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تعريف المؤسسة

مؤسســة بارزانــي الخيريــة، مؤسســة غيــر حكوميــة، غيــر سياســية وغيــر ربحيــة، تأسســت عــام 2005 فــي أربيــل العاصمــة، الســيد مســرور بارزانــي هــو 
الرئيــس الفخــري للهيئــة التأسيســية لمؤسســي المؤسســة ويشــرف علــى أعمالهــا بشــكل مباشــر.

أخــذت مؤسســة بارزانــي الخيريــة اإلجــازة مــن الحكومــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كوردســتان لتبــدأ أعمالهــا الخيريــة فــي اطــار المنظمــات غيــر 
الحكوميــة، كان لتوســيع أعمــال المؤسســة ونشــاطاتها وإغاثتهــا للنازحيــن والالجئيــن، داخــل حــدود إقليــم كوردســتان وخارجــه، الدافــع الكبيــر 
للمنظمــات العالميــة المشــهورة ان تعقــد عالقــات وثيقــة معهــا وتكــون علــى تعــاون وتنســيق مباشــر معهــا. ومــن جانــب اخــر إن تطــور عالقــات مؤسســة 
البارزانــي الخيريــة بالمنظمــات العالميــة األخــرى ونشــاطاتها النظامــي حســب المعاييــر الدوليــة، كان ســببا فــي اصــدار قــرار فــي جعــل مؤسســة بارزانــي 
الخيريــة عضــوا استشــاريا خاصــا فــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي )ايكوســوك-ECOSOC( التابــع لألمــم المتحــدة بعــد االجتمــاع االداري 

المنعقــد بالتعــاون مــع األمــم المتحــدة فــي شــهر إبريــل عــام 2016.
تعمــل مؤسســة بارزانــي الخيريــة باألســاس علــى إيصــال المســاعدات للمحتاجيــن والمنكوبيــن والنازحيــن والالجئيــن، وتهتــم بتحســين قطــاع التربيــة )خاصــة 

تربيــة االطفــال( وتحســين الوضــع الصحــي وتجهيــز احتياجــات ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي إقليــم كوردســتان.
كان تأســيس )مؤسســة بارزانــي الخيريــة( حاجــة آنيــة فــي إطــار وجــود مؤسســة خيريــة محليــة داخــل إقليــم كوردســتان لمســاعدة الفقــراء والمحتاجيــن، 

واســتطاعت منــذ تأسيســها ان تمــأل هــذه الفجــوة.
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شكر وتقدیر

باســم مؤسســة بارزانــي الخيريــة وباســم شــعبنا نتقــدم ببالــغ الشــكر والعرفــان الــى دولــة الكويــت الشــقيق، 
حكومــة وشــعبا لوقوفهــم معنــا وامدادنــا بالمســاعدات واإلعانــات فــي وقــت كنــا بأمــس حاجــة الــى مــن يقــف 
بجانبنــا فــي ظــل الظــروف القاســية والصعبــة التــي أخــذت بعنــاق شــعبنا الصامــد أمــام نكبــات حلــت بــه خــالل 
ســنوات طــوال وخاصــة االخيــرة منهــا وأصبحــت وبــآء تصيــب طاقــات شــعبنا وأرواح االبريــاء منــا ونحــن فــي 
غنــى عنهــا، نرددهــا باســتمرار كلمــا عبرنــا بكلمــات الشــكر، النســتطيع ان نعطــي ولــو بجــزء صغيــر ممــا 
قدمتموهــا لنــا مــن مســاعدات ماديــة ومعنويــة، فنتوجــه الــى اللــه ســبحانه وتعالــى ان يجزيكــم عنــا خيــر جــزاء 
وأملنــا بــه كبيــر، ونرجــو منــه ســبحانه وتعالــى أن يحفــظ بلدكــم وشــعبكم جاعــال إيــاه بلــدا آمنــا مطمئنــا 

ويــرزق أهلــه مــن الثمــرات.
كذلــك نتقــدم ببالــغ الشــكر والعرفــان الــى حضــرة الســيد القنصــل )د. عمــر الكنــدري( القنصــل العــام 
لدولــة الكويــت فــي أربيــل، الــذي لــم يبخــل علينــا وبــذل كل مــا باســتطاعته مــن جهــد فــي إيصــال صــورة 
ــة  ــات المعني ــى الجه ــن ال ــن والالجئي ــم كوردســتان مــن ســكانه والنازحي ــي ومحتاجــي اقلي ــة لمنكوب دقيق
فــي دولــة الكويــت، ولــم يتــوان ليــال ونهــارا فــي تقديــم المســاعدات مــا بيــن االغاثــات العاجلــة والمســاعدات 
فــي المناســبات واالوقــات المختلفــة، ونرجــو مــن اللــه عــز وجــل أن يجعلهــا فــي ميــزان حســناته، فــكان أخــا 

وعزيــزا ومعينــا لنــا،  فســالم اللــه عليــك وجــزا اللــه عنــا خيــر جــزاء فــي الدنيــا واآلخــرة.
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اهمية المراكز الصحية

