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  : 2010اكتوبر28- 21/الى محافظة دھوكزیارة الفریق الطبي االیطالي ألمراض القلب الوالدیة - 17
  

اكتوبر زار وفد ایطالي من مستشفى سان فینجینزو في مدینة تورمینا االیطالیة مدینة دھوك بدعوة من منظمة ھیفي بالتعاون مع 21بتاریخ 
في مھمة إنسانیة طبیة إلجراء عملیات قسطرة القلب لالطفال الذین لعامة لصحة محافظة دھوك و محافظة دھوك و المدیریة اSIAمنظمة 

)129(عملیة في مستشفى ازادي التعلیمي في دھوك إلى جانب فحص )30(في ھذه الزیارة تم إجراء ، یعانون من امراض القلب الوالدیة
  .لذین تلقوا التدریب الالزم أثناء إجراء العملیات من الكوادر الطبیة المحلیة ا)17(إضافة إلى ، مریضا آخر

:اآلتیةوتكون الوفد الطبي االیطالي من االختصاصات 

2010اكتوبر 28-21: الفریق الطبي االیطالي ألمراض القلب الوالدیة 

ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس الجنسیة
1 انثى  طبیب قلب أطفال  ماریا كابرییال جیكیرو ایطالي
2 سو بیانكاینا طبیب قلب أطفال ذكر ایطالي
3 ذكر  طبیب قلب أطفال  ایلیو كاروزو ایطالي

سعید المدیر العام لصحة دھوك وقاموا بزیارة القسم عبدا والتقى الفریق الطبي االیطالي في دھوك سیادة المحافظ  السید تمر رمضان ، والدكتور 
ھذا وغطت وسائل اإلعالم المحلیة ،ي مستشفى أزادي ، كما وزاروا كلیة الطب ، وعمید الكلیة الدكتور فرھاد خورشید الجدید لجراحة القلب ف

  .مختلف أنشطة الفریق الطبي
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  : 2010تشرین األول /االیطالي الى محافظة دھوك المختبر والتشخیص السریريفریقرةزیا-18
  
  فریق المختبر والتشخیص السریري: الفریق األول - 1
  

عوة من منظمة ھیفي دھوك في الشھر الماضي عملھم ھذا وبد-الى كردستاناءوجااالیطالي الذین واصل فریق المختبر والتشخیص السریري 
  .بالتعاون مع مدیریة صحة محافظة دھوك

  

  :تكون الفریق االیطالي من السادة المدرجة أسماءھم أدناه 

)11/10/2010-24/9/2010( فریق المختبر والتشخیص السریري 

ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس الجنسیة
1 سلفاتور بترالیا مستشفى سیینا-میائي السریريأخصائي التحلیل الكی ذكر ایطالیة
2 ستیفانیا كرستي مستشفى سیینا- أخصائیة في المایكروبیولوجي انثى ایطالیة

األخصائیة :و الدكتور ة ستیفانیا كرستي) اكتوبر11سبتمبر إلى24الفترة (أخصائي التحلیل الكیمیائي السریري :كان ھدف الدكتور سلفاتور بترالیا 
.يتدریب الكوادر المحلیة وإعادة ھیكلة قسم مختبر المایكروبیولوج) اكتوبر8سبتمبر إلى24الفترة (ایكروبیولوجي في الم
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:نشاطات الفریق الطبي االیطالي    

:على النحو التالينا جرىفي مستشفى سیبرنامج الدكتور ة ستیفانیا كرستي األخصائیة في المایكروبیولوجي:نشاطات فریق المایكروبیولوجي- 1

من الكادر )26(المایكروبیولوجيباإلضافة إلى المحاضرات الیومیة حول أھم المواضیع والتطورات العالمیة في، التدریب العملي للكادر
    .الصحي المحلي تم تدریبھم
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 2.10.2010، دھوك-ورشة عمل في مستشفى آزادي التعلیمي

.التشخیص وفقا لالحتیاجات والموارد : ثقافة الدم والفحوصات السریریة الدقیقة ھذه الورشة مواصلة لورشة العمل األولى حول
مكافحة األمراض المعدي والمضادات ،الجانب االستشاري ،الجانب التشخیصي،الفحوصات السریریة  في مختبر المیكروبیولوجیا والتي تتضمن 

