
20200 1 ســـيام يف شـــهر
Jan - كانون الثاين



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

كانون الثانس
يناير

إجاميل املستفيدون من مشاريع سـيام

أصغر من 5  سنوات

1 8 4 8 2

4 4 0 0 2
أكبر من 5 سنوات

ذكور

2 3 0 7 1

3 9 4 1 3
إناث

سكان محليون

2 3 4 9 6

3 8 9 8 8
نازحون

عدد املستفيدين

 اإلجاميل

62484

882 الوالدات الطبيعية

312 الوالدات القيصرية

719 الجراحات الكبرى

435 الجراحات الصغرى

59298 العيادات

3186 القبول

3052 األسنان

17096 التحاليل المخبرية

6002 الصور الشعاعية

59467 وصفات االدوية



2020

كانون الثانس
يناير

املستفيدون من مشاريع سيام

املشفى الجراحي التخصيص يف إدلب

ذكور

3 6 7 34 3 7 9
إناث إجاميل املستفيدين

8052

270 الجراحات الكبرى

194 الجراحات الصغرى

235 المصابين بأذيات حربية

134 جراحة عامة

97 جراحة عظمية

43 جراحة أذن انف حنجرة

121 جراحة نسائية

32 الجراحة البولية

4045 الصور الشعاعية

3030 التحاليل المخبرية

55 اإلحاالت

974 القبول

157 الوالدات الطبيعية

88 الوالدات القيصرية



2020

كانون الثانس
يناير

ذكور

33762718
إناث إجاميل املستفيدين

6094

75 الجراحات الكبرى

203 الجراحات الصغرى

92 المصابين بأذيات حربية

30 اإلحاالت

326 القبول

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى وسيم حسينو الجراحي

1512 الصور الشعاعية

1240 التحاليل المخبرية



2020

كانون الثانس
يناير

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى معاذ أبو مهدي للصحة اإلنجابية