الصحــي  بالجانــب  تهتــم  الصحيــة  المراكــز  إن 
صحتهــم  علــى  الحفــاظ  اجــل  مــن  للمواطنيــن، 
وحمايتهــم مــن االمــراض وتقــدم العــالج الســريع 
نــزوح اهالــي  للذيــن يحتاجــون اليــه. منــذ بدايــة 
الــى  ووصولهــم  بــه  المحيطــة  والمناطــق  نينــوى 
بــدأوا  اربيــل  محافظــة  حــدود  فــي  المخيمــات 
انشــأت  التــي  المخيمــات،  داخــل  جديــدة  بحيــاة 
لهــم بحســب المواصفــات العالميــة، واحتاجــوا الــى 
االهتمــام بالجانــب الصحــي لحياتهــم، ولهــذا وقبــل 
انشــاء وبنــاء المراكــز الصحيــة داخــل المخيمــات، 
عــن  الطارئــة  والحــاالت  المرضــى  تنقــل  كانــت 
طريــق ســيارات االســعاف الــى مستشــفيات اربيــل، 
وفــي المخيمــات تعطــى العــالج االولــي للمرضــى 
وتكشــف عــن حاالتهــم، كمــا هــو معلــوم ان نقــل 
عمليــة  الحكوميــة  المستشــفيات  الــى  المريــض 
االنســان،  بحيــاة  متعلقــة  انهــا  وخاصــة  صعبــة 
المستشــفيات  كاهــل  مــن  اثقــل  وكذلــك 
الحكوميــة فــي اقليــم كوردســتان. لــذا وجــدت 
مؤسســة بارزانــي الخيريــة أهميــة فتــح المراكــز 
ــة  ــة داخــل المخيمــات، وحققــت هــذه الرغب الصحي
فــي ســنة 2016 بمســاعدة دولــة الكويــت وبعــض 
المنظمــات االخــرى وافتتــح مركزيــن صحييــن فــي 
مخيمــي حســن شــام وخــازر، اللذيــن يقدمــان العــالج 

للمرضــى. يومــي  بشــكل 
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تاريخ بدء المشروع

فــي 2016/12/4 وبعــد انشــاء المركزيــن الصحييــن فــي حســن شــام وخــازر لنازحيــن عراقييــن، وفــي مراســيم خاصــة حضــر فيــه الدكتــور عمــر الكنــدري 
ــور ســامان  ــه الســيد موســى احمــد والدكت ــة ونائب ــز شــيخ رضــا رئيــس مؤسســة بارزانــي الخيري ــة الكويــت فــي أربيــل، وشــيخ عزي القنصــل العــام لدول
برزنجــي مديــر عــام صحــة اربيــل وعــدد كبيــر مــن ممثــل المنظمــات االنســانية والشــخصيات الحكوميــة، افتتــح المركــزان الصحيــان بوجــه ســكان 

المخيميــن، وفــي 2016/12/14 بــدأ مركــز حســن شــام باعمالــه، أمــا مركــز خــازر الصحــي بــدأ باســتقبال المرضــى فــي 2016/12/17.
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اهمية المركزين الصحيين

ان فتــح مركزيــن صحييــن فــي مخيمــي حســن شــام وخــازر ذات اهميــة كبيــرة، النهمــا يســهالن للنازحيــن المرضــى دون ان يقطعــوا مســافة طويلــة للوصــول 
الــى المستشــفيات فــي أربيــل، وتقــدم اليهــم العــالج بشــكل مباشــر فــي المركزيــن. هنــا نســتطيع ان نشــير الــى عــدة نقــاط الهميــة هــذا المشــروع:

• في المركزين تتخذ عدة طرق لتقديم العالج الى المرضى من اجل صحة احسن تتالئم مع الوضع الصحي في المخيم.
• فــي هذيــن المركزيــن علــى الرغــم مــن توفيــر االدويــة دون المقابــل، فهنــاك اطبــاء استشــاريين يقومــون باجــراء فحوصــات للمرضــى ويقدمــون اليهــم العــالج، 
مــع اجــراء تحاليــل الــدم وكشــف االمــراض  والتضميــد واالســعافات االوليــة. مــع توفيــر ســيارة االســعاف لنقــل المرضــى وخاصــة الذيــن بحاجــة الــى العــالج 

فــي المستشــفيات التخصصيــة خــارج المخيمــات.
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نتائج هذا المشروع
• توفير خدمات صحية للعوائل النازحين الذين يعيشون في المخيمات بعد هروبهم من مناطق سكنهم بسبب التوترات المعارك.

• التقليل من نسبة االمراض المنتشرة وتقديم العالج المناسب عن طريق تقديم الخدمات الصحية.
• توفير االدوية للذين يحتاجون اليه واليستطيعون شرائها.

• توفير االدوية للمصابين باالمراض المزمنة أو المصابين بامراض وراثية مختلفة منذ الوالدة.
• توفير سيارة )االسعاف( لنقل المرضى الذين يحتاجون الى العالج أو العمليات في المستشفيات التخصصية خارج المخيمات.

• منع انتشار االمراض والسيطرة على االمراض المتنقلة وعالج المتعصية داخل المخيمات.
• تقديم ارشادات حول كيفية الحماية من االمراض عن طريق فرق متخصصة أو متنقلة لنشر التوعية الصحية.
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التشكيلة االدارية لكل واحد من المركزين الصحيين

انشيء المركزان الصحيان في حسن شام وخازر بشكل معاصر يتفق مع المعايير العالمية حيث يتكونان من:

التشكيلة االدارية للمركزين الصحيين

ادارة المشروع

مضمد

مختبر

مساعد مدير

حرس

طبيب اخصائي عام

موظف استقبال

منظف

سائق سيارة االسعاف

سائق السيارة

صيدالني

سكرتير

8

1

2
2
1

2

2

2

1

4

1

4
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كيف يعمل المركزان الصحيان 

فــي هذيــن المركزيــن وبحســب االرشــادات الصحيــة تتخــذ االجــراءات الالزمــة مــن اجــل تقديــم خدمــات صحيــة الــى الفئــات المختلفــة داخــل المخيــم، 
وقــد حــدد بدايــة الــدوام وانتهائــه منــذ ســنة 2018 حســب حاجــة المخيــم، حيــث ان كــوادر المركزيــن يداومــون خــالل اســبوع واحــد لمــدة ســتة ايــام مــن 
الســاعة )8:30( صباحــا حتــى )4:00( بعــد الظهــر ويســتقبلون المرضــى، لكــن بعــد ذلــك حصــل تغييــر وبــدأوا يداومــون خمســة ايــام خــالل اســبوع واحــد 

