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آذار - مارس



الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما” 

: هــي منظمــة إنســانية، إغاثيــة طبيــة، تنمويــة غير 

ربحيــة، وطنيــة؛ ال ارتبــاط لها باألنظمة السياســة وال 

ــا  ــع أعماله ــدم جمي ــات. تق ــزاب، وال اآليديولوجي األح

ــرق أو  ــار للع ــع دون اعتب ــة للجمي ــانية اإلغاثي اإلنس

ــب  ــة أو المذه ــن أو الطائف ــون أو الدي ــس أو الل الجن

أو اللغــة. 

الضــوء  إلــى تســليط  الشــهرية  النشــرة  تهــدف 

علــى اإلنجــازات و المشــاريع التــي ترعاهــا الرابطــة 

ــم فكــرة واضحــة لمتابعــي الرابطــة عــن  مــع تقدي

حجــم العمــل فــي هــذه المشــاريع عبــر اإلحصائيــات 

المتنوعــة، إضافــة إلــى تغطيــة األحــداث والفعاليات 

ــة  ــر مفصل ــع تقاري ــة م ــا الرابط ــاركت فيه ــي ش الت

ــدورات  ــم و ال ــب و التعلي عــن نشــاطات قســم التدري

ــزة  ــدد األجه ــن ع ــذة ع ــر نب ــع ذك ــا م ــي يقيمه الت

ــا  ــي بإصالحه ــب الهندس ــام المكت ــي ق ــة الت الطبي

ــا .   أو صيانته

مقدمة:

النرشة الشهرية: سيام يف شهر



2020

آذار
مارس

إجاميل املستفيدون من مشاريع سـيام

أصغر من 5  سنوات

15777

49233
أكبر من 5 سنوات

ذكور

22961

42049
إناث

سكان محليون

24299

40711
نازحون

عدد املستفيدين

 اإلجاميل

63637

928 الوالدات الطبيعية

341 الوالدات القيصرية

775 الجراحات الكبرى

492 الجراحات الصغرى

61753 العيادات

3257 القبول

2381 األسنان

28356 التحاليل المخبرية

5290 الصور الشعاعية

62573 وصفات االدوية



2020

آذار
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املستفيدون من مشاريع سيام

املشفى الجراحي التخصيص يف إدلب

ذكور

34753857
إناث إجاميل املستفيدين

7332

212 الجراحات الكبرى

201 الجراحات الصغرى

36 المصابين بأذيات حربية

148 جراحة عامة

110 جراحة عظمية

36 جراحة أذن أنف حنجرة

62 جراحة نسائية

31 الجراحة البولية

3497 الصور الشعاعية

3315 التحاليل المخبرية

13 اإلحاالت

613 القبول

137 الوالدات الطبيعية

56 الوالدات القيصرية



2020

آذار
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ذكور

33082595
إناث إجاميل املستفيدين

5903

100 الجراحات الكبرى

219 الجراحات الصغرى

3 المصابين بأذيات حربية

40 اإلحاالت

388 القبول

1097 الصور الشعاعية

1039 التحاليل المخبرية

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى وسيم حسينو الجراحي



2020

آذار
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املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى معاذ أبو مهدي للصحة اإلنجابية

ذكور

12302874
إناث إجاميل املستفيدين

4104

1585 التحاليل المخبرية

17 اإلحاالت

598 القبول

56 الجراحات الكبرى

0 الجراحات الصغرى

218 الوالدات الطبيعية

38 الوالدات القيصرية



2 المصابين بأذيات حربية

192 الصور الشعاعية

156 التحاليل المخبرية
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آذار
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املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى جرس الشغور

ذكور

581672
إناث إجاميل املستفيدين

1253

4 اإلحاالت

152 القبول

42 الجراحات الكبرى

70 الجراحات الصغرى

36 الوالدات الطبيعية

15 الوالدات القيصرية



2020

آذار
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املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى الفارايب للصحة اإلنجابية

ذكور

19864338
إناث إجاميل املستفيدين

6324

2916 التحاليل المخبرية

65 اإلحاالت

500 القبول

178 الجراحات الكبرى

1 الجراحات الصغرى

182 الوالدات الطبيعية

97 الوالدات القيصرية



2020

آذار
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املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى اإلخاء التخصيص