.لمیكروبات المقاومةوالوقایة من ا

 ،6.10.2010زیارة لبنك الدم والمختبر المركزي

قامت بزیارة لمصرف الدم والمختبر المركزي نظرا ألھمیة ھذه المختبرات ، وكذلك أشرفت على عمل الموظفین الدكتور ة ستیفانیا كرستي
  .المختبرینالمتدربین في ھذین
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 3.10.2010في ، یر مستشفى ازادي التعلیمي مع مداجتماع

:قدمت الدكتور ة ستیفانیا كرستي تقریرا عن أھم المالحظات أثناء العمل في مختبر مستشفى آزادي التعلیمي على النحو التالي
  

المشاركین في اجتماع مستشفى ازادي التعلیمي3.10.2010
ت االسم االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس فظةالمحا
1 شاكر سلیم بالندي مستشفى ازادي التعلیميمدیر  ذكر دھوك
2 محمد راضي اسماعیل مدیر عام مختبرات دھوك ذكر دھوك
3 آرتین سمباط آفو مستشفى ازادي التعلیمي ذكر دھوك
4 بیرم داود احمد مدیر المختبر المركزي ذكر دھوك
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  مختبر المایكروبیولوجي السریري
  

، وفي رأیي ان مختبر المیكروبیولوجي في مستشفى ) یؤیده الدكتوربترالیافي إضافة لقواعد الممارسة الجیدة العامة واقتراح : (موضوعات أساسیة
ت ، و أزادي التعلیمي ینبغي أن یكون مركزا لشبكة المختبرات االخرى في المدینة وفي المناطق النائیة الصغیرة ، للقیام بالتدریب واالستشارا

إجراءات الناظور والجراحة : أي (خیصات المعقدة ، و اإلجراءات العالجیة وینبغي في ھذا المختبر إجراء المزید من التش. تعمیق التحالیل
  .و التي یجب أن تجرى في مستشفى على مستوى عال من الكفاءة والجودة) المتخصصة وھلم جرا

لمجاراة التحدیث التكنولوجي التشخیصي للفرص ...) المستمرينمو المھنالفي (مختبر المیكروبیولوجي یجب ان یستمر في التدریب والتحدیث 
وإلى التطورات في علم األوبئة وھو ما ممكن فقط من خالل الحوار المستمر والعالقة بین الموظفین ) الجراحیة أو الدوائیة(العالجیة الجدیدة 

  :اقتراحي التالي . واألطباء في المختبر
  

: االجتماع الدوري والتدریب المستمر  )أ
والھدف ھو . عرض المواضیع التي تھم جمیع المشتركین ولمناقشتھا معا) : من مستشفى ازادي وغیرھا(لموظفي المختبرات المیكروبیولوجیة -

  .ضمان كل من مستوى الجودة الالزمة للتشخیص المیكروبیولوجي وإیجاد حل مشترك للمشاكل التقنیة
الطریقة والوقت لجمع العینات ، وتفسیر النتائج ، علم (خیص المیكروبیولوجي مھم للغایة للجانب السریري فوائد التش: بین كادر المختبر واالطباء -

وینبغي لألطباء والمیكروبیولوجي مناقشة بعض الحاالت السریریة ، على حد سواء لتحسین نوعیة النتائج ). األوبئة واألمراض المعدیة وھلم جرا
  .راض المعدیةومواصفات الطلب ، ومكافحة األم

) الخعلمیة ، أوراقالمبادئ التوجیھیة التقنیة والطبیة ، وكتیبات ، (للوصول إلى ھذا الھدف یمكن أن تبدأ بطباعة الوثائق : انشاء مكتبة مختبر -
  ).من الكادر الطبي اإلیطالي(متوفرة في شكل إلكتروني 

  
  :المعدات والمواد المختبریة وتوافراكتمال )  ب 

وتطبیق التعلیمات ، وتجنب من الضروري التعامل مع العینات السریریة ونشر) : في الطاقة الكھربائیة والغاز واالتصاالت(ة في المبنى السالم-
  التلوث أو خطر انتشار الجراثیم

ام وسائط مختلفة عن تلك لتحسین نوعیة الثقافة من الضروري ، بالنسبة لبعض األغراض استخد: إمكانیة اختیار وسائل اإلعالم الثقافیة -
  .المستخدمة الیوم في المختبر

