
2 0 2 00 5 ســـيام يف شـــهر
أيار - مايو



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

أيار
مايو

إجاميل املستفيدين من مشاريع سـيام

أصغر من 5  سنوات

1 3 0 3 0

4 0 6 3 1
أكبر من 5 سنوات

ذكور

1 9 1 2 4

3 4 5 3 7
إناث

سكان محليون

1 7 8 3 6

3 5 8 2 5
نازحون

عدد املستفيدين

 اإلجاميل

53,661

1027 الوالدات الطبيعية

287 الوالدات القيصرية

777 الجراحات الكبرى

306 الجراحات الصغرى

50444 العيادات

3217 القبول

1107 األسنان

11493 التحاليل المخبرية

6352 الصور الشعاعية

41038 وصفات االدوية



2020

أيار
مايو

املستفيدون من مشاريع سيام

املشفى الجراحي التخصيص يف إدلب

إناثذكور

47895345
إجاميل املستفيدين

10,134

306 الجراحات الكبرى

191 الجراحات الصغرى

7 المصابين بأذيات حربية

143 جراحة عامة

52 جراحة عظمية

86 جراحة أذن انف حنجرة

165 جراحة نسائية

20 الجراحة البولية

5483 الصور الشعاعية

4725 التحاليل المخبرية

55 اإلحاالت

959 القبول

185 الوالدات الطبيعية

70 الوالدات القيصرية



2020

أيار
مايو

إجاميل املستفيدين

4,123

53 الجراحات الكبرى

113 الجراحات الصغرى

28 اإلحاالت

241 القبول

869 الصور الشعاعية

643 التحاليل المخبرية

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى وسيم حسينو الجراحي

إناثذكور

24831640



2020

أيار
مايو

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى اإلخاء التخصيص

ذكور

18466318
إناث إجاميل املستفيدين

10107

5 الجراحات الكبرى

0 الجراحات الصغرى

161 الصور الشعاعية

5322 التحاليل المخبرية

88 اإلحاالت

233 القبول

451 الوالدات الطبيعية

91 الوالدات القيصرية

36 تجريف الرحـم



2020

أيار
مايو

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى معاذ أبو مهدي للصحة اإلنجابية

