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منظمة هيفي المستويات الصحية كافة، من المستوى الرعاية الصحية األولية الى الثانوية فالمتقدمة. و من ضمن هذه الخدمات تشمل الخدمات االصحية المقدمة من قبل 

الكادر تزويده بهي خدمات العالج الطبيعي و التأهيل الطبي، و التي تقوم المنظمة بتقديمها ضمن مركز متخصص أنشأته المنظمة خصيصا لهذا الغرض و قامت ب

 ختص من أطباء و معالجين طبيعيين و ممرضن و غيرهم. يشمل مركز هيفي للعالج الطبيعي على األقسام التالية:الم

 

 قسم التسجيل و االحصاء -

 قسم االستشارات الطبية -

 قاعات التأهيل الفيزيائي -

 قسم العالج باألجهزة و الليزر -

 قسم الضماد -

 االدارة -

 الصيانة -

 

الالجئين و السكان المحليين، و في محاولة منها لتسهيل نقل المستفيدين من المخيمات الى المركز، خصصت منظمة هيفي وسائل نقل يقدم المركز خدماته للنازحين و 

 مكة. كما و يقومن عدة مخيمات تقوم بنقل المرضى وفق جداول ثابتة، كما و قد وفرت المنظمة سيارة خاصة لنقل المرضى الراقدين و غير القادرين على الحر

 المركز بتوفير الوسائل واالجهزة الداعمة لذوى االحتياجات الخاصة كالمساند و الكراسي المتحركة والعكازات الطبية .. الخ.

في مريضا، كما موضح  (9,414) 2021بلغ اجمالي عدد المرضى الذين استفادوا من الخدمات المقدمة في مركز هيفي للعالج الطبيعي و التأهيل الطبي خالل العام 

 الجدول أدناه

 ت التاريخ الموقع الناحية القضاء المحافظة عدد االستشارات الطبية ذكر انثى بالغ طفل

 1 كانون الثاني مركز هيفي تناهي سميل دهوك 343 110 233 328 15

 2 شباط مركز هيفي تناهي سميل دهوك 523 200 323 469 54

 3 آذار مركز هيفي تناهي سميل دهوك 584 220 364 498 86

 4 نيسان مركز هيفي تناهي سميل دهوك 599 220 379 505 94

 5 أيار مركز هيفي تناهي سميل دهوك 611 185 426 543 68

 6 حزيران مركز هيفي تناهي سميل دهوك 968 306 662 864 104

 7 تموز مركز هيفي تناهي سميل دهوك 564 187 377 539 25

 8 أب مركز هيفي تناهي سميل دهوك 847 316 531 747 100

 9 أيلول مركز هيفي تناهي سميل دهوك 1014 374 640 860 154

 10 تشرين االول مركز هيفي تناهي سميل دهوك 976 421 553 817 159

 11 تشرين الثاني مركز هيفي تناهي سميل دهوك 1198 498 700 1009 189

 12 كانون االول مركز هيفي تناهي سميل دهوك 1187 458 729 1054 133

      المجموع 9414 3495 5917 8233 1181
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