمراض القلب في جمیع المحافظات من اجل تقدیم الخدمات لعامة الناسالبروفسور فر

ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس الجنسیة

1 یولي بنتو رئیسة منظمة المبادرة و التضامن االیطالیة انثى ایطالیة

2 ساندرو فریجوالیال في  مستشفى میالنوجراح ومدیر قسم جراحة القلب  ذكر ایطالي

3 ھلكوت علي نوري جراح متدرب في میالنو ذكر العراق-كردستان
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 لقاء مع السید عدنان المفتي

ا رحب السید عدنان المفتي بفكرة تشكیل فرق طبیة من كل محافظة في إقلیم كردستان متخصصة في أمراض القلب الوالدیة لیتم تدریبھم في أورب
عبد العزیز الذي أعرب عن استعداده لتوفیر الكادر دالور. وعرض المساعدة الالزمة و نظم اجتماعا مع وزیر التعلیم العالي في إقلیم كردستان د

  المطلوب من اجل التدریب

  

 اتفاقیة مع وزارة الصحة

مناقشة مشروع تدریب فرق جراحة القلب و تدریب أطباء جراحة األطفال اھر ھورامى من اجل طاجتماعا مع وزیر الصحة الدكتور نظمت ھیفي
شكر الوزیر الوفد االیطالیةفي ایطالیا إضافة إلى معالجة المرضى األطفال في إقلیم كردستان في المستشفیات SIAالمحلیین من قبل منظمة 

كذلك تضمن .ساعدة الالزمة و الضروریة من اجل إنجاح ھذا المشروعاالیطالي لتقدیمھ المساعدة و الخدمات لقاطني إقلیم كردستان و عرض الم
  . اتفاق بین مستشفى سان دوناتو في ایطالي و وزارة الصحة لتبادل الخبرات و تدریب األطباء و الممرضین
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 اتفاقیة مع وزارة التعلیم العالي

ن صیاغة اتفاقیة بین مستشفى سان دوناتو في ایطالیا و جامعة دھوك كلیات الطب و التقى الوفد مع وزیر التعلیم العالي وتمكنت ھیفي م
  . األتفاق الموقع تضمن تبادل الخبرات و تدریب األطباء و الممرضین. التمریض 

  

 لقاء مدیر عام صحة السلیمانیة
ة حیث اجتمعوا مع المدیر العام الدكتور ریكوت حمة رشید و  في زیارتھ الى المدیریة العامة لصحة محافظة السلیمانیاالیطاليالوفد صاحبت ھیفي

قلب و ناقشوا إمكانیة إجراء عملیات جراحة القلب في مستشفى إمراض القلب في السلیمانیة و تدریب الكادر المحلي  وزار الوفد مستشفى جراحة ال
تفقد األجھزة و األدوات الموجودة من اجل تقییم إمكانیة إجراء التقوا الدكتور كامیران رؤوف مدیر المستشفى و قاموا بجولة في المستشفى ل

  .العملیات
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 لقاء مدیر عام صحة محافظة دھوك

ي سعید مدیر عام صحة محافظة دھوك حیث أعرب الوفد األیطالي استعداده إجراء العملیات فعبد األخیر مع الدكتور االجتماعنظمت ھیفي
سعید بأخذ الوفد في جولة إللقاء نظرة على البنایة الجدیدة لقسم أمراض القلب الذي الزال تحت البناء في عبد إقلیم كردستان وقام الدكتور 

ھ البروفسور فریجوال أعرب عن إعجاب. أشھرسعید سیر األعمال و توقع أن یكون جاھزا بعد ستة عبد مستشفى ازادي حیث شرح الدكتور 
  .بالقسم الجدید و اظھر استعداده ألجراء العملیات و تدریب الكادر المحلي
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  : 2010ایلول –كردستان إقلیمإلىفریق التشخیص والكشف المبكر للعوقزیارة فریق التشخیص المختبري و -16
  

في ایطالیا مدینة دھوك في مھمة إنسانیة لعالج األطفال و تقدیم المساعدة لتحسین القطاع زار وفد طبي ایطالي من مدینة سیینا   24.9.2010في 
سعید عبد الصحي في إقلیم كردستان من خالل الدعوى التي وجھتھا منظمة ھیفي بالتعاون مع مدیریة عام صحة محافظة دھوك الدكتور 

قسمین إلى اختصاصین فریق المختبر والتشخیص السریري وفریق التشخیص الفریق الطبي تضمن أربعة أشخاص م.االیطالیةSIAومنظمة 
  . والكشف المبكر للعوق 

  

سعید مع الوفد االیطاليعبد الدكتور 
:تكون الفریق االیطالي من السادة المدرجة أسماءھم أدناه