مــن )8:30( صباحــا حتــى )2:00( بعــد الظهــر .
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نشاط المركزين

ــن فــي حــدود  ــة الموصــل، افتتحــت خمســة مخيمــات للنازحي ــر مدين ــة تحري ــدء عملي ــة ســنة 2017 ومــع ب ــى نهاي مــن شــهر, تشــرین االول لســنة 2016 حت
محافظتــي اربيــل ونينــوى، حيــث تضــم المخيمــات قرابــة )100,000( نــازح، ومــن هــذه النســبة الكبيــرة قســم منهــم كانــوا بحاجــة الــى العــالج واالدويــة 
بشــكل مســتمر. وكان بعضهــم اصيبــوا باصابــات بالغــة اثــر هروبهــم مــن مدينــة الموصــل وبســبب المعــارك المســتمرة واطــالق الرصــاص وانفجــار العبــوات 
عنــد هروبهــم، هــؤالء احتاجــوا الــى العــالج الســريع، واالطفــال تعرضــوا لســوء التغذيــة وعــدد مــن االمــراض التــي انتشــرت بســبب تلــوث الميــاه و انعــدام 
الغــذاء وقــد انتشــر مــن بينهــم امــراض مختلفــة، والنســاء الحوامــل احتاجــوا الــى العــالج واعطــاء فيتامينــات ومقويــات وغيرهــا.. لــذا اختلفــت نشــاطات 

المركزيــن كمــا نبينــه:

حسن شام

نقل المرضى استشارات طبيةفحوصات مخبريةالتضميداسم المركز

خازر

المجموع

2,5138,048

8,117

16,165

26,62158,243

62,819

121,062

1,415

3,928

11,321

37,942
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احصاء عن المركزين الصحيين لسنتي )2016- 2017(

قــدم المركــزان فــي حســن شــام و خــازر خدمــات طبيــة كبيــرة للنازحيــن مــن الكشــوفات ومعالجــة المرضــى بشــكل مختلــف ووصلــت لدرجــة انهمــا 
قامــا بمعالجــة اآلالف مــن االشــخاص منــذ شــهر كانــون االول مــن ســنة 2016 حتــى نهايــة 2017 قــدم المركــزان هــذه الخدمــات للمرضــى فــي المخيمــات:

1,9934,509

8,117

12,66938,702

44,831 1,1665,027

حسن شام

نقل المرضى استشارات طبيةفحوصات مخبريةالتضميداسم المركز

خازر

9,85183,533المجموع 3,15917,696
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مــن مجمــوع كشــوفات المرضــى مــن قبــل الطبیــب االستشــاري ســجلت )83,533( حالــة، ومــن هــذه النســبة وفــي المركزيــن خــالل ســنة واحــدة مــا بيــن الســنتين 
مــن شــهر كانــون االول لســنة 2016 حتــى نهايــة 2017 كشــفوا عــن امــراض مختلفــة منهــا: التهــاب الرئتيــن، التهــاب جهــاز الهضمــي والمعــدة، وامــراض الجلــد، 

ومرضــى الســكري، وارتفــاع ضغــط الــدم.
وكذلك من مجموع المرضى الذين قدم اليهم العالج )17,696( شخصا اجري لهم تحاليل مخبرية، وكانت التحاليل كالتالي:

• hemoglobin test
• Pregnancy test
• General urine examination
• General stool examination
• Seminal Fluid 
• Blood Sugar ) Random / Fasting ( 
• WBC
• Renal Function
• Lipid profile 
• Liver function
• Hepatitis B & C test
• HIV Screening test 
• Widal & Bruccela
• Blood group
• RHEUMATIC FACTOR
• Uric acid
• ASO test
• C-reactive protein )CRP( 
• ESR 
• Calcium 
• Iron 
• PSA
• TORCH
• TROPONIN2
• H.PYLORI
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مــن الخدمــات الصحيــة االخــرى التــي تقــدم للمرضــى النازحيــن داخــل المركزيــن خدمــات خاصــة بقســم وحــدة التضميــد والتــداوي وتقديــم االســعافات 
االوليــة للمرضــى، فــي هــذا االطــار قــدم العــالج لـــ )9,851( مريضــا، مــع رعايــة مســتمرة حتــى الشــفاء. وبصــور عامــة قدمــت هــذه العالجــات:  )التضميــد، 

وضــع كانيــوال، مــاء مغــذي، تنظيــف الجــرح، الحــروق، خيــط الجــروح، الرعايــة مــا بعــد العمليــة... الــخ( للمرضــى النازحيــن.

احصاء عن المركزين الصحيين لسنة )2018(
قدمــت خدمــات طبيــة كثيــرة لســكان المخيمــات مــن قبــل المركزيــن الصحييــن فــي خــازر وحســن شــام خــالل ســنة 2018، هنــا نبيــن اهــم مــا قــام بــه 

المركــزان للمرضــى: 

حسن شام

نقل المرضى استشارات طبيةفحوصات مخبريةالتضميداسم المركز

خازر

5203,539

2,775

13,95219,541

17,988 2496,294
6,31437,529المجموع 76920,246
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االدوية الطبية
في المركزين الصحيين 

حسن شام وخازر خالل هذه المدة 
قدمت االدوية الى المرضى مثل: )القلب 
و النزيف، ارتفاع ضغط الدم، والسكتة 
القلبية ومرض السكري والربو.. الخ(.

نقل المرضى
عن طريق توفير سيارات 

االسعاف لنقل المرضى الذين 
يحتاجون الى العالج في المستشفيات 

داخل مدينة اربيل، حيث تم نقل )3159( 
مريض وحاالت طارئة مع نقل الجثث.

