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سو في تورمینا مدینة دھوك في مھمة انسانیة ألجراء عملیات القسطرة و جینزار فریق طبي من مستشفى سان فین2010من نیسان 16في ال 
  . التي ستكون األخیرة في ھذا المشروع الذي تم تمویلھ من قبل السفارة األمریكیة

مریض من المصابین بامراض القلب الوالدیة اضافة الى تدریب )52(ة في مستشفى آزادي في دھوك و تم فحص عملیة قسطر) 32(اجریت 
الدكتورة المدربة ایمان . من عملیات القسطرة للمرة األولى في العراقنوعیةاجریت الزیارةو في ھذه . من الكادر المحلي على العمل)21(

السلیمانیة اجروا عملیات القسطرة تحت اشراف اختصاصیي امراض القلب األیطالیین و كذلك قاموا حسن من كركوك و الدكتور آسو فائق من
  .2006بمتابعة حاالت المرضى بعد إجراء العملیات كجزء من التدریب الذي تلقوه في ایطالیا عام 

:ق الطبي من األختصاصات التالیة لف الفریأت

في مستشفى آزادي في دھوكاالیطاليصور مختارة للفریق الطبي

ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي نسالج الجنسیة
1 یولى بینتو SIAمدیرة منظمة  أنثى ایطالیة
2 یان علي عزیزز Emergency ASL7 – ایطالیا- المركز الصحي في سیینا  - ةطبیب أنثى ایطالیة
3 ئینسو بیانكا ایطالیا- تاورمینا –مستشفى سان فینجینسو –طبیب قلب  ذكر ایطالیة
4 ماریا كابرییلال جیكرو ایطالیا-تاورمینا –مستشفى سان فینجینسو –طبیبة قلب  أنثى ایطالیة
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ي في دھوكفي مستشفى آزاداالیطاليصور مختارة للفریق الطبي



:االیطالينشاطات الفریق الطبي
     

  من الكادر الطبي المحلي25و دھوكاجتماع مع مدیر عام صحة

مدیر عام صحة محافظة دھوك اجتماعا في مستشفى آزادي مع الفریق الطبي و الذي حضره الدكتور عبدهللا سعیدمن نیسان اجرى 17قي ال 
رحب الدكتور عبد بالضیوف و تمنى ان تكون الزیارات قد انجزت اھدافھا بنجاح و شدد . المحلیین و مدراء المستشفیاتمجموعة من األطباء 

  .على ضرورة بذل مزید من الجھود على اساس تعاون افضل من اجل مساعدة المرضى و لرفع نوعیة الخدمات الصحیة لمستوى ارفع
  

  .توفیر المزید من الخبرات للكادر المحلي في كردستان و لجمیع األختصاصات متضمنة خدمات التمریضكما و اكد الدكتور عبد على اھمیة 
  

و اضاف ان المتطوعین للعمل األنساني ال یتوقعون فوائد مالیة " ھذا العمل لیس بالسھل و لكنھا تتطلب جھود كبیرة" حیث قال الدكتور عبد 
  . و یحاولون مساعدة المرضى بقدر المستطاعمن خالل عملھم و ھم یقومون بعمل كبیر

  
سیتم األنتھاء منھا خالل عام و ان الخطة حیثفي حدیثھ عن یوم افتتاح مركز امراض القلب في دھوك توقع ان یتم األفتتاح في شھر اب و

انھى الدكتور عبد كالمھ بعرض التعاون . المبدئیة ھي جلب الكادر األجنبي للعمل في المركز لمدة عام بالتعاون مع مركز اربیل لجراحة القلب
  .  مع الفریق الطبي و في كل المجاالت



و شددت على األستمرار في مساعدة قطاع الصحة في مدینة دھوك و خاصة الدكتور عبدهللا سعیدSIAشكرت الدكتورة یولي بینتو من منظمة 
و ان الھدف لیس فقط مساعدة المرضى و " طلب جھدا اال ان جمیع الظروف مشجعةانھ عمل صعب و یت"و اضافت . في مجال امراض األطفال

  .انما جلب خبرات اكثر الى ھذا القطاع و تطویر عمل المختبرات من خالل ایجاد اجندات لبرامج العمل و التدریب
  

ساعدة ألنشاء مشروع جراحة القلب في سوف تعمل بالتعاون مع ھیفي لزیارات اكثر في المستقبل و عرضت المSIAو اضافت ان منظمة 
األنسة بخشان علي مدیرة منظمة ھیفي لألطفال . كردستان و انھم ینتظرون الوقت الذي یمكنھم ان یكونوا مستعدین للمشاركة في ھذا المشروع