ذكور

18466318
إناث إجاميل املستفيدين

8164

174 الجراحات الكبرى

0 الجراحات الصغرى

504 الصور الشعاعية

4570 التحاليل المخبرية

72 اإلحاالت

732 القبول

376 الوالدات الطبيعية

135 الوالدات القيصرية



2020

آذار
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1625 النسائية

2237 األطفال

3207 الداخلية

475 األسنان

مركز الدانا للرعاية الصحية األولية

ذكور

26274917
إناث إجاميل املستفيدين

7544

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية



2020

آذار
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املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز الشيخ يوسف

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

42
53

النسائية 938

األطفال 1414

الداخلية 1523

األسنان 378

ذكور
14932760

إناث

ستفيدين
مل

عدد ا

2247

367 النسائية

782 األطفال

677 الداخلية

421 األسنان

مركز بكرسيا

ذكور
8631384

إناث



2020

آذار
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املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز الشهباء

مركز ميدان إكبس

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

20
11

891 األطفال

532 الداخلية

588 األسنان

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

23
0

0

النسائية 637

األطفال 257

الداخلية 1390

األسنان 16

ذكور
8261185

إناث

ذكور
8161484

إناث



2020

آذار
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املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز راعل

مركز باب الحجر

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

6
6

2158 النسائية

299 األطفال

205 الداخلية

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

51
9

النسائية 5

األطفال 294

الداخلية 216

األسنان 4

ذكور
248414

إناث

ذكور
216303

إناث



2020
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ذكور

282352
إناث عدد املستفيدين

634

مركز الرعاية الصحية األولية مامليان

)العراق(

259 األطفال

375 الداخلية



2020

آذار
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2105 عدد الزيارات المنزلية

411 عدد الجلسات 

الجماعية

2608 عدد مسوحات سوء 

التغذية 

251 عدد االحاالت

برنامج الصحة املجتمعية

ذكور

43756464
إناث املستفيدين اإلجاميل

10839



2020

آذار
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5010 عدد الزيارات المنزلية

9987 عدد مسوحات سوء 

التغذية 

301 عدد االحاالت

ذكور

43238437
إناث املستفيدين اإلجاميل

12760

برنامج التغذية



2020
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3201 النسائية

4329 األطفال

3269 الداخلية

114 األسنان

1494 اإلستشارات العامة

ذكور

41638244
إناث عدد املستفيدين

12407

مرشوع العيادات املتنقلة

)ريف حلب وإدلب(



2020

آذار
مارس

مرشوع مراكز غسيل الكىل

مركز فادي كشكش )كفر تخاريم(

جلسات غسيل الكىل

267
ذكور

1421
إناث

عدد املستفيدين

35



2020

آذار
مارس

املنظومة االسعافية يف ادلب

191 حاالت اخالء جرحى المشفى داخل المدينة

74 حاالت اخالء جرحى للمشافي الخارجية

265 العددد الكلي لحاالت اإلخالء



2020

آذار
مارس

مكتب الهندسة الطبية

2 عدد عمليات التركيب

18 عدد عمليات الصيانة

20 العدد الكلي للعمليات



2020

آذار
مارس

أخبار سيام

ضمــن اســتجابة ســيما لمواجهــة انتشــار جائحــة فيــروس 
كورونــا „كوفيــد19-” فــي الشــمال الســوري، قامــت الرابطــة 
فــرز  خيــام   بإنشــاء  الســوريين ســيما  للمغتربيــن  الطبيــة 

المرضــى والمراجعيــن لمشــافيها ومراكزهــا الصحيــة. 

علــى  المشــافي  أمــام  المتواجــدة  الخيــام  تلــك  وتعمــل 
اســتقبال المرضــى والمراجعيــن قبــل دخولهــم للمشــفى أو 
ــن أي  ــالمتهم م ــن س ــد م ــم والتأك ــي لفحصه ــز الصح المرك
ــان  ــم وضم ــة له ــائل الوقاي ــم وس ــم وتقدي ــراض، وحمايته أع
ــة،  ــآت الصحي ــي المنش ــة ف ــة العامل ــوادر الصحي ــالمة الك س
وللتخفيــف مــن االزدحــام داخــل المنشــآت الصحيــة، وذلــك 
عــن طريــق وضــع خيمتيــن للفحــص أمــام المشــفى، األولــى 
ــود  ــال وج ــي ح ــفى، وف ــن للمش ــص المراجعي ــا فح ــّم فيه يت
أعــراض تنفســية مشــتبهة عنــد أحــد المراجعيــن يتــم تحويلــه 
ــة  ــة الطبي ــالغ الجه ــزل( وإب ــة الع ــة )خيم ــة الثاني ــى الخيم إل
المختصــة إلجــراء الفحوصــات الالزمــة للتأكــد مــن ســالمة 