العيادة المتنقلة
المركزان الصحييان 

يقدمان خدمة العيادة المتنقلة من 
خالل سيارات االسعاف المخصصة 

لهذا االغرض حيث  يقدمون الى النازحين 
العالج الالزم و وتقديم اللقاحات وعالج 

المرضى في الحاالت الطارئة.
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الثقافة الصحية والتوعية

فضــال عــن فتــح المركزيــن الصحييــن فــي مخيمــات حســن شــام وخــازر، اســتطاعت مؤسســة بارزانــي الخيريــة ودولــة الكويــت عــن طريــق بعــض الفــرق 
الطبيــة ان ينشــروا ارشــادات صحيــة توعويــة لحمايــة المرضــى باالضافــة الــى تقديــم اســعافات اوليــة للســاكنين داخــل المخيمــات ونشــر ارشــادات حــول 
الصحــة الغذائيــة، باالضافــة الــى كيفيــة الحمايــة مــن االمــراض المزمنــة والمســتعصية ومنــع انتشــارها، وفــي هــذا الجانــب اســتطاع الفريــق الطبــي 

.)M2 وU2 للمركزيــن تقديــم التوعيــة الصحيــة لـــ )3500( شــخصا فــي مخيمــات: )جمكــور، حســن شــام
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الداعمون والمساعدون 

ــة خــالل  ــة واالدوي ــر التكاليــف االداري ــل مــع توفي ــة أربي ــة الكويــت فــي مدين ــة العامــة لدول ــان بدعــم واشــراف القنصلي كان انشــاء المركــزان الصحي
ــة الهــالل االحمــر الكويتــي والجمعيــة الكويتيــة لالغاثــة. ــة الكويــت بجانبكــم فــي دعــم هــذا المشــروع وجمعي الســنوات الثــالث، وقــد ســاهمت حمل



نشاطات المركزين الصحيين في مخيمي حسن شام وخازر 2016 ــ 262018



27 چاالكی بنکە تەندروستییەکانی كەمپی حه سه ن شام و خازر  2016 ــ 2018

چاالكی بنکە تەندروستییەکانی كەمپی حه سه ن شام و خازر
2016 ــ 2018

باڵوكراوه : بنكه  ته ندروستیه كانی كەمپی حه سه ن شام و خازر 2016 ــ 2018
له  باڵوكراوه كانی: بەشی راگەیاندن و توێژینەوەی ده زگای خێرخوازیی بارزانی 

سپۆنسه ری پرۆژه : ده وڵه تی كوێت
زنجیرە: 27

ساڵی چاپ: 2019
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ناساندنی ده زگای خێرخوازیی بارزانی

ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی دەزگایەکــی ناحكومیــی و ناسیاســی و قازانــج نەویســتە لــه  ســاڵی 2005 لــه  هه ولێــری پایته ختــی هه رێمــی كوردســتان- 
عێــراق دامــه زراوه.

ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی له ژێــر وتــه ی )مســته فا بارزانیــی 1903-1979( كــه  ســه ركرده یه كی سیاســی و نەتەوەیــی و کۆمەاڵیەتــی و مێژوویــی 
كوردســتان و عێراقــه  كارده كات كــه  ده فه رموێــت )شــانازییه  بــۆ مــرۆڤ خزمه تــكاری میلله تــی خــۆی بێــت(. ســه نته ری پــرۆژه  خێرخوازییه كانــی 
ــێ  ــی هه ب ــه  هــاوكاری مرۆی ــه كان پێویســتیان ب ــدا مرۆڤ ــه  هــه ر كۆمه ڵگــه و ســنوورێکی جوگرافی ــه  ل ــه (. بۆی ــی )مرۆڤ ــی بارزان ده زگای خێرخوازی

ــان پێشــکەش بــکات . ــوەو دەزانێــت کــە هاوکاریی ــه  ئه ركــی خــۆی زانی ــی ب ــی بارزان ده زگای خێرخوازی
ده زگا بــۆ ده ســتپێكی ئیــش و كاره  خێرخوازییه كانــی، مۆڵه تــی كاركردنــی لــه  حكومه تــی هه رێمــی كوردســتان و حكومه تــی عێــراق له چوارچێــوه ی 
رێكخــراوه  ناحكومیــه كان وه رگرتــووه . هەروەهــا لــه  ویالیه تــه  یه كگرتــووه كان ئه مه ریــكا له ســاڵی )2016( مۆڵه تــی كاركردنــی وه رگرتــووه ، 
ــی  ــی ئەندامیەت ــوڵ كردن ــە قب ــار درا ب ــووه كان، بڕی ــڕی و هه ماهه نگــی نه ته وه یه كگرت ــی 2016ی كارگێ ــه وه ی مانگــی ئه پریل ــه  كۆبوون هه روه هــا ل
ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی بــه  ئه ندامــی راوێــژكاری تایبــه ت لــه  ئه نجوومه نــی ئابــووری و كۆمه اڵیه تــی )ئیكۆســۆك-ECOSOC(ی ســه ر بــه  

نه ته وه یه كگرتــووه كان.
ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی ســنووری كوردســتان و عێراقــی تێپه ڕانــدو وه ، له هه ریــه ك لــه  واڵتانــی )توركیا-ســوریا –یۆنــان- ســربیا(كاری كــردووه ، بــۆ 
ئه نجامدانــی پــرۆژه كان پشــت بــه  هاوبــه ش و سپۆنســه ره كانی ده به ســتێت كــه  رێكخــراوه  نێوده وڵه تیــه كان و كۆمپانیــا ناوخۆییه كانــی كوردســتانن.
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سوپاس و پێزانین