إجاميل املستفيدين

3,643

2112 التحاليل المخبرية

10 اإلحاالت

741 القبول

51 الجراحات الكبرى

0 الجراحات الصغرى

182 الوالدات الطبيعية

24 الوالدات القيصرية

إناثذكور

10642579



2020

أيار
مايو

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى الفارايب للصحة اإلنجابية

إجاميل املستفيدين

4,373

4013 التحاليل المخبرية

24 اإلحاالت

409 القبول

653 الجراحات الكبرى

0 الجراحات الصغرى

201 الوالدات الطبيعية

104 الوالدات القيصرية

إناثذكور

10583316



2020

أيار
مايو

373 النسائية

1344 األطفال

1300 الداخلية

225 األسنان

مركز الدانا للرعاية الصحية األولية

إجاميل املستفيدين

3,242

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

إناثذكور

13211921



2020

أيار
مايو

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

6
6

9203 النسائية

248 األطفال

218 االستشارات العامة

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز الشيخ يوسف

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

2,
6

44

النسائية 490

األطفال 916

الداخلية 1192

األسنان 46

ذكور
9331711

إناث

مركز تل أبيض

ذكور
204465

إناث



2020

أيار
مايو

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز الشهباء

مركز ميدان إكبس

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

1,
31

9

النسائية 301

األطفال 482

الداخلية 518

األسنان 18

ذكور
516803

إناث

ستفيدين
مل

عدد ا

2,30
6

302 النسائية

986 األطفال

832 الداخلية

186 األسنان

ذكور
7441562

إناث



2020

أيار
مايو

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

6
9

5 النسائية 145

األطفال 325

الداخلية 225

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز راعل

مركز باب الحجر

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

1,
17

9187 النسائية

330 األطفال

662 الداخلية
ذكور

406773
إناث

ذكور
213482

إناث



2020

أيار
مايو

1948 عدد الزيارات المنزلية

92 عدد الجلسات 

الجماعية

1598 عدد مسوحات سوء 

التغذية 

66 عدد االحاالت

برنامج الصحة املجتمعية

ذكور

42885347
إناث املستفيدين اإلجاميل

9,635



2020

أيار
مايو

5589 عدد الزيارات المنزلية

13268 عدد مسوحات سوء 

التغذية 

386 عدد االحاالت

ذكور

518410560
إناث املستفيدين اإلجاميل

15,744

برنامج التغذية



2020

أيار
مايو

2808 النسائية

5517 األطفال

2691 الداخلية

103 األسنان

2295 اإلستشارات العامة

ذكور

43619053
إناث عدد املستفيدين

13,414

مرشوع العيادات املتنقلة

)ريف حلب وإدلب(



2020

أيار
مايو

مرشوع مراكز غسيل الكىل

مركز فادي كشكش )كفر تخاريم(

جلسات غسيل الكىل

248
ذكور

1317
إناث

عدد املستفيدين

30



2020

أيار
مايو

املنظومة االسعافية يف ادلب

238 حاالت اخالء جرحى المشفى داخل المدينة

128 حاالت اخالء جرحى للمشافي الخارجية

366 العددد الكلي لحاالت اإلخالء



2020

أيار
مايو

مكتب الهندسة الطبية

6 عدد عمليات التركيب

12 عدد عمليات الصيانة

3 عدد عمليات الدراسة

3 عدد عمليات التدريب

24 العدد الكلي للعمليات



2020

أيار
مايو

أخبار سيام

قامــت الرابطــة الطبيــة  للمغتربيــن الســوريين „ســيما” يــوم الجمعــة الموافــق لتاريــخ 01/05/2020، بافتتــاح مشــفى „ســيما” 

ــاالت  ــتقبال الح ــئ الس ــفى ُمهّي ــو مش ــب، وه ــف إدل ــم بري ــة كفرتخاري ــي مدين ــا ف ــروس كورون ــى في ــي لمرض ــزل الصح للع

.)COVID-19( ــا ــروس كورون ــة بفي المصاب

المشــفى يتألــف مــن 15 غرفــة تتضمــن 40 ســريرًا، ووحــدة عناية مشــددة تضــم 4 أِســّرة للعناية المشــدد و4 منافــس، باإلضافة 

للــكادر الصحــي الــذي يتألــف مــن طبيب عــام وممرضيــن وفنييــن لتقديم الخدمــات الصحيــة للمرضــى ومتابعتهم.

المشــفى الُمفتتــح حديثــًا جاهــز الســتقبال أي حالــة يتــم تأكيدهــا فــي محافظــة إدلــب، لتحــول بشــكل مباشــر بالتعــاون مــع 

مديريــة صحــة إدلــب عبــر نظــام اإلحاال\ئئئــت بعــد التأكــد مــن إصابتهــم بالفيــروس.

سيام تفتتح مشفى للعزل الصحي يف ريف إدلب 



2020

أيار
مايو

أخبار سيام

„ســيما”  الســوريين  للمغتربيــن  الطبيــة  الرابطــة  قامــت 
بالتعــاون والتنســيق مــع مديريــة صحــة غــازي عنتــاب، بتقديــم 
مســاعدات طبيــة لمشــفى البــاب الواقــع بريف حلب الشــمالي 
الشــرقي، وذلــك بســبب حاجــة المشــفى لألدويــة الطبيــة 
الالزمــة لتقديــم خدمــات طبيــة متكاملــة للســكان والنازحيــن 

ــة.. ــك المنطق ــي تل ف

وزّودت ســيما مشــفى البــاب بمســتهلكات و أدويــة خاصــة 
بقســم غســيل الكلــى الــذي يحــوي 15 جهــازًا للتحــال الكلــوي، 
ويقــدم خدماتــه المنقــذة للحيــاة ألكثــر مــن ٧٠ مريــض قصــور 
ــات  ــى خدم ــة إل ــوري إضاف ــمال الس ــي الش ــجل ف ــوي مس كل

غســيل الكلــى اإلســعافية.

سيام تقدم مساعدات طبية ملشفى الباب بريف حلب 



2020

أيار
مايو

أخبار سيام

قامــت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما” بالتعــاون والتنســيق مــع مديريــة صحــة كلــس بتقديــم معــدات طبيــة 

خاصــة بالجراحــة العظميــة لمشــفى الراعــي فــي ريــف حلــب، وذلــك بســبب حاجــة المشــفى للمعــدات الطبيــة الالزمــة لتقديــم 

خدمــات طبيــة متكاملــة للســكان والنازحيــن فــي تلــك المنطقــة.

