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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

شباط
فرباير

إجاميل املستفيدون من مشاريع سـيام

أصغر من 5  سنوات

1 9 7 6 4

4 3 8 7 3
أكبر من 5 سنوات

ذكور

2 3 1 5 6

4 0 4 8 1
إناث

سكان محليون

2 0 7 0 6

4 2 9 3 1
نازحون

عدد املستفيدين

 اإلجاميل

63637

875 الوالدات الطبيعية

273 الوالدات القيصرية

624 الجراحات الكبرى

270 الجراحات الصغرى

60719 العيادات

2918 القبول

2296 األسنان

30535 التحاليل المخبرية

4232 الصور الشعاعية

60379 وصفات االدوية
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املستفيدون من مشاريع سيام

املشفى الجراحي التخصيص يف إدلب

ذكور

2 3 6 22 3 7 2
إناث إجاميل املستفيدين

4734

168 الجراحات الكبرى

84 الجراحات الصغرى

243 المصابين بأذيات حربية

82 جراحة عامة

90 جراحة عظمية

16 جراحة وعائية

60 جراحة نسائية

3 الجراحة البولية

2288 الصور الشعاعية

1804 التحاليل المخبرية

44 اإلحاالت

540 القبول

100 الوالدات الطبيعية

31 الوالدات القيصرية
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ذكور

33082595
إناث إجاميل املستفيدين

5903

100 الجراحات الكبرى

219 الجراحات الصغرى

37 المصابين بأذيات حربية

40 اإلحاالت

388 القبول

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى وسيم حسينو الجراحي

1313 الصور الشعاعية

1014 التحاليل المخبرية
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املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى معاذ أبو مهدي للصحة اإلنجابية

ذكور

15503514
إناث إجاميل املستفيدين

5064

1596 التحاليل المخبرية

16 اإلحاالت

336 القبول

48 الجراحات الكبرى

0 الجراحات الصغرى

184 الوالدات الطبيعية

32 الوالدات القيصرية



18 المصابين بأذيات حربية

190 الصور الشعاعية

2848 التحاليل المخبرية
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املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى جرس الشغور

ذكور

8591135
إناث إجاميل املستفيدين

1994

4 اإلحاالت

239 القبول
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املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى الفارايب للصحة اإلنجابية

ذكور

20714629
إناث إجاميل املستفيدين

6700

3107 التحاليل المخبرية

51 اإلحاالت

563 القبول

200 الجراحات الكبرى

0 الجراحات الصغرى

226 الوالدات الطبيعية

119 الوالدات القيصرية
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املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى اإلخاء التخصيص

ذكور

19616008
إناث إجاميل املستفيدين

7969

132 الجراحات الكبرى

0 الجراحات الصغرى

334 الصور الشعاعية

2224 التحاليل المخبرية

43 اإلحاالت

896 القبول

363 الوالدات الطبيعية

90 الوالدات القيصرية
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1169 النسائية

1038 األطفال

3337 الداخلية

652 األسنان

مركز الدانا للرعاية الصحية األولية

ذكور

22343962
إناث إجاميل املستفيدين

6196

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية
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املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز الشيخ يوسف

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

39
24

النسائية 900

األطفال 1493

الداخلية 1071

األسنان 460

ذكور
13412583

إناث

ستفيدين
مل

عدد ا

380
6

457 النسائية

1348 األطفال

1356 الداخلية

645 األسنان

مركز بكرسيا

ذكور
15052301

إناث



2020

شباط
فرباير

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز الشهباء

مركز ميدان إكبس

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

18
85

954 األطفال

484 الداخلية

447 األسنان

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

18
0

6 األطفال 625

الداخلية 1181

ذكور
7601125

إناث

ذكور
6331173

إناث
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ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

11
72

األطفال 599

الداخلية 573

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز راعل

مركز باب الحجر

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

10
39

244 النسائية

523 األطفال

272 الداخلية
ذكور

400639
إناث

ذكور
424748

إناث
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1522 عدد الزيارات المنزلية

501 عدد الجلسات 

الجماعية

2241 عدد مسوحات سوء 

التغذية 

500 عدد االحاالت

برنامج الصحة املجتمعية

ذكور

33154548
إناث املستفيدين اإلجاميل

7863



2020

شباط
فرباير

2139 عدد الزيارات المنزلية

3940 عدد مسوحات سوء 

التغذية 

100 عدد االحاالت

ذكور

15653126
إناث املستفيدين اإلجاميل

4691

برنامج التغذية
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2853 النسائية