بــە نــاوی دەزگای خێرخوازيــی بارزانــی و گەلەكەمــان جوانتریــن ســوپاس و پێزانیــن ئاڕاســتەی 
دەوڵەتــی كوەیتــی و حكومــەت و گەلەكــەی دەكەیــن بەرامبــەر بــە وەســتانیان لــە گەڵمــان و 
دەســتی یارمەتــی درێژكردنیــان بۆمــان لەوكاتــەی كــە ئێمــە پێویســتیمان بــە كەســانێك بــوو لــە 
تەنیشــتمان بوەســتن لــە بارودۆخێكــی قــورس و ناخــۆش دابوویــن كــە رووبــەرووی میللەتەكەمــان 
ببــۆوە بــۆ ســااڵنێك و ببــوو بــە نەخۆشــیەكی كوشــندە گیانــی رۆڵەكانمانــی دەبــرد.. دووبــارەی 
دەكەینــەوە كــە ناتوانیــن بــە وشــە بەشــێكی كەمــی ئــەم چاكەیــە بدەینــەوە لــە یارمەتــی مــادی 
و مەعنــەوی بۆیــە روومــان ئاڕاســتەی پــەروەردگار دەكەیــن داواكاریــن خێــری چاكەتــان بداتــەوە 

و واڵتەكەتــان پارێــزراو گەلەكەتــان ســەربەرز بــكات.
ــە دڵێكــی  ــدەری( دەكەیــن كــە ب ــۆر عومــەر ئەلكەن ــز )دكت هەروەهــا سوپاســی بێپایانــی بەڕێ
بەخشــندەوە وێنەیەكــی تــەواوی لێقەومــاوان و ئــاوارە و پەنابەرانــی گەیانــدە الیەنــی پەیوەندیــدار 
ــە دەوڵەتــی كوەیــت و شــەو و رۆژ كاری كــرد بــۆ گەیاندنــی دەســتی یارمەتــی و هــاوكاری  ل
خێــرا لــە كاتــە جیــاوازەكان، داواكاریــن لــە پــەروەردگار خێــری چاكــەی بداتــەوە و بیكاتــە 
هاوڕێــی پێغەمبــەر و راســتگۆیان و پیاوچــاكان و لــە دونیــا و قیامــەت پاداشــتی چاكــەی بداتــەوە.
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پێشه كی

ئه ركــی  هاوواڵتیــان  ته ندروســتی  الیه نــی  ره چاوكردنــی 
پاراســتنی  له پێنــاو  ته ندروســتییه كانه ،  بنكــه   سه رشــانی 
مرۆڤــه كان لــه  نه خۆشــی و چاره ســه ركردنی خێــرای ئــه و 
كه ســانه ی پێویســتیان پێیه تــی. لــه  ده ســتپێكی ئاواره بوونــی 
دانیشــتوانی نه ینــه واو شــارو شــارۆچكه كانی ده وروبــه ری و 
گه یشــتنیان بــه  كه مپــه  دروســتكراوه كان لــه  ســنووری 
دووبــاره   و  بوونیــان  ئاكنجــی  و  هه ولێــر  پارێــزگای 
ده ســتپێكردنه وه ی ژیانێكــی نــوێ له نێــو خێوه تگاكانــدا، 
ته ندروســتیان  الیه نــی  جیهانییــه كان،  ســتاندارده   به پێــی 
پێــش  بۆیــه   هــه ر  پێده درێــت،  زۆری  ئێجــگار  بایه خێكــی 
له نێــو  ته ندروســتی  بنكــه ی  بونیادنانــی  و  دامه زرانــدن 
له ڕێگــه ی  و  خێــرا  هــاوكاری  به شــێوه ی  كه مپه كانــدا، 
و  نه خــۆش  رۆژانــه   تایبه تــه وه   ئۆتۆمبێلــی  و  ئه مبۆاڵنــس 
نــاو  نه خۆشــخانه كانی  بــۆ  له نــاكاو  حاڵه تــی  و  برینــدار 
پشــكنینیان  و  چاره ســه ر  ده گوازرانــه وه و  هه ولێــر  شــاری 
بــۆ ئه نجــام ده درا، ئه مــه ش بارگرانییه كــی زۆری خســتبووه  
ســه ر نه خۆشــخانه  میرییه كانــی هه رێمــی كوردســتان. هــه ر 
بۆیــه  ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی به گرنگــی زانــی بــۆ 
كه مپه كانــدا،  له نــاو  نه خــۆش  خێــرای  چاره ســه ركردنی 
بنكــه ی ته ندروســتی بكاتــه وه ، ئه وه بــوو خۆشــبه ختانه  لــه  
و  ده وڵه تــی كوێــت  له گــه ڵ  به هــاوكاری   )2016( ســاڵی 
چه ندیــن رێكخــراوی ئــه و واڵتــه  دوو بنكــه ی ته ندروســتی 
مۆدێــرن له هــه ردوو كه مپــی حه ســه ن شــام و خــازر كرانــه وه ، 

