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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



64363 العيادات

4362 القبول

2031 االسنان

589 الجراحة الصغرى

1145 الجراحة الكبرى

379 الوالدات القيصرية

1097 الوالدات الطبيعية

12603 التحاليل المخبرية

8764 الصور الشعاعية

61357 وصفات االدوية

2020

حزيران
يونيو

إجاميل املستفيدين من مشاريع سـيام

أصغر من 5  سنوات

1 6 3 4 2

5 2 3 8 3
أكبر من 5 سنوات

ذكور

2 3 4 6 7

4 5 2 5 8
إناث

سكان محليون

2 3 8 6 1

4 4 8 6 4
نازحون

عدد املستفيدين

 اإلجاميل

68725



363 الجراحات الكبرى

327 الجراحات الصغرى

1059 القبول

77 اإلحاالت

59 المصابين باذيات حربية

259 جراحة عامة

204 جراحة عظمية

52 جراحة أذن انف حنجرة

51 الجراحة البولية

122 جراحة نسائية

7589 الصور الشعاعية

2957 التحاليل المخبرية

232 الوالدات الطبيعية

107 الوالدات القيصرية

2020

حزيران
يونيو

املستفيدون من مشاريع سيام

املشفى الجراحي التخصيص يف إدلب

ذكور

6717
إناث

7859
إجاميل املستفيدين

14576



68 الجراحات الكبرى

235 الجراحات الصغرى

25 المصابين بأذيات حربية

361 القبول

37 اإلحاالت

1175 الصور الشعاعية

800 التحاليل المخبرية

2020

حزيران
يونيو

إجاميل املستفيدين

7495

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى وسيم حسينو الجراحي

إناثذكور

41083387



قسم النسائية

3718 عيادة النسـائية

1151 االسعـاف

410 عدد االوالدات الطبيعية

101 عدد العمليات القيصرية

40 تجريف الرحم

15 عدد عمليات الجراحة النسائية

80 قبوالت جناح النسائية
وارد 38 - صادر 14 احـــاالت النسـائية

قسم األطفال

1633 عيــادة األطفال

988 االســعـاف

78 الحـواضن

201 قبوالت جناح األطفال

20 عناية مشددة
صادرة 52 - واردة 9 احاالت األطفال

2020

حزيران
يونيو

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى اإلخاء التخصيص

225 الصور الشعاعية

663 اللقاحات

90 نقل الدم

6161 التحاليل المخبرية

إجاميل املستفيدين

14947



2020

حزيران
يونيو

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى معاذ أبو مهدي للصحة اإلنجابية