2010ل ایلو–فریق التشخیص والكشف المبكر للعوقفریق التشخیص المختبري و 
ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس الجنسیة
1 یولى بینتو رئیسة منظمة سیا االیطالیة انثى ایطالیة
2 سلفاتور بترالیا مستشفى سیینا- أخصائي التحلیل الكیمیائي السریري ذكر ایطالیة
3 ستیفانیا كرستي مستشفى سیینا- أخصائیة في المایكروبیولوجي انثى یةایطال
4 ریناتو سكارینجي مستشفى سیینا- طبیب اطفال ذكر ایطالیة
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المدیریة استنادا إلى  نتائج  المسح المیداني الذي أجراه الوفد برئاسة الدكتور سلفاتور بترالیا لمختبرات التشخیص ألسریري العاملة ضمن نطاق 
ي شھر أبریل المنصرم والذي أمكن من خاللھا تحدید اإلجراءات الرئیسیة التي العامة لصحة محافظة دھوك أثناء  البعثة التي زارت المنطقة ف

24للفترة من (لذا تم تنظیم ھذه البعثة الى دھوك ، واآلمنةوالموثقةیتعین اتخاذھا من أجل تحسین عالج األطفال، بدًء من الفحوصات المناسبة 
التشخیص المایكروبیولوجي السریري برئاسة الدكتور سلفاتور بترالیا ، أخصائي التحلیل مكونة من اثنین من الخبراء في ) اكتوبر11سبتمبر لغایة 

بھدف تدریب الكوادر المحلیة ) یوماً 15لمدة (و الدكتور ة ستیفانیا كرستي ، األخصائیة في المایكروبیولوجي ) یوماً 17لمدة (الكیمیائي السریري 
  :یكروبیولوجي وبشكل خاص فیما یتعلق بـوإعادة ھیكلة قسم مختبر الما

  
  .تحسین آلیات جمع نماذج الدم- 1
  .تحسین إجراءات الصحة واألمان أثناء العمل و تجنب نقل العدوى وفقا للمقاییس العالمیة و إرشادات منظمة الصحة العالمیة- 2
  .عیةوطرق عمل مناسبة و استعمال صحیح لألوساط الزر، توفیر حالة تعقیم كافیة -3
د شراء و تركیب كابینات أمنة بیولوجیا، جرى فحصھا للتأكد من خلوھا من الجراثیم ویمكن الوثوق بھا  عند استخدامھا في التعامل مع الموا- 4

  .المعدیة، أو في حالة اللجوء إلى إجراءات قد تزید من  مخاطر  العدوى المحمولة جوا
  .مال شراء و توفیر معدات الوقایة  الشخصیة للع- 5
  .وضع الضوابط الخارجیة من الصفات و إجراءات المعایرة الیومیة لتحسین االختبارات الموثوقة- 6
  .تدریب كوادر المختبر المایكروبایلوجي على االستعمال الصحیح لمعدات األمان ، والسیطرة النوعیة، وإجراءات التشخیص -7
كما تدعو  منظمة ھیفي  األقسام  المماثلة في كل من . صیانة المناسبة لألدوات المختبریة تدریب الكوادر الھندسیة الطبیة على وضع  طرق ال- 8

  وكركوك  الى المشاركة بھدف تعمیم الفائدة على كافة مناطق وكردستان ،والسلیمانیة ،اربیل 
  
ل الوالدي في مستشفى سیینا التعلیمي، و مركز التشخیص قب: ریناتو سكارینجي ، طبیب اطفال في.من قبل د) 29/9-24/9(الفریق الثاني -

مدیرة منظمة المبادرة و التضامن االیطالیة للشروع في برنامج تعاوني لألطفال في مجال التأھیل العصبي، الصرع، والوقایة من : یولي بینتو
.اإلمراض العصبیة
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: نشاطات الفریق الطبي االیطالي

نشاطات وفد منظمة سیا - 1

لعوق وفي النھایة اجتمع الوفد االیطالي مع الكادر الطبي لد عدة مستشفیات مثل مستشفى آزادي ومركز التشخیص والكشف المبكرزار الوف
.المحلي لمناقشة برنامجھم لألیام القادمة
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المایكروبیولوجي-فریق مختبر الدم- 2

في برنامجھا على التدریب العملي للكادر باإلضافة إلى المحاضرات الیومیة حول أھم المواضیع والتطورات اكدت الدكتوره ستیفانیا كرستي
الدكتوره ستیفانیا أكدت أیضا على ضرورة تكوین مكتبة تحتوي على المصادر المتاحة والدراسات العلمیة في . المایكروبیولوجيالعالمیة في