ذكور

16313578
إناث إجاميل املستفيدين

5209

1450 51التحاليل المخبرية جراحة نسائية

36 اإلحاالت

517 القبول

51 الجراحات الكبرى

0 الجراحات الصغرى

165 الوالدات الطبيعية

37 الوالدات القيصرية



8 المصابين بأذيات حربية

129 الصور الشعاعية

168 التحاليل المخبرية

2020

كانون الثانس
يناير

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى جرس الشغور

ذكور

857832
إناث إجاميل املستفيدين

1689

5 اإلحاالت

150 القبول

47 الجراحات الكبرى

37 الجراحات الصغرى

50 الوالدات الطبيعية

10 الوالدات القيصرية



2020

كانون الثانس
يناير

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى الفارايب للصحة اإلنجابية

ذكور

22014646
إناث إجاميل املستفيدين

6847

2663 التحاليل المخبرية

16 اإلحاالت

518 القبول

141 الجراحات الكبرى

0 الجراحات الصغرى

231 الوالدات الطبيعية

88 الوالدات القيصرية



2020

كانون الثانس
يناير

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى اإلخاء التخصيص

ذكور

14925315
إناث إجاميل املستفيدين

6807

135 الجراحات الكبرى

1 الجراحات الصغرى

300 الصور الشعاعية

2102 التحاليل المخبرية

12 اإلحاالت

701 القبول

277 الوالدات الطبيعية

89 الوالدات القيصرية



2020

كانون الثانس
يناير

1431 النسائية

765 األطفال

3188 الداخلية

719 األسنان

مركز الدانا للرعاية الصحية األولية

ذكور

19914112
إناث إجاميل املستفيدين

6103

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية



2020

كانون الثانس
يناير

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز الشيخ يوسف

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

36
26

النسائية 742

األطفال 1036

الداخلية 1352

األسنان 496

ذكور
13402286

إناث

ستفيدين
مل

عدد ا

170
5

210 النسائية

462 األطفال

566 الداخلية

467 األسنان

مركز بكرسيا

ذكور
6931012

إناث



2020

كانون الثانس
يناير

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

22
17

النسائية 353

األطفال 874

الداخلية 970

األسنان 20

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز الشهباء

مركز ميدان إكبس

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

19
82

956 األطفال

468 الداخلية

558 األسنان
ذكور

8481134
إناث

ذكور
8201397

إناث



2020

كانون الثانس
يناير

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

85
8 النسائية 161

األطفال 395

الداخلية 302

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز راعل

مركز باب الحجر

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

10
6

5287 النسائية

429 األطفال

349 الداخلية
ذكور
430635

إناث

ذكور
299559

إناث



2020

كانون الثانس
يناير

1832 عدد الزيارات المنزلية

379 عدد الجلسات 

الجماعية

3297 عدد مسوحات سوء 

التغذية 

933 عدد االحاالت

برنامج الصحة املجتمعية

ذكور

48556112
إناث املستفيدين اإلجاميل

10961



2020

كانون الثانس
يناير

2077 عدد الزيارات المنزلية

32 عدد الجلسات 

الجماعية

6356 عدد مسوحات سوء 

التغذية 

115 عدد االحاالت

ذكور

38216502
إناث املستفيدين اإلجاميل

10323

برنامج التغذية



2020

كانون الثانس
يناير

2750 النسائية

3209 األطفال

2128 الداخلية

46 األسنان

168 اإلستشارات العامة

ذكور

25975704
إناث عدد املستفيدين

8301

مرشوع العيادات املتنقلة

)ريف حلب وإدلب(



2020

كانون الثانس
يناير

مرشوع مراكز غسيل الكىل

مركز فادي كشكش )كفر تخاريم(

جلسات غسيل الكىل

283
ذكور

1823
إناث

عدد املستفيدين

41



2020

كانون الثانس
يناير

املنظومة االسعافية يف ادلب

116 حاالت اخالء جرحى المشفى داخل المدينة

60 حاالت اخالء جرحى للمشافي الخارجية

176 العددد الكلي لحاالت اإلخالء



2020

كانون الثانس
يناير

مكتب الهندسة الطبية

0 عدد عمليات التركيب

14 عدد عمليات الصيانة

14 العدد الكلي للعمليات



2020

كانون الثانس
يناير

أخبار سيام

تواصــل „ســيما” اســتجابتها للنازحيــن القادميــن مــن ريف إدلــب الجنوبي 
والشــرقي، فــي ظــل تــأزم وضعهــم المعيشــي والصحــي نحــو األســوأ، 

مــع اشــتداد بــرودة الطقــس فــي هــذه األيــام مــن العــام.

ــدة شــم الهــوى بريــف  ــج )63 عامــًا( أحــد النازحيــن مــن بل محمــد الفري
مدينــة معــرة النعمــان الشــرقي، الــذي اضطــر للنــزوح مــن بلدتــه بعــد 
اشــتداد القصــف بمختلــف األســلحة علــى تلــك المنطقــة يقــول: „خرجنــا 
مــن البلــدة مــن خــالل األراضــي الزراعيــة فــي ظــروف صعبــة وقصــف ال 
يتوقــف، حينهــا افترقــت عــن أســرتي وبعــد يوميــن مــن البحــث تمكنــت 

مــن العثــور عليهــم، لــم نــُك نعلــم إلــى أيــن ســنذهب”.

ــب  ــف إدل ــوش بري ــم حربن ــي مخي ــا ف ــن هن ــه، „نح ــد قصت ــع محم يتاب
الشــمالي منــذ ثالثــة أشــهر، بعــد أن ســاقنا النــزوح إلــى هنــا، كنــا نجلس 
تحــت أشــجار الزيتــون، وانتقلنــا للعيــش بخيــام بعــد أن تبــرع لنــا أصحــاب 
الخيــر بهــا، نعانــي من صعوبــة الحياة مــن غالء األســعار ومــواد التدفئة، 
إضافــة إلــى ميــاه الصــرف الصحــي التــي تمــر مــن هنــا وتجلــب معهــا 
الحشــرات واألمــراض والرائحــة الكريهــة، فاألطفــال يمرضــون كثيــرًا وال 
نســتطيع الذهــاب لألطبــاء أو المشــافي ألنهــا بعيــدة وال نملــك النقود”.