ــه.  ــض أو احالت المري

ــن  ــا ضم ــيما تطبيقه ــدأت س ــي ب ــراءات الت ــذه اإلج ــي ه وتأت
منشــآتها الصحيــة بحســب توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة 
ــي  ــن تفش ــد م ــوري، للح ــل الس ــي الداخ ــة ف ــات الصح ومديري
ــًا  ــاًء عالمي ــح وب ــد أن أصب ــه بع ــة من ــا والوقاي ــروس كورون في

ــم. ــع دول العال ــاة شــعوب جمي يهــدد حي

»خيم لفرز املرىض«
 سيام تطبق إجراءات جديدة يف الشامل السوري ملكافحة فريوس كورونا



2020

آذار
مارس

أقامــت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما” بالتعــاون والتنســيق مــع مديريــة صحــة كلــس التركيــة، دورة تدريبيــة 
فــي مشــفيي إعــزاز والراعــي بريــف حلــب تحــت عنــوان: „اإلســعافات األوليــة وطــب الطــوارئ”، لتدريــب المســعفين والممرضين 

وســائقي ســيارات اإلســعاف علــى التعامــل مــع مختلــف المصابيــن والمرضــى أثنــاء نقلهــم للمشــافي الطبيــة.

تأتــي أهميــة الــدورة التــي اســتمرت علــى مــدى يوميــن متواصليــن وحضرهــا الــكادر اإلســعافي الــذي يســاهم بالدرجــة األولى 
بالحفــاظ علــى حيــاة المصابيــن، نتيجــة القصــف واألنفجــارات وحــوادث الســير المختلفــة ونقلهــم للنقــاط أو المشــافي الطبيــة 
األقــرب لمــكان تعــرض المدنييــن أليــة حــدث مفتــرض، بأســرع وقــت وأســلم طريقــة، مــا يســهم فــي التخفيــف مــن عــدد الضحايا 

المدنييــن فــي الشــمال الســوري.

وأشــرَف كادر أكاديميــة العلــوم الصحيــة التابعــة لســيما علــى تدريــب المســتفيدين مــن الــدورة والبالــغ عددهــم 75 متدربــًا، 
يعملــون فــي قســم الطــوارئ واإلســعاف والتمريــض. 

شــِملت دورة „اإلســعافات األوليــة وطــب الطــوارئ” علــى قســمين متصليــن، األول مرحلــة نظريــة كاإلنعــاش القلبــي الرئــوي 
وتثبيــت الكســور وإيقــاف النــزوف ومختلــف اإلصابــات، وقســم عملــي حيــث تــم تطبيــق بعــض المهــارات علــى الدمــى وإنجــاز 
ســيناريو مصابيــن كســور وحــروق، إضافــة لبعــض اإلصابــات الرضيــة وكيفيــة التعامــل معهــا وكيفيــة نقــل المصــاب، وذلــك 

بحضــور وفــد وبعــض المتدربيــن مــن مديريــة صحــة كلــس التركيــة.

»سيام« تقيم دورة لإلسعافات األولية وطب الطوارئ

أخبار سيام



2020

آذار
مارس

أخبار سيام

أقامــت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما” فــي 
الشــمال الســوري تدريــب ضبــط العــدوى الخــاص بفيــروس 
قبلهــا  مــن  المدعومــة  الصحيــة  المراكــز  ضمــن  كورونــا 
)مشــفى اإلخــاء التخصصــي - مشــفى الجراحــي التخصصــي - 
مشــفى الفارابــي - مركــز الدانــا - مركز الشــيخ يوســف(، وذلك 
لتدريــب الكــوادر الطبيــة علــى أســاليب الوقايــة الخاصــة بهــم، 
والتدابيــر الوقائيــة الخاصــة بالمرضــى والمنشــآت الصحيــة 
والمجتمــع واألســرة، وذلــك لتقليــل مــن انتشــار الفيــروس 
للحــد األدنــى مما يســهل علــى النظام الصحــي المتوفــر إدارة 
التعامــل مــع هــذه الجائحــة العالميــة المنتشــرة فــي معظــم 

دول العالــم منــذ ثالثــة أشــهر.

