
2 0 2 00 4 ســـيام يف شـــهر
نيسان- أبريل



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
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إجاميل املستفيدون من مشاريع سـيام

أصغر من 5  سنوات

1 4 1 2 1

3 8 3 7 9
أكبر من 5 سنوات

ذكور

1 9 8 2 8

3 2 6 7 2
إناث

سكان محليون

1 7 2 6 3

3 5 2 3 7
نازحون

عدد املستفيدين

 اإلجاميل

52,500

956 الوالدات الطبيعية

316 الوالدات القيصرية

619 الجراحات الكبرى

340 الجراحات الصغرى

48686 العيادات

3814 القبول

1254 األسنان

13671 التحاليل المخبرية

5581 الصور الشعاعية

43657 وصفات االدوية
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املستفيدون من مشاريع سيام

املشفى الجراحي التخصيص يف إدلب

إناثذكور

49726658
إجاميل املستفيدين

11630

220 الجراحات الكبرى

195 الجراحات الصغرى

2 المصابين بأذيات حربية

140 جراحة عامة

95 جراحة عظمية

7 جراحة أذن انف حنجرة

90 جراحة نسائية

25 الجراحة البولية

4251 الصور الشعاعية

4379 التحاليل المخبرية

75 اإلحاالت

911 القبول

167 الوالدات الطبيعية

51 الوالدات القيصرية
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إجاميل املستفيدين

4094

55 الجراحات الكبرى

141 الجراحات الصغرى

43 المصابين بأذيات حربية

14 اإلحاالت

247 القبول

965 الصور الشعاعية

646 التحاليل المخبرية

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى وسيم حسينو الجراحي

إناثذكور

25161578
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املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى معاذ أبو مهدي للصحة اإلنجابية

إجاميل املستفيدين

2341

1642 التحاليل المخبرية

36 اإلحاالت

693 القبول

3 الجراحات الكبرى

0 الجراحات الصغرى

198 الوالدات الطبيعية

33 الوالدات القيصرية

إناثذكور

12071134
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املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى الفارايب للصحة اإلنجابية

إجاميل املستفيدين

3709

2524 التحاليل المخبرية

24 اإلحاالت

578 القبول

189 الجراحات الكبرى

0 الجراحات الصغرى

197 الوالدات الطبيعية

112 الوالدات القيصرية

إناثذكور

7452964
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198 النسائية

2123 األطفال

1974 الداخلية

103 األسنان

مركز الدانا للرعاية الصحية األولية

إجاميل املستفيدين

4398

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

إناثذكور

18952503
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املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز الشيخ يوسف

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

25
86

النسائية 768

األطفال 1376

الداخلية 357

األسنان 85

ذكور
12661320

إناث

ستفيدين
مل

عدد ا

818

6 النسائية

164 األطفال

478 الداخلية

170 األسنان

مركز بكرسيا

ذكور
363455

إناث
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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

15
31

النسائية 500

األطفال 485

الداخلية 535

األسنان 11

ذكور
4891042

إناث

ستفيدين
مل

عدد ا

1537

11 النسائية

683 األطفال

417 الداخلية

426 األسنان

ذكور
601936

إناث
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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

84
2218 النسائية

341 األطفال

283 الداخلية

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

51
4

النسائية 135

األطفال 218

الداخلية 159

األسنان 2

ذكور
290552

إناث

ذكور
152362

إناث
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ذكور

202315
إناث عدد املستفيدين

517

مركز الرعاية الصحية األولية مامليان

)العراق(

193 األطفال

324 الداخلية
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2283 عدد الزيارات المنزلية

446 عدد الجلسات 

الجماعية

2090 عدد مسوحات سوء 

التغذية 

84 عدد االحاالت

برنامج الصحة املجتمعية

ذكور

55767783
إناث املستفيدين اإلجاميل

13359
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7727 عدد الزيارات المنزلية

13259 عدد مسوحات سوء 

التغذية 

271 عدد االحاالت

ذكور

684811176
إناث املستفيدين اإلجاميل

18024

برنامج التغذية
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3313 النسائية

3382 األطفال

2911 الداخلية

63 األسنان

1915 اإلستشارات العامة

ذكور

29897902
إناث عدد املستفيدين

10891

مرشوع العيادات املتنقلة

)ريف حلب وإدلب(
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مرشوع مراكز غسيل الكىل