تعمــل العيــادات المتنقلــة التابعة للرابطــة الطبية للمغتربين الســوريين 
„ســيما” مــع أكثــر مــن 40 فريقــًا صحيًا من دعم نفســي وحمايــة وتغذية، 
للوصــول ألماكــن تجمــع النازحين في الشــمال الســوري، وتقديــم خدمات 
الرعايــة الصحيــة والنفســية والتغذويــة وتقديــم اإلرشــادات الصحيــة 

والمشــورة واإلحالــة والمســاعدات الطبيــة الضروريــة لهــم.

الربد القارس يضاعف من احتياجات النازحني ومعاناتهم
يف الشامل السوري  



2020

كانون الثانس
يناير

أخبار سيام

أنــا بقيــت في الجامــع، وبناتــي مع خالتهــن بالمشــفى، يذهبن 
وَيُعــْدَن معهــا ألنهــا مريضــة بالســرطان وتنتظــر المــوت حتــى 
ــدت  ــي ول ــان، الت ــرة النعم ــا مع ــي مدينته ــن ف ــود وتدف تع
ــة  ــر الحاج ــات تختص ــذه الكلم ــر” به ــذ الصغ ــا من ــت به وعاش
فتحيــة طويــش )55 عامــًا( قصتهــا عندمــا ُســِئلت عــن وضعهــا 

فــي أحــد مراكــز النــزوح المؤقتــة.

خــالل تنقــل فــرق „ســيما” المرافقــة للعيــادات المتنقلــة فــي 
أماكــن نــزوح المدنييــن مــن ريــف إدلــب الجنوبــي والشــرقي، 
والنفســي  التغذويــة  والدعــم  الصحيــة  الرعايــة  لتقديــم 
ومســاعدة النازحيــن قــدر اإلمكان، اســتوقفتهم أثنــاء عملهم 
ــا  ــن وم ــاة النازحي ــس حي ــي تعك ــة الت ــص المؤلم ــض القص بع

ــرك مدنهــم وقراهــم ومنازلهــم وأعــز مــا يملكــون. ــة، أجبرتهــم علــى ت عاشــوه مــن لحظــات صعب

الســيدة فضــة الحمــادي نازحــة مــن ريــف معــرة النعمــان، تتحــدث عــن األهــوال التــي ذاقتهــا ليلــة نزوحهــم مــن بلدتهــم: „ 15 
طائــرة تناوبــت علــى قصفنــا باإلضافــة إلــى الصواريــخ والراجمــات، كنــا نســتعد للنــوم والبعــض كان يتنــاول عشــاءه، فأصبحــت 
القيامــة، قصــف مســتمر طــوال الليــل وبعــض النــاس خرجــت مشــيًا علــى األقــدام بينمــا نحــن نزحنــا فــي الصبــاح، كل الذيــن 

أصيبــوا أو قتلــوا فــي هــذه الليلــة تركــوا تحــت األنقــاض لــم يتمكــن أحــد مــن انتشــالهم بســبب الرعــب والقصــف”.

مــا يؤلــم أكثــر أن خيــام النازحيــن، وأماكــن اإلقامــة المؤقتــة التــي يتجمعــون بهــا، ليســت فقــط تفتقــر للمســاعدات الصحيــة 
واإلنســانية، بــل إنهــا أيضــًا ال تراعــي خصوصيــة األفــراد وخاصــة النســاء الحوامــل والمرضعــات، تكمــل „فضــة” قصتهــا والحيــرة 
بــدت ظاهــرة علــى وجههــا المنهــك: „اآلن أنــا موجــودة فــي جامــع مــع أطفالــي وســوف أضــع مولــودًا جديــدًا عمــا قريــب ال 

أعلــم كيــف ســأنجب، وأنــا أســكن مــع أربعيــن أســرة، ولــم أســتطع أن أجلــب أي شــيء مــن حاجيــات منزلــي”.