تطــّرق التدريــب الــذي حضــره كادر المنشــآت الصحيــة إلى أهم وســائل الوقاية وضبــط العدوى الخاصــة بهم، واألســاليب المانعة 
ــة  ــس والمصافح ــل التالم ــى تقلي ــد عل ــع، والتأكي ــة والمجتم ــروس بالبيئ ــار الفي ــة بانتش ــراءات الخاص ــة اإلج ــوث وخصوصي للتل

واالحتــكاك بيــن مــزودي الرعايــة الصحيــة مــع المرضــى وتقليــل التجمعــات واإلجــراءات الوقائيــة األخــرى. 

ــائل  ــطح واألدوات، ووس ــآت واألس ــة بالمنش ــم الخاص ــواد التعقي ــا” م ــروس كورون ــاص بفي ــدوى الخ ــط الع ــج „ضب ــن برنام ويؤّم
.)COVID-19( ــد ــا الجدي ــروس كورون ــم بفي ــتبه بإصابته ــى والمش ــي المرض ــى ومرافق ــكادر والمرض ــخصية لل ــة الش الوقاي

وأوضــح الدكتــور „واصــل الجــرك” مديــر البرامــج الطبيــة فــي „ســيما”، „يوجــد فــي مناطــق شــمال غــرب ســوريا 6 مليون ســوري 
يعشــون فــي تلــك المناطــق المســتهدفة، كمــا يوجــد فيهــا 100 ســريرًا لوحــدات العنايــة المركزة فقــط، وُيتوقــع أنه إذا انتشــر 
فايــروس كورونــا فــي تلــك المنطقــة ســيصاب حوالــي %60 مــن المجتمــع و%20 مــن اإلصابــات تحتــاج إلــى استشــفاء، و%3 إلــى 
%5 منهــا تحتــاج إلــى تنبيــب ومنافــس، وهــي أرقــام تفــوق بمراحــل  قــدرة القطــاع الصحــي أو النظــام الصحــي الموجــود حاليــًا 

علــى اســتيعاب الكارثــة فــي حــال وقوعهــا ال قــدر هللا”.

سيام تقيم تدريبات لضبط العدوى الخاصة بفريوس كورونا
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أخبار سيام

ــفنج وأدوات  ــّجاد واإلس ــة للس ــتلزماتها باإلضاف ــع مس ــرارة م ــًة للح ــًة عازل ــم 80 خيم ــيما-إيطاليا بتقدي ــت „س قام

ــا فــي الشــمال الســوري. ــة الّدان ــواء فــي مدين ــن يســكنون إحــدى مخيمــات اإلي ــن الذي ــا النازحي التنظيــف، ألهلن

وبلــغ عــدد المســتفيدين 80 عائلــًة )395 شــخصًا( مــن أطفــال ونســاء وكبــار الســّن مــن أهالــي مدينــة ســراقب الذيــن 

هجــروا مــن مدينتهــم جــراء العمليــات العســكرية التــي اســتمرت منــذ بدايــة العــام الجــاري.

ورغــم أن „ســيما” مختصــة بالمجــال اإلغاثــي الطّبــي، لكــن الحاجــة الملحــة للنازحيــن واألوضــاع اإلنســانية الصعبــة 

التــي يعيشــونها، دفعتهــا لتقديــم تلــك الخيــم للتخفيــف عــن النــاس الضعفــاء.

»سيام إيطاليا«  تقّدم خيم للنازحني يف الشامل السوري
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„لــدّي خمســة أوالد، أربعــة منهــم استشــهدوا، وكذلــك أحفــادي الثالثــة استشــهدوا أيضــًا، جئــت إلــى هنــا وبصحبتــي عائالتهــم نبحــث عــن 
المــأوى واألمان..فمــا عــاد فــي العمــر متســع لمزيــد مــن القهــر”، بهــذه الكلمــات تــروي لنــا الســيدة „أم هــارون” قصــة معاناتهــا وآالمهــا 

التــي عاشــتها مــع أســرتها خــالل ســنوات الحــرب فــي ســوريا.