مركز فادي كشكش )كفر تخاريم(

جلسات غسيل الكىل

261
ذكور

1319
إناث

عدد املستفيدين

32
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املنظومة االسعافية يف ادلب

228 حاالت اخالء جرحى المشفى داخل المدينة

87 حاالت اخالء جرحى للمشافي الخارجية

315 العددد الكلي لحاالت اإلخالء
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مكتب الهندسة الطبية

3 عدد عمليات التركيب

18 عدد عمليات الصيانة

4 عدد عمليات الدراسة

1 عدد عمليات التدريب

26 العدد الكلي للعمليات
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أخبار سيام

سيام تطلق برنامج »اليوم العلمي الجراحي« لتدريب األطباء يف 

مناطق األزمات و األماكن محدودة املوارد

أقامــت الرابطة الطبية للمغتربين الســوريين „ســيما” بالتعاون 
ــرًا  ــا”، مؤتم ــالمية ‚’ فيم ــة اإلس ــات الطبي ــاد المنظم ــع اتح م
علميــًا بعنــوان „اليــوم العلمــي الجراحــي”، وذلك بمشــاركة ٢٢ 
محاضــرًا مــن أســاتذة وأطبــاء مــن كافــة االختصاصــات الجراحية 

والتخديــر واألشــعة العامليــن فــي مختلــف أنحــاء العالــم. 

كان المؤتمــر موجهــًا إلــى األطبــاء والكــوادر الصحيــة العاملة 
فــي المناطــق محــدودة المــوارد ومناطــق األزمــات، بهــدف 
اطالعهــم علــى أحــدث الممارســات الطبيــة واالســتفادة مــن  

تجــارب وخبــرات األطبــاء العامليــن ضمــن ظــروف مشــابهة. 

وجــاء هــذا المؤتمــر العلمــي كجــزء مــن  برنامــج التعليــم 
الطبــي المســتمر ، وكأولــى ثمــار التعــاون  بيــن „ســيما” 
و”فيمــا” لتدريــب األطبــاء ضمــن مناطــق األزمــات و المناطــق 

محــدودة المــوارد. 

حضــر البرنامــج أطبــاء مــن مختلــف البلــدان العربيــة كالســودان 
والصومــال  ومصــر  وفلســطين  ولبنــان  وســوريا  والعــراق 
وبعــض دول الخليــج العربــي، وتســعى ســيما مــن خــالل هــذه 
ــتمر  ــي المس ــم الطب ــة  التعلي ــر عملي ــى تطوي ــرات إل المؤتم
ومواكبــة أحــدث العلــوم الطبيــة لالرتقــاء بمســتوى الخدمــات 
الصحيــة المقدمــة فــي مناطــق األزمــات والمناطــق محدودة 

المــوارد.

اللجنة المنظمة

"اليوم العلمي الجراحي"
العمل في المناطق محدودة الموارد- تطبيق عملي 

د.عدنان الحديدد.محمد يوسف عز الدين د.محمد حساند.إيمان لطوفد.عمر العياط
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أخبار سيام

أقامــت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما” بالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العالميــة بتاريــخ 13 آذار الشــهر الفائــت، 

تدريــب الــوالدات القيصريــة „C-Section” للكــوادر الطبيــة العاملــة فــي مشــافي ومراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي ريفــي 

حلــب وإدلــب.

وجــاء تدريــب الــوالدات القيصريــة لرفــع كفــاءة وخبــرات كــوادر „ســيما” والمنظمــات الشــريكة فــي المشــروع، للتعامــل مــع 

العمليــات القيصريــة وإجــراء التدابيــر والتداخــالت القيصريــة أثنــاء الــوالدة.

اســتمر التدريــب الُمقــام فــي مشــفى معــاذ أبــو مهــدي المدعــوم مــن „ســيما” بمدينــة إعــزاز فــي ريــف حلــب، لمــدة أربعــة 

أيــام متتاليــة وحضــره أكثــر مــن 20 متدربــًا مــن األطبــاء العامليــن فــي الشــمال الســوري بمختلــف االختصاصــات الطبيــة، والــذي 

حاضــر بــه االستشــاري فــي طــب النســاء والــوالدة  فــي جامعــة باريــس الدكتــور „زهيــر الهنــا”.