كــه  رۆژانــه  چاره ســه ری نه خــۆش ده كــه ن.
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مێژووی ده ستپێكی پرۆژه 
رێككه وتــی 2016/12/4 پــاش دروســتكردنی هــه ردوو بنكــه ی ته ندروســتی حه ســه ن شــام لــه  كه مپــی حه ســه ن شــام و هه روه هــا بنكــه ی ته ندروســتی خــازر 
لــه  كه مپــی خــازر كــه  تایبه تــن بــه  ئاواره كانــی عێــراق، لــه  رێوڕه ســمێكدا بــه  ئاماده بوونــی )د.عومــه ر ئه لكه نــده ری( قونســوڵی ده وڵه تــی كوێــت لــه  هه ولێــر 
ــه ری گشــتی  ــز شــێخ ره زا( ســه رۆك و )موســا ئه حمــه د( جێگــری ســه رۆكی ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی و )د. ســامان به رزنجــی( به ڕێوه ب و )شــێخ عه زی
ته ندروســتی هه ولێــر و ژماره یه كــی زۆر لــه  رێكخــراو و كه ســایه تی حكومــی، هــه ردوو بنكــه  ته ندروســتییه كه  بــه ڕووی دانیشــتوانی كه مپه كانــدا 
كرانــه وه . له رێككه وتــی )2016/12/14 به شــێوه یه كی فه رمــی بنكــه ی ته ندروســتی حه ســه ن شــام ده ســتی به كاره كانــی كــرد و هه روه هــا رێككه وتــی 

)2016/12/17( بنكــه ی ته ندروســتی خــازر پێشــوازییان لــه  نه خــۆش كــرد.
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گرنگی پرۆژه 
ــه واو و  ــه ، چونكــه  كارئاســانییه كی ت ــه خ و گرنگییه كــی زۆری هه ی ــی حه ســه ن شــام و خــازر بای ــه  كه مپه كان ــه وه ی دوو بنكــه ی ته ندروســتی ل كردن
خێــرا بــۆ نه خۆشــان ده كات بــێ ئــه وه ی رێگایه كــی دوورو درێــژ ببــڕن تــا بگه نــه  نه خۆشــخانه كانی نــاو شــار، راســته وخۆ لــه و بنكانــه دا چاره ســه ریان 

ــه  بكه یــن: ــه م پرۆژه ی ــه  چه نــد خاڵێكــی گرنگــی ئ ــره دا ده توانیــن ئامــاژه  ب پێشــكه ش ده كرێــت. لێ
• لــه م دوو بنكــه  ته ندروســتییه دا چه ندیــن رێــگا بــۆ چاره ســه ری نه خۆشــان ده گیرێته بــه ر له پێنــاو ته ندروســتییه كی باشــتر و گونجــاو كــه  له گــه ڵ 

بارودۆخــی ژیانیانــدا بگونجێــت.
ــه  پشــكنین  ــه ت هــه ن و رۆژان ــژكاری پزیشــكی تایب ــه ر، هــاوكات راوێ ــێ به رانب ــان به ب ــی داو و ده رم ــه  دابینكردن ــه م بنكــه  ته ندروســتیانه دا جگــه  ل • ل
و چاره ســه ریان بــۆ ئه نجــام ده دات، له گــه ڵ پشــكنینی تاقیگه یــی خوێــن و دۆزینــه وه ی نه خۆشــییه كان، برینپێچــی و به هاناوه چوونــی خێــرا، دابینكردنــی 
ــه  نه خۆشــخانه كانی  ــه  راســته وخۆ ده گه یه نرێن ــر هه ی ــه  چاره ســه ری گه وره ت ــه ی پێویســتیان ب ــی ئه وان ــرای نه خــۆش، به تایبه ت ــۆ گواســتنه وه ی خێ ــس ب ئه مبۆاڵن

نــاو شــار.
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ئامانجه كانی ئه م پرۆژه یه 
• دابینكردنــی خزمه تگــوزاری ته ندروســتی ســه ره تایی بــۆ ئــه و خێــزان و كه ســه  ئاوارانــه ی روو لــه  كه مپــه كان ده كــه ن كــه  به هــۆی ئاڵــۆزی و 

شــه ڕه وه  ناچاربــوون مــاڵ و حاڵیــان به جــێ بهێڵــن.
خزمه تگوزارییــه   پێشكه شــكردنی  له ڕێــگای  مــردن  حاڵه ته كانــی  و  نه خۆشــی  زۆری  رێــژه ی  كه مكردنــه وه ی  له پێنــاو  هه وڵــدان   •

نه وه . ته ندروســتییه كا
• دابینكردنی داو و ده رمان بۆ ئه وانه ی زۆر پێویستیان پێیه تی و توانای كڕینیان له  ده ره وه  نییه .

• دابینكردنی داو و ده رمانی تایبه ت به  نه خۆشییه كانی درێژخایه ن و ئه وانه ی نه خۆشی زگماكیان هه یه .
• دابینكردنی )ئه مبۆاڵنس( بۆ گواستنه وه ی ئه و نه خۆشانه ی پێویستیان به  چاره سه ر و نه شته رگه ری لە نەخۆشخانەكانی ناو شار هه یه .

• رێگریكردن له  باڵوبوونه وه و زیاتر ته شه نه كردنی نه خۆشییه  گوازراو و درمه  كان له ناو كه مپه كاندا.
• پێشكه شكردنی رێنمایی و چۆنێتی خۆپاراستن له نه خۆشییه كان له ڕێگه ی تیمه كانه وه .
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پێكهاته ی ئیداری بنكه  ته ندروستییه كان
پێكهاتــه ی هــه ر یــەك لــە بنكــه ته ندروســتیەكانی حه ســه ن شــام خــازر به شــێوه یه كی ســه رده میانه  كــه  له گــه ڵ ســتاندارده  ته ندروســتییه كانی 

جیهانــی بگونجێــت رێكخــراوه ، كــه  پێكهاتــوون لــه :