وتعمــل ســيما وفــق سياســتها لتحســين الواقــع الخدمــي الصحــي ألهلنــا فــي الشــمال الســوري والتخفيــف مــن أعبــاء العــالج 

وتكاليفــه علــى المدنييــن. 

سيام تقدم معدات طبية ملشفى الراعي بريف حلب



2020

أيار
مايو

ِفــرق التغذيــة ترصد عدد كبــر من حاالت ســوء التغذية عند 

األطفال يف الشــامل السوري 

ــمال  ــي الش ــا ف ــيما” عمله ــي „س ــة ف ــرق التغذي ــل ِف تواص

الســوري اســتجابًة ألهلنــا النازحيــن والمهجريــن مــن مختلــف 

ــاالت  ــة لح ــر المجتمعي ــات التدابي ــدم خدم ــوريا، وتق ــاء س أنح

ســوء التغذيــة, باإلضافــة لتقديم رســائل عن التوعيــة بفيروس 

ــا”. كورون

ــن  ــة ضم ــدي” العامل ــمار خال ــرح  „س ــرق تش ــل الِف ــن عم وع

برنامــج التغذيــة فــي „ســيما” حقيقــة مــا يعيشــه أهلنــا 

النازحيــن فــي الشــمال الســوري قائلــة:

„ إن عمليــات التهجيــر األخيــرة لمئــات اآلالف مــن الســكان مــن 

مناطــق ريــف إدلــب الجنوبــي والشــرقي، واالســتيالء علــى أراضيهــم وخســارة مناطــق زراعيــة خصبــة، كانــت تشــكل المــورد 

الغذائــي األساســي لســكانها، فــي ظــل ارتفــاع هائــل بأســعار المــواد الغذائيــة فــي الشــمال الســوري، أدى ذلــك إلــى ارتفــاع 

عــدد حــاالت ســوء التغذيــة عنــد األطفــال المهجريــن والنازحيــن، وتغييــر عاداتهــم الغذائيــة ســلبًا”.

تضيــف „ســمار”، „ الظــروف المأســاوية التــي يمــر بهــا أهلنــا المهجريــن  والنازحيــن تقــف عائقــًا أمــام الوصــول ألهدافنــا كاملــة 

فــي تغذيــة ســليمة لســكان الشــمال الســوري، ألن معظــم غذائهــم وخاصــة أهلنــا النازحيــن والمهجريــن يقتصــر علــى الخبــز  

والشــاي أو محتويــات الســلة الغذائيــة التــي تقدمهــا بعــض المنظمــات إن وجــدت”.

أخبار سيام



2020

أيار
مايو

الــكادر املناوب يف مشــفى اإلخاء ينقذ حيــاة طفلة 

ــف الليل بعد منتص

ــفى  ــي مش ــاوب ف ــكادر المن 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 

ــع  ــال.أ( م ــة )ح ــخ 2020/05/03 الطفل ــاًل بتاري ــر لي ــة عش الحادي

والدهــا والتــي لــم تكمــل يومهــا الرابع بســبب شــكاية اصفرار 

ــة. ــون الطفل واضــح وشــديد فــي ل

بعــد تقييــم حالــة الطفلــة مــن قبــل الطبيبــة المقيمــة تــم طلــب التحاليــل اإلســعافية للطفلــة حيــث تبيــن وجــود ارتفــاع شــديد 

فــي بيلروبيــن الــدم  وبلغــت درجتــه ٢٨، مــا يشــكل خطــورة كبيــرة علــى حيــاة الطفلــة بشــكل عــام وعلــى الجهــاز العصبــي 

بشــكل خــاص.

اســتجمع الــكادر المنــاوب قــواه مــن جديــد إلجــراء عمليــة تبديــل الــدم بعــد منتصــف الليــل وطلــب دم موافــق لــدم الطفلــة، 

وتــّم تحضيــر الطفلــة والبــدء بعمليــة تبديــل دم إســعافي، لتنتهــي العمليــة بنجــاح الســاعة الثانيــة والنصــف صباحــًا..

قــام كادر المشــفى المدعــوم مــن „ســيما” بمتابعــة الطفلــة لعــدة أيــام وكانــت الحالــة العامــة ممتــازة دون أيــة مشــاكل تذكر، 

والحمــد للــه تــم تخريجهــا بعــد فتــرة زمنيــة وهــي بصحــة جيدة.