تحكــي تجاعيــد وجــه الســيدة أم هــارون )70 عامــًا( آالم وطــن بأكملــه، فهــي أرملــة وأم لثــالث بنــات وخمســة شــّبان، أجبرتهــا الحــرب علــى 
النــزوح مــن بلدتهــا فــي جبــل الزاويــة إلــى مدينــة البــاب بريــف حلــب، وعــن آالمهــا ومعاناتهــا  تقــول لفريــق „ســيما” الــذي زارهــا وســألها 
عــن حالهــا واحتياجاتهــا „حفيدتــي يتيمــة وتوشــك أن تضــع مولودهــا األول ونحــن نازحــون جــدد، وال نعلــم عــن هــذا البلــد شــيئًا، وال معيــل 

معنــا وال نقــود”.

ــي” المدعــوم مــن „ســيما”، ليقــدم لهــا  ــى مشــفى „الفاراب ــة حفيدتهــا الســيدة )م. ش( إل ــة مباشــرًة بإحال ــق الصحــة المجتمعي قــام فري
الرعايــة الطبيــة الالزمــة مــن فحوصــات وتحاليــل مخبريــة، ثــّم أجــرى لهــا الــكادر الطبــي فــي المشــفى مؤخــرًا عمليــة قيصريــة ووضعــت مــن 

خاللهــا مولودهــا الجديــد ليتلقــى بــدوره العنايــة والفحوصــات الالزمــة فــي جنــاح األطفــال.

وأثنــاء متابعــة حالــة الســيدة )م.ش( وطفلهــا بعــد الــوالدة، تبيــن للفريــق أن لديهــم طفلــة تعانــي مــن نوبــات اختــالج متكــررة، ليقــوم الفريق 
أيضــًا بإحالتهــا إلــى عيــادة األطفــال فــي مشــفى الفارابــي أيضــًا، حيــث بــدأ الطبيــب المختــص معهــا رحلــة العــالج والمتابعة.

الســيدة „أم هــارون” وأحفادهــا هــم حالــة مــن بيــن عشــرات ومئــات الحــاالت المخفّيــة وســط مخيمــات النازحيــن، علــى طــول الحــدود الســورية 
التركيــة، والتــي تــأوي أكثــر مــن 1,5 مليــون نــازح مــن مناطــق مختلفــة فــي ســوريا، يعانــون مــن ويــالت الحــرب ويحتاجــون لمــن يبحــث عنهــم 

ويتفقدهــم ويمــد لهــم يــد العــون والمســاعدة.

»نازحون«.. رشدتهم الحرب ورمت بهم يف مخيامت النزوح ملواجهة آالمهم ومعاناتهم  

أخبار سيام
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نتيجــة الحــرب المســتمرة منــذ  9 ســنوات، والتــي أصابــت الفئــات األشــد ضعفــًا فــي المجتمــع مــن أطفــال ونســاء، ومــا خلفتــه 
مــن مشــكالت اجتماعيــة وصحيــة ونفســية، بــدأت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما” العمــل فــي مشــروع الحمایة 

الــذي یهــدف إلــی دمــج مبــادئ الحمایــة فــي المراکــز الصحیــة التابعــة لهــا فــي الشــمال الســوري.

ســعت „ســیما „ إلــی تحســین وصــول المســتفیدین لخدمــات الصحــة النفســیة، ونشــر الوعي حــول الصحة النفســیة والمشــکالت 
واالضطرابــات النفســیة وتقدیــم الدعــم واإلســعاف النفســي األولــي، للمدنييــن الضعفــاء وخاصــة االطفــال والنســاء للتخفيــف 
عــن معاناتهــم قــدر اإلمــكان وخلــق مســاحة أمنــة لهــم للحــد مــن أثــار تلــك المشــكالت وتأثيرهــا عليهــم، وذلــك عــن خــالل 
مراكــز مختصــة بالحمايــة والدعــم النفســي كمركــز „بصمــات” فــي منطقــة عفريــن، ومركــز „آمــال” فــي منطقــة إعــزاز بريــف 

حلــب.

ويعــد مركــز „آمــال” مــن أبــرز مشــاريع برنامــج الحمايــة والدعــم النفســي فــي „ســيما”، الــذي يســاهم فــي تكامــل الخدمــات 
الصحيــة وتعزيــز دمــج الحمايــة بالصحــة المقدمــة للمســتفيدين، وخاصــة تلــك الحاالت التــي ال يســتطيع القطاع الصحــي التعامل 

معهــا مثــل األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة وعائالتهــم.