پێكهاته ی كارگێڕی بنكه  ته ندروستییه كان

بەڕێوەبەر

برینپێچ

تاقیگە

یاریدەدەری بەڕێوەبەر

پاسەوان

پزیشكی گشتی

تۆمار

پاككەرەوە

دەرمانخانە

سكرتێر

شۆفێری ئەمبیواڵنس

شۆفێری پاس

8

1

2
2
1

2

2

2

1

4

1

4
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چۆنێتی كاركردنی هه ردوو بنكه  ته ندروستییه كه 
ــاواره   ــاو خزمه تكردنــی زیاتــری چیــن و توێژه كانــی ئ ــه ر له پێن ــه  ب ئــه م بنكــه  ته ندروســتیانه  به پێــی رێنماییــه  ته ندروســتییه كان رێوشــوێنی تــه واو گیراوه ت
هه فتــه ی   2018 ســاڵی  له ســه ره تای  دیاریكــراوه ،  نه خۆشــان  و خزمه تكردنــی  ده وامكــردن  به شــێوه یه كی گشــتی كاتــی  له هــه ردوو كه مپه كــه دا، 
شــه ش رۆژ له كاتژمێــر )8:30 تاكــو 4:00(ی پــاش نیــوه ڕۆ كرابــۆوە  و پێشــوازییان لــه  نه خــۆش دەكــرد. بــه اڵم دواتــر گۆڕانــكاری به ســه ر خشــته ی 
ــه  نه خــۆش ســەردانیكاران ده كــه ن. ــوه ڕۆ خزمــه ت ب ــاش نی ــر )8:30 تاكــو 2(ی پ ــج رۆژ كارده كــه ن و له كاتژمێ ــه ی پێن ــدا هــات و هه فت كاركردنیان
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چاالكییه كان

له نێــوان مانگــی 10ی 2016 تاكــو كۆتایــی ســاڵی 2017 له ســه روبه ندی ئۆپه راســیۆنی ئازادكردنــی شــاری مووســڵ، له نێــوان شــاره كانی مووســڵ 

و هه ولێــر )5( خێوه تگــه ی ئــاواره كان دروســتكران، كــه  تێكــڕا نزیكــه ی )100,000( ئــاواره ی له خۆگرتبــوو، لــه م رێــژه  زۆره ش به شــێكی 
ــه كان و شــه ڕ  ــاری رێگاوبان ــاواره كان به هــۆی ناله ب ــوو، هــاوكات به شــێكی ئ ــان هه ب ــه  چاره ســه ری ته ندروســتی داو و ده رم ــان پێویســتیان ب زۆری
ــدااڵن  ــوو. هه روه هــا من ــرا هه ب ــه  چاره ســه ری خێ ــه  پێویســتیان ب ــه وه ، ئه مان ــداری ببوون ــه ڕووی برین ــان رووب ــی هه ڵهاتنی ــه وه  له كات و ته قه كــردن و مین
به هــۆی به دخۆراكییــه وه  رووبــه ڕووی گرفتــی ته ندروســتی ببوونــه وه ، له گــه ڵ چه ندیــن جــۆری دیكــه ی نه خۆشــی به هــۆی پیســبوونی ئــاو و نه بوونــی 
خۆراكــی ته ندروســته وه  ته شــه نه ی كردبــوو. هه روه هــا بــۆ ئافره تانــی دووگیــان پێویســتیان بــه  چاره ســه رو پێدانــی خۆراكــی ڤیتامینــه كان هه بــوو.

حه سه ن شام

گواستنه وه ی نه خۆش راوێژكاری پزیشكپشكنینی تاقیگه ییبرین پێچی و په رستیاریبنكە تەدروستییەكان

خازر

2,5138,048

8,117

26,62158,243

62,819 1,41511,321
16,165121,062كۆی گشتی 3,92837,942
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ئاماری بنكه  ته ندروستییه كان لە )2016- 2017(
لــه  بنكــه ی ته ندروســتی حه ســه ن شــام بــه  پێشكه شــكردنی پشــكنین و چاره ســه ری ته ندروســتی جۆراوجــۆر خزمه تێكــی گــه وره ی دانیشــتوانی 
كه مپه كــه  كــراوه  به ڕاده یــه ك توانــراوه  گرفتــی ته ندروســتی هــه زاران كــه س چاره ســه ر بكرێــت، له مانگــی 12ی 2016 تاكــو كۆتایــی ســاڵی 2017 

لێــره دا به داتــا رێــژه ی ســوودمه ندان روونده كرێتــه وه .

حه سه ن شام

گواستنه وه ی نه خۆش راوێژكاری پزیشكپشكنینی تاقیگه ییبرین پێچی و په رستیاریبنكە تەدروستییەكان

خازر

1,9934,509

8,117

12,66938,702

44,831 1,1665,027
9,85183,533كۆی گشتی 3,15917,696
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له كــۆی رێــژه ی بینینــی نه خــۆش له الیــه ن راوێــژكاری پزیشــكییەوە )83533( كــه س تۆماركــراوه ، لــه و رێژه یــه  لــه  هــه ردوو بنكــه  ته ندروســتییه كه  له مــاوه ی 
ســاڵێكدا )2016/12-2017/12( چه ندیــن جــۆر نه خــۆش بینــراون، له وانــه  هه وكردنــی ســییه كان، هه وكردنــی قــوڕگ، هه وكردنــی گــه ده  و ســورێنجگ، 

نه خۆشــیه كانی پێســت، نه خۆشــی شــه كره ، به رزبوونــه وه ی فشــاری خوێــن.
هه روه هــا له كــۆی ئــه و رێــژه  زۆره ی نه خــۆش كــه  چاره ســه ری پێویســتیان بــۆ كــراوه ، )17696( كــه س پشــكنینی تاقیگه ییــان بــۆ ئه نجامــدراوه . ئــه و 