قصص نجاح
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برنامج حامية الطفل يف »سيام« يقدم خدمات ملموسة للطفل 

إبراهيم ويخلصه من العزلة واملرض

الطفــل „إبراهيــم” هــو أحــد األطفــال مــن ذوي 

االحتياجــات الخاصــة بســبب إعاقــة فــي أطرافــه 

ــب  ــي إدل ــال ف ــز آم ــق مرك ــام فري ــفلية، ق الس

ــه  والمدعــوم مــن „ســيما”، بالتقّصــي عــن حالت

ــات  ــم خدم ــال، وتقدي ــز آم ــي مرك ــجيله ف وتس

متنوعــة له ومتابعــة وضعه الصحي والنفســي، 

حتــى عودتــه للمدرســة واندماجــه مــع محيطــه 

مــن أســرة وأصدقــاء، وتخليصــه مــن العزلــة في 

المنــزل لعــدم قدرتــه علــى المشــي.

ســيما  اســتطاعت  الــذي  الوقــت  وبنفــس   

البســمة  وإعــادة  إبراهيــم  للطفــل  الوصــول 

لوجهــه، هنــاك أالف األطفــال مثــل إبراهيــم، 

ــم  ــية كالتعلي ــات األساس ــن الخدم ــون م محروم

والغــذاء والصحــة وهــم ينتظــرون مــن يمــد لهم 

يــد العــون والمســاعدة..
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„كان الطفــل باســل يشــعر باإلحبــاط وثقتــه بنفســه معدومــة، ويتعــرض للتنّمــر مــن أصدقائــه فــي المدرســة ألنــه يعانــي مــن 

ضعــف فــي الســمع” هكــذا كانــت حالــة الطفــل باســل حســب مــا وصفهــا األســتاذ أحمــد عــزو أخصائــي حالــة فــي مركــز آمــال 

فــي بلــدة شــران.

باســل  هــو أحــد األطفــال الذيــن هّجــروا  مــع أســرهم إلــى الشــمال الســوري، ليزيــد ضعــف الّســمع المصــاب بــه مــن معاناتــه 

وعــدم اندماجــه مــع أصدقائــه والمجتمــع المحيــط بــه وخاصــة أســرته، التــي كانــت تجــد صعوبــة بالتعامــل معــه.

اســتطاعت ِفــرق الّدعــم النفســي العاملــة فــي مركــز آمــال المدعــوم مــن ســيما والواقــع فــي منطقــة عفريــن شــمال ســوريا، 

مــن الوصــول لــه وتأميــن ســماعة لــه ومتابعــة حالتــه بعــد وضــع خطــة لعالجــه لكــي يعــود لحياتــه الطبيعيــة وتعــود البســمة 

لوجهــه البــريء.

مبساعدة »سيام« الطفل باسل يتغلب عىل ضعف َسمعه وتنّمر أصدقائه يف املدرسة  
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رمضــان  أيــام  فــي  التخصصــي  اإلخــاء  مشــفى  كادر  بــذل 
المباركــة جهــد عظيــم وعطــاء يفــوق اإلمكانيــات المتوفــرة 
ــكادر  ــرى ال ــث أج ــه، حي ــن في ــدد العاملي ــفى وع ــن المش ضم
الصحــي يوم األربعــاء الموافق لتاريــخ 13/05/2020 فقط,  32 
والدة طبيعيــة وقيصريــة، و 115 معاينــة، إضافة الســتقبالهم 

7 إحــاالت مــن المشــافي المجــاورة.

„ســيما” تتقــدم بجزيــل الشــكر والعرفــان لــكادر مشــفى اإلخاء 
ــع  ــم جمي ــبيل تخدي ــي س ــة ف ــم المبذول ــي لجهوده التخصص
مــن يراجــع المشــفى، وجبــر خواطــر الضعفــاء واالســتجابة 

ــا النازحيــن فــي الشــمال الســوري. ألهلن

يف يوم واحد مشفى اإلخاء التخصيص يجري 32 والدة و115 معاينة 



2020

أيار
مايو

w w w . s e m a - s y . o r g
i n f o @ s e m a - s y . o r g

Ar

En

Tr

/syr.exp.doctors /sema_org

/sema.en /syrianmedicalexp

/sema.trky /semachannel

/sema.org /semainternational

İSTANBUL 
İKİTELLİ OSB MAH. GİYİM SANATKARLARI 1A BLOK
SK. 1A BLOK/219 C BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL, TURKEY

GAZIANTEP
Mücahitler Mahallesi 52043 Nolu Sokak
Karagülle İş Merkezi Kat: 11 No: 27090 ,97
Şehitkamil/Gaziantep