  .نت مع مؤسسات عالمیة للبحوث والدراساتمستشفى آزادي والمشاركة عبر اإلنتر
  .من الكادر الصحي المحلي على العمل )23(تم تدریب -
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 27.9.2010، دھوك-ورشة عمل في مستشفى آزادي التعلیمي

الفحوصات السریریة  في مختبر .والمواردتشخیص وفقا لالحتیاجاتال: ورشة عمل كانت بعنوان ثقافة الدم والفحوصات السریریة الدقیقة 
:المیكروبیولوجیا تتضمن األتي 

الجانب التشخیصي- 1
تشخیص مبادئ وممارسات• 
ضمان الجودة• 

)لكل من العاملین والمرضى(السالمة البیولوجیة 

الجانب االستشاري- 2
الطلبات الصحیحة• 
تصحیح أخذ العینات ، وحفظھا وإرسالھا• 
الج األمراض المعدیةع• 

مكافحة األمراض المعدیة-3
.االمراض التي تصیب المجتمع•  
االمراض المكتسبة في بالمستشفیات•  
  
  المضادات والوقایة من المیكروبات المقاومة- 4
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  : التحلیل الكیمیائي السریري  - فریق مختبر الدم-3
  

یھدف إلى جعل مختبر مستشفى آزادي مثاال لجمیع المختبرات وأن یرقى إلى مستوى المختبرات العالمیة في دقة أكد الدكتور سلفاتور بترالیا أن برنامجھ
.وصحة االختبارات والفحوصات وھذا یتطلب بذل جھود إلجراء تغییرات بالتعاون مع الفریق الطبي المحلي خالل ھذا الشھر
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  امراض الجملة العصبیة –فریق طب االطفال -4             
  
  

 2010/09/25، للعوقاجتماع في مركز التشخیص والكشف المبكر

لعوق الدكتور ریفینك سلیم  و الدكتور فرھاد بھجت ، الدكتور لمع مدیر مركز التشخیص والكشف المبكر اجتمع الدكتور ریناتو سكارینجي
) EEG&EMG( ناقشوا نواقص ھذا المركز كالحاجة إلى جھازيالذینخیص والكشف المبكر عن العوق سكفان محمد صالح في مركز التش

  تخطیط الدماغ وتخطیط عضالت الجسم و من أجل تطویر المركز وافقوا على العمل على ھذه الخطوات أذكر أدناه
  

ئیة، طبیب أطفال، اختصاصي أشعة، جراح الجملة طبیبة نسا: ینبغي أن یتكون الفریق الطبي العامل في المركز من ھذا التخصصات.1
.العصبیة واختصاص في العالج الطبیعي

.تخطیط الدماغ وتخطیط عضالت الجسم) EEG&EMG( توفیر جھازي.2
.تدریب كادر طبي على جھاز تخطیط األذن.3
.توفیر جھاز سونر خاص للكشف عن الخلع الوالدي في المركز.4
.عي مدة سنتینتدریب العاملین في العالج الطبی.5

  

 26.9.2010فحص المرضى
  

  .طفل مریض مع الدكتور ریفینك سلیم  و الدكتور فرھاد بھجت ، الدكتور سكفان محمد صالح35فحص الدكتور ریناتو سكارینجي 
  من الكادر الصحي المحلي على العمل )14(تم تدریب -
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سكارینجيالدكتور ریناتو
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 28.9.2010ورشة عمل في مستشفى ھیفي لألطفال

  
بورشة عمل مع جمیع أطباء األطفال في مستشفى ھیفي للبدء في برنامج للتعاون من أجل المرضى في المجاالت ریناتو سكارینجيقام الدكتورا

  :اآلتیة 
  
  الصرع-إعادة التأھیل لمرضى الجملة العصبیة ●
  من األمراض العصبیةالوقایة●
  تطویر الفحوصات والتشخیص ما قبل الوالدة●
  منع العدوى من األمراض أثناء الحمل ●
  تصحیح التغذیة أثناء الحمل●
  السیطرة على مرض السكري أثناء الحمل●
  .االستخدام الصحیح لألدویة خالل فترة الحمل●
یطالیا لمدة شھر للتعلم والعمل سویا مع األطباء االیطالیین عن امراض القلب ، الدكتور ریناتو سكارینجي اقترح تدریب الكادر الصحي في إ●

  .والوقایة من الشلل الدماغي ، التھاب السحایا ، واستخدام األدویة المناسبة في حاالت الصرع
م الكشف المبكر لھ لما ال یقل نقطة أخرى مھمة ھي جھاز الموجات فوق الصوتیة لمفصل الورك للكشف المبكر عن الخلع الوالدي  ومن المھ●

  أیام من والدة الطفل3-2عن 
  


