
 

مشروع: دعم المؤسسات الصحية المحلية وبناء القدرات للكادر الصحي     .25 

 

خالل  الت، تم ذلك منمنذ بداية تأسيسها ولحد االن، أولت منظمة هيفي اهتماما كبيرا وخاصا بدعم المؤسسات الصحية وتطوير قدرات الكادر الصحي في جميع المجا

ومديريات الصحة في محافظات  اطر رسمية تمثلت في اتفاقيات تعاون طويلة األمد موقعة بين منظمة هيفي و حكومة أقليم كوردستان و أيضا مع وزارة الصحة

 األقليم. تضمنت هذه االتفاقيات في أغلب االحيان توأمة مع منظمات ايطالية و مستشفيات و مراكز طبية متخصصة في ايطاليا. 

اإليطالية، تقوم بدعم  SIAضمن هذا المشروع، وفي محاولة لسد الثغرات الموجودة في برامج بناء القدرات في المنطقة، تقوم منظمة هيفي، وبالتنسيق مع منظمة 

 العلمية والمهنية لتوفير خدمات المديرية العامة للصحة في محافظة دهوك ضمن برنامج طويل األمد للمحافظة على الموارد البشرية الالزمة وتحسين مستوياتهم

 التابعة بمنظمة هيفي رقرعاية صحية عالية الجودة في مختلف المرافق والمستشفيات والمراكز المتخصصة التابعة للمديرية. تأتي نشاطات هذا المشروع بعد قيام الف

إلى تحسين  هيفي هذا يهدف مشروع .دهوك المختلفة التابعة لمديرية الصحة في بإجراء التقييمات المطلوبة لتحديد النقص واالحتياجات الموجودة في المرافق الصحية

 :يةليات التالمهارات وقدرات العاملين في السلك الصحي، وكذلك تطوير وتحسين آليات التدخل وطرق العالج واإلدارة في مختلف المرافق الصحية وفقًا لآل

 الصحية من مختلف الفروع واالختصاصات الطبية، حيث يتم تنفيذ فقراته هنا في األقليم أو في مستشفيات ايطالياالتدريب وبناء القدرات لمقدمي خدمات الرعاية  -1

جات المتزايدة خاصة اسد الفجوات المتعلقة بنقص العاملين في المرافق الصحية والذي سيتم بالتنسيق مع مديرية الصحة من خالل آليات متعددة لالستجابة لالحتي -2

 .مرافق التي تم بناءها حديثاضمن ال

 زيارات وفود و فرق طبية ايطالية متخصصة الى المؤسسات الصحية في األقليم لغرض معالجة المرضى و ايضا تدريب الكادر الصحي المحلي -3

 :األنشطة المذكورة أدناه 2021تضمنت نشاطات المشروع خالل العام 

 ة و وحدة العناية المركزة لألطفال بمستشفى هيفي التعليمي لألطفادعم كادر وحدة العناية المركزة لحديثي الوالد .1

 .أقسام العناية القلبية و العناية المركز بمستشفى آزادي التعليمي دعم كادر .2

 دعم كادر مستشفى طوارئ الجراحة في دهوك. .3

 .تنفيض دورات تدريبية للكادر الطبي المحلي في مجاالت متعددة .4

 .شخص (55)  2021العدد الكلي للكادر الذي تم دعمهم/ تدريبهم خالل العام 

 

 

 

 