إجاميل املستفيدين

6012

2945 التحاليل المخبرية

919 القبول

47 اإلحاالت

76 الجراحات الكبرى

24 الجراحات الصغرى

205 الوالدات الطبيعية

37 الوالدات القيصرية

إناثذكور

16544358



2020

حزيران
يونيو

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى الفارايب للصحة اإلنجابية

إجاميل املستفيدين

7126

5286 التحاليل المخبرية

506 القبول

54 اإلحاالت

382 الجراحات الكبرى

0 الجراحات الصغرى

227 الوالدات الطبيعية

131 الوالدات القيصرية

إناثذكور

18125314



2020

حزيران
يونيو

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى األمومة والطفولة

إجاميل املستفيدين

749

282 التحاليل المخبرية

39 القبول

3 اإلحاالت

1 الجراحات الكبرى

0 الجراحات الصغرى

10 الوالدات الطبيعية

1 الوالدات القيصرية

إناثذكور

216533



2020

حزيران
يونيو

951 النسائية

1212 األطفال

1934 الداخلية

596 األسنان

مركز الدانا للرعاية الصحية األولية

إجاميل املستفيدين

4693

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

إناثذكور

15483145



2020

حزيران
يونيو

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

9
79

311 النسائية

336 األطفال

332 االستشارات العامة

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز الشيخ يوسف

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

39
72

النسائية 635

األطفال 1244

الداخلية 1712

األسنان 381

ذكور
13702602

إناث

مركز تل أبيض

ذكور
267712

إناث



2020

حزيران
يونيو

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز الشهباء

مركز ميدان إكبس

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

20
10

النسائية 534

األطفال 639

الداخلية 794

األسنان 43

ذكور
6941316

إناث

ستفيدين
مل

عدد ا

39
9

6

614 النسائية

1496 األطفال

1317 الداخلية

569 األسنان

ذكور
11912805

إناث



2020

حزيران
يونيو

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

71
8

النسائية 63

األطفال 308

الداخلية 347

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز راعل

مركز باب الحجر

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

13
0

419 النسائية

476 األطفال

809 الداخلية
ذكور
455849

إناث

ذكور
220498

إناث



2020

حزيران
يونيو

4963 عدد الزيارات المنزلية

164 عدد الجلسات الجماعية

3957 عدد مسوحات سوء 

التغذية 

331 عدد االحاالت

برنامج الصحة املجتمعية

ذكور

960511600
إناث املستفيدين اإلجاميل

21205



2020

حزيران
يونيو

9933 عدد الزيارات 

المنزلية

23295 عدد مسوحات 

سوء التغذية 

890 عدد االحاالت

ذكور

909517477
إناث املستفيدين اإلجاميل

26572

برنامج التغذية



2020

حزيران
يونيو

3449 النسائية

7008 األطفال

3658 الداخلية

63 األسنان

3266 اإلستشارات العامة

ذكور

557011874
إناث عدد املستفيدين

17444

مرشوع العيادات املتنقلة

)ريف حلب وإدلب(



2020

حزيران
يونيو

3 النسائية

220 األطفال

337 اإلستشارات العامة

ذكور

210350
إناث عدد املستفيدين

560

مركز الرعاية الصحية األولية مامليان

)العراق(



2020

حزيران
يونيو

مرشوع مراكز غسيل الكىل

مركز فادي كشكش )كفر تخاريم(

جلسات غسيل الكىل

253
ذكور

1419
إناث

عدد املستفيدين

33



2020

حزيران
يونيو

املنظومة االسعافية يف ادلب

292 حاالت اخالء جرحى المشفى داخل المدينة

136 حاالت اخالء جرحى للمشافي الخارجية

428 العددد الكلي لحاالت اإلخالء



2020

حزيران
يونيو

مكتب الهندسة الطبية

7 عدد عمليات التركيب

13 عدد عمليات الصيانة

2 عدد عمليات الدراسة

3 عدد عمليات التدريب

25 العدد الكلي للعمليات



2020

حزيران
يونيو

أخبار سيام

أقامــت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما” بالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العالميــة، تدريــب األمــراض المزمنــة غيــر 

الســارية  للكــوادر الطبيــة العاملــة فــي مشــافي ومراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة والثانويــة فــي الشــمال الســوري.

يهــدف التدريــب الــذي اســتمر لمــدة ثالثــة أيــام متتاليــة إلــى تنميــة مهــارة األطبــاء فــي كيفيــة التعامــل والعنايــة بالمرضــى 

الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة.

وتعمــل ســيما مــن خــالل الــدورات التدريبيــة التــي تقيمهــا بشــكل مســتمر فــي الشــمال الســوري، علــى رفــع كفــاءة الكــوادر 

الصحيــة العاملــة هنــاك بشــكل عــام وكوادرهــا بشــكل خــاص، لتقديــم خدمــات طبيــة وصحيــة متكاملــة ألهلنــا المدنييــن.

سيام تُقيم تدريب األمراض املزمنة يف شامل سوريا



2020

حزيران
يونيو

أول إجــراء تصميم وعايئ نوعي يجرى يف الشــامل الســوري 

لطفلــة تعاين من تشــوه وعايئ رشياين وريدي

فرضــت ســنوات الحــرب الماضية علــى العاملين 

فــي المجــال الطبــي والجراحــي أن يتعرضــوا 

لضغوطــات كبيــرة أثنــاء عملهم اإلنســاني، وأن 

ــدِم  ــي ت ــاالت الت ــن الح ــر م ــع الكثي ــوا م يتعامل

ــى جهــد ومتابعــة وعطــاء ال  ــاج إل ــب وتحت القل

ــم  ــا كان يعينه ــن م ــم، ولك ــن قبله ــدود م مح

فــي  األمــل  ويبعــث  عطائهــم  ويواســي 

أرواحهــم، تلــك اإلنجــازات التــي تعيــد البســمة 

ــم.. ــي ويتأل ــس يعان ــن كان باألم ــرح لم والف

الطفلــة عائشــة )3ســنوات( رافقهــا المــرض 

منــذ الشــهور األولــى مــن والدتهــا، وذلــك بعــد أن بــدأت آفــة بالتضخــم فــي وجههــا، ووصلــت لحجــم شــوه براءتهــا وبريــق 