  كاختبار سرعة تحدید الھویة ) : االقتصادیةوالمفیدة جدا  (إمكانیة شراء بعض المواد -
  ضمان استمرار توفر المواد المختبریة االساسیة-
  .إضافة أرید التأكید على موضوع سالمة نقل الدم، الصابون السائل والمنادیل في المختبر لغسل الیدین لمنع انتشار الجراثیم توفیر-
وألن بنك الدم خارج مستشفى أزادي ، رأیي ھو أنھ یجب أن یشارك المختبر المیكروبیولوجي لبنك الدم في عملیة التطویر مع مختبر مستشفى -

  .أزادي
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: التحلیل الكیمیائي السریري  -فریق مختبر الدم- 2

الیا أن برنامجھ یھدف إلى جعل مختبر مستشفى آزادي مثاال لجمیع المختبرات وأن یرقى إلى مستوى المختبرات العالمیة أكد الدكتور سلفاتور بتر
  .في دقة وصحة االختبارات والفحوصات وھذا یتطلب بذل جھود إلجراء تغییرات بالتعاون مع الفریق الطبي المحلي خالل ھذا الشھر

  3.10.2010علیمي في ، اجتماع مع مدیر مستشفى ازادي الت

المشاركین في اجتماع مستشفى ازادي التعلیمي

المشاركین في اجتماع مستشفى ازادي التعلیمي3.10.2010
ت أسم الطبیب االختصاص و الموقع الوظیفي الجنس المحافظة
1 شاكر سلیم بالندي مستشفى ازادي التعلیميمدیر  ذكر دھوك
2 اسماعیلمحمد راضي  مدیر عام مختبرات دھوك ذكر دھوك
3 آرتین سمباط آفو مستشفى ازادي التعلیمي ذكر دھوك
4 بیرم داود احمد مدیر المختبر المركزي ذكر دھوك
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:قدم الدكتور سالفاتور بترالیا تقریرا عن أھم المالحظات أثناء العمل في مختبر مستشفى آزادي التعلیمي على النحو التالي

تقریر عن النشاطات التي تمت في مختبر مستشفى آزادي التعلیمي

تابعت بعنایة طریقة اجراء التحالیل في المختبر ، ولقد الحظت ان المشاكل التي كانت  في 2010/09/11- 25/9/2010خالل الفترة من 
.زیارتي السابقة لم تتغیر كثیرا 

، لذا ا أعددت وثیقة توفر كافة المبادئ الفحوصات ونتائجھاكثیرة تؤثر سلبا على نوعیة بصفتي مستشارا أستطیع أن أقول إن ھناك عوامل 
.التوجیھیة التي توضح الطریقة المناسبة للعمل في المختبر

لتغییر الوضع ھذه الوثیقة ، المعتمدة دولیا ، لجمیع االشخاص الذین وعلى مختلف المستویات لدیھا الفرصة التخاذ جمیع الخطوات الالزمة سلمت
معظم الراھن وعلى وجھ الخصوص أشرت إلى ان مرحلة ما قبل التحلیل لھا أھمیة بالغة بالنسبة لبقیة العمل ألنھا ھي المرحلة التي تتركز فیھا 

.األخطاء 
یبدو أنھ ستكون ھناك النظام الحالي الخذ وجمع عینات الدم للمرضى یجب أن تتغیر تماما ، وقد نوقش ھذا الموضوع مع المدیر العام ، و

..تغییرات قریبا

انظمةنوعیةوثمة جانب آخر خطیر للغایة فیما یتعلق بالمواد المختبریة والمنتجات التي تستعمل في تجھیز المعدات واالجھزة المختبریة مثل
.لعالمة التجاریةو یجب أن تكون دائما من نفس افي المختبرلتدریج ، األمصال والمواد التي یجب ان تتوفر دائماا

في كل غرفة في المختبر یجب ان تلصق على الجدار ورقة تتضمن إجراءات السالمة التي یتعین اعتمادھا  لحمایة الموظفین والبیئ

تم تصریف كافة النفایات السائلة من المكائن في نظام الصرف العام وھذا خطر جسیم النتشار األمراض في البیئة
ھذه االخطاء ، من خالل تطبیق المبادئ التوجیھیة التي ذكرتھا في التقریر المفصل الذي سلمتھ الى سیادة المدیركل یح في الختام ، یمكن تصح

  یاالدكتور سلفاتور بترال                                                                                                                           
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2010مختبر مستشفى آزادي التعلیمي اكتوبر 