3516 األطفال

2172 الداخلية

47 األسنان

407 اإلستشارات العامة

ذكور

27126285
إناث عدد املستفيدين

8995

مرشوع العيادات املتنقلة

)ريف حلب وإدلب(
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مرشوع مراكز غسيل الكىل

مركز فادي كشكش )كفر تخاريم(

جلسات غسيل الكىل

285
ذكور

2128
إناث

عدد املستفيدين

49
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املنظومة االسعافية يف ادلب

141 حاالت اخالء جرحى المشفى داخل المدينة

64 حاالت اخالء جرحى للمشافي الخارجية

205 العددد الكلي لحاالت اإلخالء
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مكتب الهندسة الطبية

0 عدد عمليات التركيب

20 عدد عمليات الصيانة

20 العدد الكلي للعمليات
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أخبار سيام

فــي ظــل عمليــات النــزوح والتهجيــر القســري الحاصلــة مؤخــرًا فــي 
الشــمال الســوري، تواصــل فــرق التغذيــة والصحــة المجتمعيــة 
تقديــم خدماتهــا الصحيــة وســط ظــروف قاســية مــن ثلــوج وُطرقــات 
ــوء  ــاالت س ــن ح ــف ع ــالل الكش ــن خ ــك م ــرة، وذل ــرى َوِع ــة وأخ طيني
ــف  ــاالت العن ــن ح ــف ع ــطة، والكش ــا والمتوس ــاد منه ــة الح التغذي
لــدى األطفــال والنســاء، وعالمــات الخطــورة الصحيــة وإحالتهــا إلــى 
المراكــز المتخصصــة لمتابعتهــا إلــى حيــن الشــفاء، كمــا تعمــل على 
تقديــم المكمــالت الغذائيــة لألطفــال والنســاء الحوامــل والمرضعات، 
ورفــع الوعــي لــدى هــذه الفئــات المســتضعفة مــن خــالل اإلرشــادات 
الصحيــة وجلســات التوعيــة الجماعيــة والفردية، والحث علــى الرضاعة 

الطبيعيــة الحصريــة لألطفــال دون الســتة أشــهر.

بلــغ عــدد المســتفيدين مــن فــرق االســتجابة فــي الشــهر األول مــن 
العــام الجــاري 10323 مســتفيدًا منهــم 10 مــن ذوي االحتياجــات 
الخاصــة، فــي ظــل ســوء األحــوال الجويــة وانخفــاض درجــات الحــرارة 
ألدنــى مســتوياتها فــي هــذا العــام، مــع نــدرة توفــر مــواد التدفئــة 
ــع شــباط 2020. ــاة 9 نازحيــن منــذ مطل األساســية، والتــي أودت بحي

وتضــم ِفــرق االســتجابة الســريعة فــي „ســيما”،  13 فريقــًا فــي كل 
ــة  ــي التغذي ــن أخصائي ــرق م ــون الف ــب، وتتك ــب وإدل ــي حل ــن ريف م
لألطفــال والحوامــل والمرضعــات، وعمــال الصحــة المجتمعيــة، الذيــن 
يعملــون علــى تقديــم خدمــات متكاملــة فــي كل مــن التغذيــة 
ــاظ  ــري والحف ــف األس ــن العن ــرأة م ــل والم ــة الطف ــة وحماي والصح

ــراض. ــن األم ــة م ــة والوقاي ــة العام ــى النظاف عل

فرق االستجابة الطارئة
تعمل بجهد مكثف للوصول ألشد فئات املجتمع ضعفاً



2020
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أخبار سيام

الســوريين  للمغتربيــن  الطبيــة  الرابطــة  افتتحــت 
„ســيما”، يــوم الجمعة الموافــق لتاريــخ 07/02/2020، 
ــة الصحيــة األوليــة فــي ريــف  ــل أبيــض للرعاي مركــز ت
الرعايــة  خدمــات  لتقديــم  وذلــك  الشــمالي،  الرقــة 
الصحيــة األوليــة والمجانيــة ألهلنــا في تلــك المنطقة.