و مدیریة صحة محافظة دھوك و في نفس الوقت MedChildو SIAشددت على ضرورة األستمرار في التعاون مع المنظمات األیطالیة مثل 
وا في شكرت األنسة بخشان السفارة األمریكیة لدعمھا الكبیر لمنظمة ھیفي و كذلك شكرت الفریق الطبي المتطوع األیطالي و األلماني الذین شارك

  . الزیارات الست و شكرت مجموعة شركات كاللة لمشاركتھا في ھذا المشروع
  

في تورمینا في ایطالیا شارك في الحدیث و عبر عن امتنانھ لكل من فینجینسواختصاصي امراض القلب من مستشفى ، انكابیسوالدكتور این
شارك في تنظیم و دعم ھذه الزیارة و اضاف ان مشروع جراحة القلب و فتح الصدر ھو الخطوة األولى و لیست األخیرة و انھ سیكون سعید 

  . للمساعدة قدر األمكان

  من الكادر الطبي المحلي25لقاء مع مدیر عام صحة دھوك و 



لیمي في ھذه األثناء زار كل من السید ستیفن بارنبي المسئول التنفیذي لمحافظة دھوك و السید مادیسون كونولي مسئول األعالم من الفریق األق
مدیر عام الصحة و كذلك االنسة بخشان علي عزیز مدیرة ھیفي و األطباء الدكتور عبدهللا سعیدمستشفى آزادي و التقوا مع ألعادة األعمار 

  . األیطالیین و تبادلو األراء معھم

األعالم كان حاضرا لتغطیة الحدث و أجرى عدة لقاءات مع المسئولین . المسئوالن ثمنوا عالیا العمل الذي انجز من قبل جمیع األطراف 
.  فریق األیطالياألمریكیین و المحلیین و كذلك ال

  المسئوالن التنفیذي لمحافظة دھوك األعالم من الفریق األقلیمي ألعادة األعمار



  مة ھیفيالسید ستیفن بارنبي و السید مادیسون كونولي و الدكتور عبد سعید و األنسة بخشان علي عزیز مدیرة منظ



  : نتائج األجتماع 
و في الساعة العشرة صباحا اجرى الدكتور عبد سعید اجتماعا مع األطباء األیطالیین و المحلیین للتحدث عن 2010من نیسان 22في 

عن انطباعاتھ عن ،اختصاصي جراحة القلب، بیانكا نسوتحدث الدكتور ای. استنتاجاتھم و مقترحاتھم لتحسین الخدمات الصحیة في مدینة دھوك
عملیات القسطرة التي اجراھا في مستشفى آزادي التعلیمي و قدم توصیاتھ عن اجراء عملیات القسطرة في المستقبل و خاصة تخزین قاعدة 

  . بیانات معلومات المرضى
تي تعتبر ضروریة لمعالجة ایة حالة اكدت على اھمیة توافر معلومات المرضى و ال، اختصاصیة جراحة القلب، جیكروكابرییال ماریا الدكتورة 
في نھایة اللقاء عبر الحاضرون عن سعادتھم لزیارة اقلیم كردستان و تمنوا ان یكون ھناك تعاون اكبر في المستقبل و شكروا الجمیع . مرضیة

  .على حسن الضیافة التي تلقوھا من الجمیع
  

  الصحة اثناء لقاءه مع األطباء األیطالیینالدكتور عبد سعید مدیر عام



  
  

  : النھائیةالمشروع انجازات
  

. األھداف التي تم التخطیط للوصول الیھا كانت اكبر من المتوقعوطفل)129(حیث تم انقاذ حیاة وصل المشروع الى نھایتھ مع انجازات عظیمة
  . محلي ألجراء عملیات القسطرة في المستقبلاصبح األطباء األیطالیین على ثقة من قدرات الكادر الصحي ال

ن تم تم الوصول الى الھدف الرئیسي لتدریب األطباء المحلیین و الجراحین و الكادر الصحي منوطا بإجراء عملیات القسطرة من قبل األطباء الذی
.تدریبھم في ایطالیا من خالل منظمة ھیفي

األطفال . فالھا من امراض القلب فقد رفعت عن كواھلھم تكالیف السفر و العالج و األدویةیعاني اطيالتاألسررسمت مئات البسمات على شفاه 
مة المرضى الذین سیحتاجون الى متابعة طبیة بالطبع سیستمرون العیش بشكل طبیعي حیث یمكنھم الذھاب الى المدرسة و اللعب و اللھو مع ابتسا

  . على وجوھھم
ند نھایة المشروع حیث ان جمیع اھداف المشروع قد تحققت بنجاح و انھ تم المشاركة على األقل ألعادة تشعر ھیفي انھم حصلوا اكبر جائزة ع

  .اعمار البنیة التحتیة الصحیة ألقلیم كردستان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