مركز »آمال« مساحة آمنة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة

أخبار سيام
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راجــع المشــفى الجراحــي التخصصــي بإدلــب مريــض بعمــر 70 عامــًا، وهــو يعانــي من ورم خبيث في الشــفة الســفلية بتشــخيص 
ســابق دون تلقــي للعــالج، وبعــد تنقلــه بيــن عــدة مشــاِفِ فــي الداخــل الســوري وفــي تركيــا، باإلضافــة لمعانــاة  تكاليف الســفر 

والمعيشــة والتنقــل المتعــدد بين المشــافي.

تّمــت اإلجــراءات الالزمــة والفحــص الشــعاعي لكامــل جســم المريــض مــع إجــراء فحــص إيكــو لمنطقــة الــرأس والعنــق والصــدر، 
squamous cell car-  وإجــراء التحاليــل الدمويــة الالزمــة لــه، ثــم تحديــد التشــخيص بوجــود عــدة عقــد متضخمــة )ورم مــن نمــط

cinoma( فــي المســتوى األول للعنــق.

اســتأصل الــكادر الجراحــي اآلفــة األصليــة فــي الشــفة مــع حــواف أمــان مــن النســج الســليمة، إلبعــاد احتمــال بقــاء خاليــا ورمية، 
ــن  ــع، وحســب التشــريح المرضــي لآلفــة المســتأصلة تبي ــب حتــى المســتوى الراب ــي الجان مــع إجــراء تجريــف عنــق كامــل ثنائ
ــة العامــة  ــن التأكــد مــن تحســن الحال ــام لحي ــة لعــدة أي ــة والمراقب ــورم، ليتــم وضــع  المريــض فــي العناي اســتئصال كامــل ال

وحصــول الشــفاء إن شــاء هللا.

ويدعــو مشــفى إدلــب الجراحــي التخصصــي المدعــوم مــن „ســيما” المرضــى فــي الشــمال الســوري إلــى اإلســراع فــي عــالج 
مثــل هــذه األورام لتجنــب الجراحــة الواســعة ومخاطرهــا.

مشفى إدلب الجراحي التخصيص يستأصل ورم خبيث ألحد مراجعيه

قصص نجاح
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الكادر املناوب يف مشفى اإلخاء ينقذ حياة طفلة بعد منتصف الليل

قصص نجاح

ــفى  ــي مش ــة ف ــكادر المناوب ــاه ال ــب أمض ــل وُمتع ــوم طوي ي
اإلخــاء التخصصــي  باســتقبال المراجعيــن وأهاليهــم، حيــث تــم 
قبــول 43 طفــاًل فــي قســم األطفــال والحواضــن، باإلضافة إلى 

عشــرات الحــاالت اإلســعافية ومراجعــي العيــادة المســائية.

الجولــة  ينهــون  المشــفى  فــي  المناوبــون  كان  وبينمــا 
المســائية علــى المرضــى، راجــع قســم اإلســعاف فــي الســاعة 
الحاديــة عشــر ليــاًل الطفلــة )حــال.أ( مــع والدهــا والتــي لــم 
ــع بســبب شــكاية اصفــرار واضــح وشــديد  تكمــل يومهــا الراب

ــة. ــون الطفل ــي ل ف

ــم  ــة ت ــة المقيم ــل الطبيب ــن قب ــة م ــة الطفل ــم حال ــد تقيي بع
طلــب التحاليــل اإلســعافية للطفلــة حيــث تبيــن وجــود ارتفــاع 
ــكل  ــا يش ــه ٢٨، م ــت درجت ــدم  وبلغ ــن ال ــي بيلروبي ــديد ف ش
خطــورة كبيــرة علــى حيــاة الطفلــة بشــكل عــام وعلــى الجهــاز 

العصبــي بشــكل خــاص.

ــة  ــراء عملي ــد إلج ــن جدي ــواه م ــاوب ق ــكادر المن ــتجمع ال اس
جراحيــة بعــد منتصــف الليــل وطلــب دم موافــق لــدم الطفلــة، 
ــعافي،  ــل دم إس ــة تبدي ــدء بعملي ــة والب ــر الطفل ــّم تحضي وت

ــًا.. ــف صباح ــة والنص ــاعة الثاني ــاح الس ــة بنج ــي العملي لتنته

قــام كادر المشــفى المدعــوم مــن „ســيما” بمتابعــة الطفلــة 
ــام وكانــت الحالــة العامــة ممتــازة دون أيــة مشــاكل  لعــدة أي
ــي  ــة وه ــرة زمني ــد فت ــا بع ــم تخريجه ــه ت ــد لل ــر، والحم تذك

بصحــة جيــدة.
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