جــاء افتتــاح المركــز األول مــن نوعــه فــي ريــف الرقــة 
تلبيــًة  الثانيــة،  الدرجــة  والمصنــف مــن  الشــمالي، 
لحاجــة الســكان والنازحيــن فــي تلــك المنطقــة، التــي 
تضــم أكثــر مــن 20 ألــف نســمًة، يعانــون مــن ضعــف 

ــة. ــآت الطبي ــاب المنش ــة وغي ــات الصحي الخدم

ــب  ــد” نائ ــام جني ــور „حس ــز الدكت ــاح المرك ــر افتت وحض
ــن  ــق م ــة”، وفري ــيما العالمي ــس إدارة „س ــس مجل رئي
ــل  ــور „كام ــر الدكت ــي حض ــب الترك ــن الجان اإلدارة، وم
ــم  ــيق الدع ــب تنس ــا ومكت ــة أورف ــر صح ــج” مدي كانالي
الصحــي لمنطقــة نبــع الســالم، ونائبــه الســيد „حيــدر 

ــالس”. إف

يضــم مركــز تــل أبيــض للرعايــة الصحيــة األوليــة عيــادة 
طــب عــام وعيــادة تغذيــة، باإلضافــة لصيدليــة ومختبــر 
وعمــال صحــة مجتمعيــة، وقابلــة تقــدم خدمــات الطب 

النسائي.

سيام تفتتح مركزاً جديداً
للرعاية الصحية األولية يف ريف الرقة الشاميل
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أخبار سيام

قامــت „ســيما” بالتعــاون مــع منظمــة بــردى لألعمــال اإلنســانية، بتوزيــع ســالل غذائيــة علــى أهالــي مخيــم كنصفــرة فــي ريــف 

إدلــب الشــمالي وذلــك اســتجابةً  ألهلنــا النازحيــن الذيــن يعشــون ظروفــًا إنســانية صعبــة فــي مخيمــات شــمال غــرب ســوريا.

ــي  ــة ف ــيدًة نازح ــن 700 س ــر م ــاء ألكث ــة بالنس ــاعدات خاص ــالل مس ــع س ــات بتوزي ــز بصم ــي مرك ــة ف ــق الحماي ــام فري ــا ق كم

منطقــة شــران، )التــي تضــم 39 قريــًة فــي ريــف حلــب الشــمالي الغربــي(، إضافــة لخدمــات اإلســعاف النفســي األولــي وربــط 

النازحيــن بالخدمــات المقدمــة فــي المنطقــة، وإجــراء جلســات رفــع وعــي وأنشــطة دعــم نفســي للنســاء واألطفــال.

ــي  ــة الت ــانية الصعب ــاع اإلنس ــن واألوض ــة للنازحي ــة الملح ــن الحاج ــي، لك ــي الطّب ــال اإلغاث ــة بالمج ــيما” مختص ــم أن „س ورغ

يعيشــونها، دفعتهــا للعمــل باإلمكانيــات المتاحــة علــى تقديــم المســاعدات الغذائيــة لمســتحقيها.

توزيع ِسالل إغاثية عىل أهلنا النازحني يف الشامل السوري 
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ليــاٍل شــديدة البــرودة يعيشــها أهلنــا فــي الشــمال الســوري، درجــات الحــرارة تدنــت ل10 درجــات مئويــة تحــت الصفــر فــي بعــض 
ــة  ــة، إضاف ــر آمن ــام  غي ــي خي ــون ف ــن يعيش ــن، الذي ــر للنازحي ــي موف ــذاء صح ــاء وال غ ــاء وال م ــد كهرب ــث ال يوج ــق، حي المناط

لحركــة النــزوح التــي لــم تتوقــف حتــى اللحظــة.

ــات  ــم الخدم ــل لتقدي ــى بالعم ــوري تتفان ــل الس ــي الداخ ــة ف ــيما”، العامل ــوريين „س ــن الس ــة للمغتربي ــة الطبي ــوادر الرابط ك
ــًة، و 6  ــراء 22 والدًة طبيع ــي، بإج ــاء التخصص ــفى اإلخ ــام مش ــخ 2020/02/14 ق ــق لتاري ــن المواف ــوم اإلثني ــي ي ــة، فف الصحي
عمليــات قيصريــة، و 22 طفــاًل مقبــواًل بجنــاح األطفــال، و 6 أطفــال فــي قســم الحواضــن، باإلضافــة الكتظــاظ قســم اإلســعاف 

ــى. ــن والمرض ــي بالمراجعي ــاء التخصص ــفى اإلخ ــة لمش ــادات التابع والعي

يف يوم واحد
مشفى اإلخاء يجري 22 والدة طبيعية و 6 عمليات قيرصية
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