»الناجون من القصف«.. من جحيم املوت إىل أماكن تجّمع
ال تراعي خصوصية البرش واحتياجاتهم



2020

كانون الثانس
يناير

أخبار سيام

اســتجابًة ألهلنــا النازحيــن الذيــن يعشــون ظروفــًا إنســانية صعبــة بمخيمــات شــمال غــرب ســوريا، قامــت الرابطــة 

ــع 2200 صندوقــًا  ــردى لألعمــال اإلنســانية بتوزي الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما” وبالتعــاون مــع منظمــة ب

ــًا، وزن الصنــدوق الواحــد )23 كــغ(. غذائي

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

التــي يعيشــونها، دفعتهــا للعمــل علــى تقديــم المســاعدات الغذائيــة، وتمكنــت مــن الوصــول بتلــك المســاعدات  

إلــى 2200 أســرة فــي 10 مخيمــات يقطنهــا نازحــون هربــوا مــن جنــوب وشــرق إدلــب، بســبب القصــف والعمليــات 

العســكرية التــي يشــنها النظــام الســوري وحلفائــه علــى المنطقــة.

توزيع سالل إغاثية استجابًة ألهلنا النازحني يف الشامل السوري
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يعيــش أكثــر مــن مليونــي نــازح فــي الشــمال الســوري فــي خيــام تفتقــر للخدمــات الصحيــة والغذائيــة والتعليميــة، 

مــن بينهــم أكثــر مــن 185 ألــف طفــاًل يتيــم األب أو األم، و39 ألــف امــرأًة تعيــش دون معيــل بعــد فقــدان زوجهــا.

ــة والدعــم النفســي  ــاره علــى المدنييــن وخاصــة الضعفــاء أجــرى فريــق الحماي وللتخفيــف مــن وطــأة النــزوح وآث

ــع  فــي „ســيما”، جلســات توعيــة وأنشــطة ترفيهيــة عــن االنفصــام األســري للبالغيــن واألطفــال، عــن طريــق توزي

األســاور الخاصــة باالنفصــال األســري المقّدمــة مــن قبــل منظمــة اليونيســيف، وربــط األطفــال وعائالتهــم بمقدمي 

الخدمــات األساســية، مــن مــأوى وتغذيــة وصحــة، باإلضافــة لإلحالــة الصحيــة النفســية عنــد الحاجــة.

فريق الحامية يجري جلسات ترفيهية وتوعوية للتخفيف من آثار النزوح 
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فــي إطــار ســعي الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما”، لزيــادة التعــاون والتنســيق مــع المؤسســات األكاديميــة فــي 
تركيــا، زار يــوم الخميــس الموافــق لتاريــخ 23/01/2020 وفــد مــن „الرابطــة” مؤلــف مــن  الدكتــور محمــد السوســي المديــر 
التنفيــذي „لســيما العالميــة”، والدكتــور عبــد الحنــان جوجــة مديــر مكتــب „ســيما” فــي تركيــا، ومنســقي قســمي العالقــات 
ــور  ــه الدكت ــور”، ونائب ــي غ ــور „عل ــة الدكت ــس الجامع ــوا برئي ــاب والتق ــازي عينت ــة غ ــة، جامع ــي الرابط ــم ف ــة والتعلي التركي

„شــيخموس ديميــر” وإدارة المشــفى الجامعــي التابــع لجامعــة غــازي عنتــاب.