سيام تُقيم تدريب الوالدات القيرصية يف ريف حلب
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أقامــت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما” بالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العالميــة بتاريــخ 16/ 03/ 2020، دورة 

األمــراض غيــر المعديــة لرفــع مهــارات وخبــرات الكــوادر الطبيــة فــي مقاربــة وتدبيــر األمــراض غيــر المعديــة األساســية فــي 

ظــل الظــروف الحاليــة ونقــص المــوارد الطبيــة.

جاءت هذه الدورة ضمن تطبيق برنامج األمراض غير المعدية في الرعاية الصحية الثانوية 

ــول  ــب بروتوك ــة حس ــة والغدي ــة والكلوي ــة والعصبي ــة والصدري ــي القلبي ــائعة ف ــة الش ــر المعدي ــراض غي ــب األم ــمل التدري ش

ــراض. ــذه األم ــي ه ــة ف ــاالت الحرج ــر الح ــد وتدبي ــل األم ــر طوي ــاول التدبي ــة، وتن ــة العالمي ــة الصح ــن منظم ــد م معتم

واســتمرت الــدورة التــي أقيمــت فــي مشــفى معــاذ أبــو مهــدي المدعوم مــن „ســيما”، في مدينــة إعــزاز بريف حلب الشــمالي 

ــًا مــن عــدة اختصاصــات طبيــة  يتعاملــون مــع هــذه الحــاالت فــي المنشــآت الطبيــة  لثالثــة أيــام متتاليــة، وحضرهــا 33 متدرب

بالشــمال الســوري.

سيام تقيم دورة األمراض غري املعدية يف ريف حلب 

أخبار سيام
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أخبار سيام

قامــت فــرق التوعيــة الخارجيــة التابعــة لقســم الحمايــة فــي 
„ســيما” بتوزيــع الدفعــة األولى من ِســالل المســاعدات الخاصة 
بالنســاء والبالــغ عددهــا )250 ســلة(، علــى أهلنــا النازحيــن في 

منطقــة ديــر صــوان بريــف عفرين شــمالي ســوريا.

ــول   ــورات ح ــع بروش ــة وتوزي ــوالت توعي ــق بج ــام الفري ــا ق كم
فيــروس كورونــا وطــرق انتشــاره والوقايــة منــه، إضافــة 
لتقديــم المشــورات واإلرشــادات الصحيــة حــول تجنــب اإلصابــة 

ــه. ــروس ومكافحت ــذا الفي به

سيام توزع ِسالل املساعدات عىل أهلنا النازحني يف ريف حلب 
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أخبار سيام

ــن  ــوم م ــب والمدع ــي بإدل ــي التخصص ــفى الجراح ــأ المش أنش

ــع  ــي تراج ــاالت الت ــي للح ــرز صح ــص وف ــي فح ــيما” غرفت „س

المشــفى، وذلــك ضمــن اإلجــراءات المتخــذة للوقايــة مــن 

ــوري. ــمال الس ــي الش ــا ف ــروس كورون ــار في انتش

ــول  ــود دخ ــي ت ــاالت الت ــتقبال الح ــى اس ــون عل ــوم  العامل يق

ــن  ــك م ــة، وذل ــة المتنوع ــات الطبي ــي الخدم ــفى لتلق المش

خــالل فحــص درجــة حــرارة الجســم، وتعقيــم األيــدي، باإلضافــة 

لتوزيــع قفــازات طبيــة، وكمامــات، كمــا يتــم توزيــع بروشــورات 

توعيــة حــول النظافــة الشــخصية والتعريــف بفيــروس كورونــا 

وطــرق الوقايــة منــه، وفــي حــال كان هنالــك حــاالت مشــتبه 

ــن  ــم م ــن فحصه ــرز لحي ــرف الف ــدى غ ــم بإح ــم حجره ــا يت به

قبــل الطبيــب المختــص.

الحمايــة  إجــراءات  وكانــت ســيما قــد رفعــت مــن ســوية 

والوقايــة مــن فيــروس كورونــا منــذ بــدء انتشــاره حــول العالم، 

وذلــك فــي جميــع مراكزهــا  الصحيــة والطبية، إضافــة لحمالت 

التوعيــة التــي تقــوم بهــا الِفــرق الجوالــة التابعــة لســيما فــي 

مخيمــات النازحيــن فــي الشــمال الســوري.

»ملكافحة كورونا«..