ــدة. ــية عدي ــاكل نفس ــى مش ــة إل ــال، باإلضاف ــن األطف ــا م ــع أقرانه ــب م ــا واللع ــن طفولته ــا م ــا حرمه ــا، م أعينه

عندمــا تــّم اســتقبالها فــي المشــفى الجراحــي التخصصــي بإدلــب المدعــوم مــن „ســيما”، كان والــدي الطفلة عائشــة فــي حالة 

خــوف مــن أن تكــون اآلفــة خبيثــة، لكــن بعــد أن أجــرى كادر المشــفى المدعــوم مــن „ســيما” الفحوصــات والتحاليــل الالزمــة 

زالــت تلــك المخــاوف واطمأنــوا بعــض الشــيء، لتبــدأ رحلــة الطفلــة عائشــة فــي إجــراء عمليــة جراحيــة اشــترك فيهــا أخصائيــي 

الجراحــة الوعائيــة والفكيــة والتجميليــة فــي المشــفى وذلــك علــى مرحلتيــن وفــق طــرق حديثــة ومتطــورة للتخلــص مــن 

اآلفــة واســتئصالها والشــفاء بشــكل كامــل إن شــاء هللا.

قصص نجاح



2020

حزيران
يونيو

قصص نجاح

الطفلــة خديجــة ذات األربعــة أعــوام وصلــت إلــى قســم اإلســعاف فــي مستشــفى 
ــة صحيــة متدهــورة، تعانــي مــن تثبيــط تنفســي، مــع  اإلخــاء التخصصــي فــي حال

ــدة. غيــاب الوعــي واختالجــات معّن

ــام بالّتقييــم الســريري  ــة والقي اســتنفر كادر المستشــفى المنــاوب إلنعــاش الطفل
الشــامل والتحاليــل المخبريــة والصور الشــعاعية الالزمــة، إضافة إلى طلب استشــارة 
ــب استشــارة  ــة األطفــال فــي „ســيما”، والحقــًا طل ــل طبيــب عناي عــن بعــد مــن قب
طبيــب استشــاري األمــراض العصبيــة عنــد األطفــال، وقــد تابــع األطباء االستشــاريون 
مــع الفريــق المعالــج فــي مستشــفى اإلخــاء لحظــة بلحظــة خــالل هــذه الســاعات 

الحرجــة مــن حيــاة خديجــة متعاونيــن علــى إنقاذهــا بــكل تفــاٍن واهتمــام...

خــالل دقائــق معــدودة مــن وضــع خديجة على جهــاز التنفــس االصطناعــي وإعطائها 
ــات  ــت االختالج ــها، وتوقف ــت أنفاس ــا وانتظم ــتقرت حالته ــعافية، اس ــة اإلس األدوي

لديهــا، وقــد ُشــّخص لديهــا الحقــًا إلتهــاب الدمــاغ الفيروســي.

بقيــت خديجــة فــي قســم العنايــة المرّكــزة لألطفــال عــدة أيــام، وهــي فــي تحســن 
ــاح األطفــال إلــى أن تماثلــت للشــفاء بشــكل  ــت إلــى جن ــم ُحول تدريجــي مســتمّر، ث
كامــل وهــي تحــت رعايــة الــكادر الطبــي المعالــج فــي مستشــفى اإلخــاء والفريــق 
االستشــاري لطــب األطفــال وحديثــي الــوالدة فــي „ســيما”، ومــن ثــّم بعــد أّيــام مــن 
األمــل والرجــاء والعمــل عــادت خديجــة إلــى منزلهــا بصحــة جيــدة وبعيــون يملؤهــا 
األمــل، يحملهــا والداهــا فــي أحضانهــم وعيونهــم شــاكرة للــه ولــكل مــن ســاهم 

فــي إنقــاذ خديجــة.

أطباء مستشفى اإلخاء بالتعاون مع أطباء استشاريني يف »سيام« 
ينقذون حياة الطفلة خديجة
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