جــاءت هــذه الزيــارة لبحــث آليــات تفعيــل التعــاون بيــن الطرفيــن فيمــا يخــص ملــف التعليــم العالــي، والتنســيق لتنفيذ نشــاطات 
مشــتركة تســاهم فــي بنــاء قــدرات الكــوادر الصحيــة الســورية، مــن خــالل االســتفادة مــن منشــآت ومرافــق جامعــة غــازي 
عينتــاب، باإلضافــة للمشــافي والمراكــز الطبيــة التابعــة للرابطــة، كمــا تــم بحــث كيفيــة تعــاون كــوادر الطرفيــن فــي مجــال 

البحــث العلمــي، والتنســيق لمشــاركة فاعلــة لجامعــة غــازي عنتــاب فــي مؤتمــر الرابطــة الســنوي المقبــل.

وفد من »سيام« يزور جامعة غازي عنتاب

أخبار سيام
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راجعــت مؤخــرًا مريضــة بعمــر 65 عامــًا المشــفى الجراحــي التخصصــي بإدلــب بشــكاية ألــم طــرف علــوي، جــراء أي جهــد مبذول 
فــي األعمــال المنزليــة الروتينيــة أو بســبب بــرودة الطقــس، وذلــك مــع بــرودة وغيــاب نبــض وضغــط شــرياني غيــر مقاس.

بالفحوصــات الطبيــة واالســتقصاء تبّيــن وجــود تضيــق عصيــدي معــزول فــي الشــريان االبطــي وهــو أمــر نــادر طبيــًا، مــا دعــا 
الــكادر الطبــي للتداخــل عــن طريــق القثطــرة عبــر الشــريان الكعبــري للطــرف، وتوســيع الشــريان بواســطة بالــون دوائــي مــن 

.)Drug coated balloon( ــل النكــس أجــل تقلي

بعــد ســاعات مــن العمليــة الجراحيــة وتحســن حالــة المريضــة وعــودة نبضهــا المحســوس تــّم تخريجهــا، ومــن ثــم عودتهــا بعــد 
أســبوع لمراجعــة العيــادة الوعائيــة، لتغيــب بشــكل تــام كافــة األعــراض الســابقة واآلالم وللــه الحمــد.

املشفى التخصيص يف إدلب يجري عملية جراحية إلحدى الحاالت النادرة

قصص نجاح
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مشفى اإلخاء ينقذ حياة مريضة وجنينها بعد رفض ثالثة مشايف 
قبول حالتها الخطرية

قصص نجاح

حــان موعــد الــوالدة، واأللــم يــزداد فــي كل لحظــة انتظــار.. 

تقطعــت بهــا الّســبل وتكاليــف التنقــل بيــن ثالثــة مشــافي 

اعتــذروا عــن اســتقبالها لحالتهــا الخطــرة.

المريضــة )خ.ع( نازحــة مــن ريــف إدلــب الجنوبــي دخلــت 

ــبوع  ــم األس ــا لُتِت ــّم قبوله ــي، وت ــاء التخصص ــفى اإلخ مش

ــاة  ــر مخاطــرة بحي ــح االنتظــار أكث ال40 مــن حملهــا، وأصب

مركزيــة  مشــيمة  بســبب  وذلــك  وجنينهــا،  المريضــة 

مندخلــة.

بعــد تشــخيص حالتهــا بشــكل مفّصــل قــرر الفريــق الطبــي 

فــي المشــفى المدعــوم مــن „ســيما”، إجــراء عمليــة  

ــاة  ــاذ حي ــم وإنق ــتئصال الرح ــعافية الس ــرة إس ــة بات قيصري

ــا. ــة وجنينه المريض

اســتنفر الــكادر الطبــي إلجــراء العمليــة، فــي حيــن كانــت 

عائلــة المريضــة فــي حالــة خــوف وتوتــر شــديدين، وماهــي 

إاّل ســاعات لتخــرج الطبيبــة مــن غرفــة  العمليــات لتطمئــن 

عائلــة المريضــة بنجــاح العمليــة واســتقرار حالــة المريضــة 

وجنينهــا وتحســنهما والحمــد للــه.
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