پشــكنینه  تاقیگه ییانــه ی ئه نجامــدراون بریتــی بوونــه  لــه :
• hemoglobin test
• Pregnancy test
• General urine examination
• General stool examination
• Seminal Fluid 
• Blood Sugar ) Random / Fasting ( 
• WBC
• Renal Function
• Lipid profile 
• Liver function
• Hepatitis B & C test
• HIV Screening test 
• Widal & Bruccela
• Blood group
• RHEUMATIC FACTOR
• Uric acid
• ASO test
• C-reactive protein )CRP( 
• ESR 
• Calcium 
• Iron 
• PSA
• TORCH
• TROPONIN2
• H.PYLORI
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بــۆ  بــووه   خێــرا  چاره ســه ری  و  په رســتیاری  و  برینپێچــی  یه كــه ی  ته ندروســتییه كه   بنكــه   هــه ردوو  له خزمه تگوزارییه كانــی  دیكــه   یه كێكــی 
ــی نه خــۆش، به شــێوه یه كی  ــا باشــبوونی ته واوه ت ــه رده وام ت ــی ب ــه دا )9851( چاره ســه ر ئه نجامــدراون له گــه ڵ چاودێریكردن ــه و چوارچێوه ی نه خۆشــه كان، ل

گشــتی ئــه م خزمه تگوزارییانــه  پێشــكه ش بــه  نه خــۆش كــراوه .
)برین پێچی، به ستنی كانوال، ئاوی موغه زی، پاككردنه وه ی برین، سووتان، دوورینه وه ی برین، چاودێریكردنی پاش نه شته رگه ری ..هتد.

ئاماری بنكه  ته ندروستییه كان لە )2018(
ــا  ــره دا به دات ــت، لێ ــه كان بكرێ ــراوه  خزمه تێكــی زۆر گــه وره ی دانیشــتوانی كه مپ ــه  بنكــه ی ته ندروســتی حه ســه ن شــام و خــازر له ســاڵی 2018 توان ل

رێــژه ی ســوودمه ندان روونده كرێتــه وه .

حه سه ن شام

گواستنه وه ی نه خۆش راوێژكاری پزیشكپشكنینی تاقیگه ییبرین پێچی و په رستیاریبنكە تەدروستییەكان

خازر

5203,539

2,775

13,95219,541

17,988 2496,294
6,31437,529كۆی گشتی 76920,246



چاالكی بنکە تەندروستییەکانی كەمپی حه سه ن شام و خازر  2016 ــ 482018



49 چاالكی بنکە تەندروستییەکانی كەمپی حه سه ن شام و خازر  2016 ــ 2018

ده رمانه  پزیشكییه كان
له  هه ردوو بنكه ی ته ندروستی 

حه سه ن شام و خازر، توانراوه  ده رمانی 
پێویست پێشكه ش به  نه خۆشانی )دڵ و 

خوێنبه ربوون و به رزبوونه وه ی فشاری خوێن و 
 جه ڵته ی مێشك و نه خۆشی شه كره  و 

ره بوو ..هتد( بكرێت.

نۆرینگهیگهڕۆك
به شێكی زۆری نه خۆشه كان 
تاكو پێش كردنه وه ی هه ردوو 

بنكه ی ته ندروستی حه سه ن شام و 
خازر له ڕێگای ئه مبۆاڵنس و نۆرینگه ی 

گواستراوه وه  چاره سه ری نه خۆش كراوه  كه  
حاڵه ته كانی فریاگوزاری خێرابووه  له ماوه ی 
كردنه وه ی خێوه تگه كان كه  ئه وكات 

پێویستییه كی زۆریان به  چاره سه ر و 
ده رمان هه بوو.

گواستنهوهینهخۆش
له ڕێگه ی دابینكردنی 

ئۆتۆمبێلی ئه مبۆاڵنس بۆ گواستنه وه ی 
ئه و نه خۆشانه ی كه  پێویستیان به  

چاره سه ری زیاتره  له نه خۆشخانه كانی ناو 
شاری هه ولێر لەم ماوەیەدا )3159( حاڵه تی 
گواستنه وه ی نه خۆش ئه نجامدراوه  له وانه  
حاڵه تی گواستنه وه ی خێرا بۆ نه خۆشان 

ئه نجامدراوه  له گه ڵ گواستنه وه ی 
ته رم.
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رۆشنبیری ته ندروستی
ــه وه ی دوو بنكــه ی ته ندروســتی له كه مپه كانــی حه ســه ن شــام و خــازر، ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی و ده وڵه تــی كوێــت له ڕێگــه ی  ــه  كردن جگــه  ل
چه نــد تیمێكــی پزیشــكییه وه  هه وڵیانــداوه  له ڕێگــه ی باڵوكــراوه و ســیمیناره وه  رێنمایــی ته ندروســتی و خۆپاراســتن لــه  نه خۆشــییه كان بــه  دانیشــتوانی 
كه مپــه كان بگه یه نرێــت، كــه  به شــێوه یه كی گشــتی بابه ته كانــی خۆپاراســتنی ته ندروســتی و چاودێریكردنــی نه خــۆش و چاره ســه ری ســه ره تایی 
له نێــو خێوه تــگاكان و خۆراكــی مــاوه  به ســه رچوو پێشــكه ش كــراون، له گــه ڵ خۆپاراســتن لــه  باڵوبوونــه وه ی نه خۆشــییه  درمیــه كان و رێگریكــردن 
لــه  ته شــه نه كردنی نه خۆشــییه كان ، لــه م رێگه یــه وه  توانــراوه  رۆشــنبیری ته ندروســتی پێشــكه ش بــه  )3500( كــه س لــه  خێوه تگه كانــی )چه مه كــۆر، 

حه ســه ن شــام U2و M2( بكرێــت.
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سپۆنسه ر و هاوكاران
هــەردوو بكــەی تەندروســتی لــە ژێــر چاودێــری و فەنــدی دەولــەت و رێكخراوەكانــی كوێــت ئەنجــام دراوە و خەرجــی كارگێــڕی دەكرێــت و 

گرنگتریــن هاوبەشــەكانی ئەمانــەی خــوارەوە بــوون:
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