املشفى الجراحي التخصيص بإدلب يُنشئ غرفتي فرز صحي
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يواصــل المشــفى الجراحــي التخصصــي بإدلــب تقديــم خدماتــه المتميــزة والنوعيــة ألهلنــا المدنييــن فــي الشــمال الســوري، 
وذلــك مــن خــالل كــوادره المتخصصــة والمدربــة فــي كافــة المجــاالت والتخصصــات الطبيــة.

أجــرى قســم جراحــة األوعيــة فــي المشــفى عمليــة تصميــم ورم وعائــي، لمريضــة بالعشــرين مــن عمرهــا ُمحولــة مــن قســم 
الجراحــة العظميــة لقســم األوعيــة وهــي تشــكو مــن ورم وعائــي كبيــر الحجــم أعلــى الركبــة، لتكــون هــذه العمليــة أول عمــل 
نوعــي ضمــن هــذا المجــال فــي الشــمال الســوري، ألنهــا تعتبــر مــن التداخــالت المعقــدة التــي تحتــاج لمراكــز تخصصيــة كبــرى 

أو متخصصــة.

بعــد إجــراء اســتقصاءات )رنيــن مغناطيســي وتصويــر شــرايين ظليــل( للمريضة ظهــر عندهــا تغذية الورم من شــريانين رئيســيين 
متفرعيــن مــن الشــريان الفخــذي الســطحي، تــّم تصميــم الشــريانين باســتخدام )Pushable COIL( وإجــراء قثطــرة انتقائيــة لهمــا 
وغيــاب ترويــة الــورم بشــكل شــبه تــام وذلــك بالتصويــر الظليــل عنــد انتهــاء التصميــم، وبعــد التأكــد مــن تحســن حالــة المريضــة 

تــّم تخريجهــا مــن المشــفى المدعــوم مــن الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما” وهــي بحالــة جيــدة والحمد هللا.

املشفى الجراحي التخصيص بإدلب يُجري عمل نوعي

قصص نجاح



2020

نيسان
أبريل

نــور وطفلتهــا تتخلصــان من حالة ســوء التغذيــة متابعة ِفرق 

التغذية يف ســيام

تواصــل ِفــرق االســتجابة الســريعة إجــراءات المســح التغــذوي 

عنــد األطفــال والنســاء الحوامــل والمرضعــات مــن أهلنــا 

ــف  ــوان بري ــارة األخ ــة مع ــي منطق ــن ف ــن والمهجري النازحي

إدلــب، لتقديــم الخدمــات الصحيــة والتغذويــة لهــم، وكان مــن 

بيــن تلــك الحــاالت الســيدة نــور الســليم )عمرهــا 23 ســنة( 

التــي تعانــي مــن ســوء تغذيــة متوســط، وهــي أم لطفلتيــن 

ــة آمنــة وعمرهــا 9 أشــهر أيضــًا تعانــي مــن  إحداهمــا الطفل

ســوء تغذيــة حــاد متوســط )قيــاس المــواك لديهــا 123(، وبعــد 

تقصــي حالتهمــا تمــت إحالتهمــا مــن قبــل مشــرفة اإلحالــة 

ــب. ــالج المناس ــم الع ــة لتقدي ــة التغذي ــل أخصائي ــن قب ــا م ــى صحتهم ــان عل ــة واالطمئن ــي للمتابع ــز الصح ــى المرك إل

وبعــد شــهر ونصــف مــن المتابعــة المســتمرة مــن قبــل مشــرفة التغذيــة أصبحــت عالمــات التحســن واضحــة لــدى الســيدة 

نــور وطفلتهــا، حيــث أصبــح قيــاس المــواك الخــاص بالطفلــة إلــى 131، وســرعة تجاوبهمــا الملحــوظ فــي العــالج يعــود لتعــاون 

األســرة والتزامهــم بتعليمــات ومشــورة األخصائييــن، وهــذا مــا يتمنــاه الــكادر الطبــي والصحــي مــن كل مســتفيد أو مريــض 

لديهــم.

نــور وطفلتهــا حالتــان مــن بيــن المئــات من المســتفيدين الذيــن يتلقون الخدمــات الصحيــة والتغذويــة إضافة لخدمات استشــارية 

وتوعويــة أخــرى، مــن قبــل فرق االســتجابة الســريعة المدعومة مــن الرابطــة الطبية للمغتربين الســوريين „ســيما”.
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