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متوز - يوليو



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



63573 العيادات

4182 القبول

2282 االسنان

482 الجراحة الصغرى

1149 الجراحة الكبرى

520 الوالدات القيصرية

1560 الوالدات الطبيعية

13478 التحاليل المخبرية

14636 الصور الشعاعية

57472 وصفات االدوية

2020

متوز
يوليو

إجاميل املستفيدين من مشاريع سـيام

أصغر من 5  سنوات

1 8 2 6 8

4 9 4 8 7
أكبر من 5 سنوات

ذكور

2 4 3 4 9

4 3 4 0 6
إناث

سكان محليون

2 2 5 1 7

4 5 2 3 8
نازحون

عدد املستفيدين

 اإلجاميل

67755



355 الجراحات الكبرى

168 الجراحات الصغرى

1312 القبول

42 اإلحاالت

37 المصابين باذيات حربية

75 جراحة عامة

60 جراحة عظمية

4 جراحة أذن انف حنجرة

11 الجراحة البولية

191 جراحة نسائية

6464 الصور الشعاعية

5651 التحاليل المخبرية

221 الوالدات الطبيعية

96 الوالدات القيصرية

2020

متوز
يوليو

املستفيدون من مشاريع سيام

املشفى الجراحي التخصيص يف إدلب

ذكور

4562
إناث

6159
إجاميل املستفيدين

10721



60 الجراحات الكبرى

164 الجراحات الصغرى

37 المصابين بأذيات حربية

335 القبول

42 اإلحاالت

1422 الصور الشعاعية

2948 التحاليل المخبرية

2020

متوز
يوليو

إجاميل املستفيدين

7483

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى وسيم حسينو الجراحي

إناثذكور

40083475



2020

متوز
يوليو

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى معاذ أبو مهدي للصحة اإلنجابية

إجاميل املستفيدين

4665

2850 الصور الشعاعية

3155 التحاليل المخبرية

753 القبول

23 اإلحاالت

89 الجراحات الكبرى

6 الجراحات الصغرى

217 الوالدات الطبيعية

40 الوالدات القيصرية

إناثذكور

15173148



601 القبول

35 اإلحاالت

35 المصابين باذيات حربية

2985 الصور الشعاعية

28 التحاليل المخبرية

2020

متوز
يوليو

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى الفارايب للصحة اإلنجابية

205 الجراحات الكبرى

48 الجراحات الصغرى

223 الوالدات الطبيعية

135 الوالدات القيصرية

إجاميل املستفيدين

5267
إناثذكور

18733394



2020

متوز
يوليو

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى األمومة والطفولة

إجاميل املستفيدين

1597

1 المصابين باذيات حربية

31 الجراحات الكبرى

13 الجراحات الصغرى

104 الوالدات الطبيعية

12 الوالدات القيصرية

إناثذكور

5641033

915 الصور الشعاعية

917 التحاليل المخبرية



2020

متوز
يوليو

534 النسائية

1044 األطفال

1557 الداخلية

438 األسنان

مركز الدانا للرعاية الصحية األولية

إجاميل املستفيدين

3573

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

إناثذكور

12642309



2020

متوز
يوليو

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

89
2285 النسائية

304 األطفال

303 االستشارات العامة

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز الشيخ يوسف

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

27
83

النسائية 406

األطفال 1039

الداخلية 992

األسنان 346

ذكور
9891794

إناث

مركز تل أبيض

ذكور
273619

إناث



2020

متوز
يوليو

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز الشهباء

مركز ميدان إكبس

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

15
89

النسائية 514

األطفال 416

الداخلية 634

األسنان 25

ذكور
5001089

إناث

ستفيدين
مل

عدد ا

2751

346 النسائية

1042 األطفال

937 الداخلية

426 األسنان

ذكور
7831968

إناث



2020

متوز
يوليو

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

39
0 النسائية 47

األطفال 153

الداخلية 190

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز راعل

مركز باب الحجر

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

11
0

3259 النسائية

337 األطفال

507 الداخلية
ذكور
349754

إناث

ذكور
111279

إناث



2020

متوز
يوليو

2497 عدد الزيارات المنزلية

70 عدد الجلسات الجماعية

2565 عدد مسوحات سوء 

التغذية 

496 عدد االحاالت

برنامج الصحة املجتمعية

ذكور

49075908
إناث املستفيدين اإلجاميل

10815



2020

متوز
يوليو

8889 عدد الزيارات 

المنزلية

19848 عدد مسوحات 

سوء التغذية 

792 عدد االحاالت

ذكور

763714746
إناث املستفيدين اإلجاميل

22338

برنامج التغذية



2020

متوز
يوليو

2609 النسائية

4958 األطفال

1950 الداخلية

77 األسنان

2839 اإلستشارات العامة

ذكور

39848449
إناث عدد املستفيدين

12433

مرشوع العيادات املتنقلة

)ريف حلب وإدلب(



2020

متوز
يوليو

150 النسائية

6 األطفال

296 اإلستشارات العامة

ذكور

154298
إناث عدد املستفيدين

452

مركز الرعاية الصحية األولية مامليان

)العراق(



2020

متوز
يوليو املنظومة اإلسعافية يف ادلب

واملشاريع التخصصية 

مركز فادي كشكش لغسيل الكىل ) كفرتخاريم(

جلسات غسيل الكىل

257
ذكور

1619
إناث

عدد املستفيدين

35

املنظومة اإلسعافية يف ادلب

178 حاالت اخالء جرحى المشفى داخل المدينة

94 حاالت اخالء جرحى للمشافي الخارجية

272 العددد الكلي لحاالت اإلخالء

مكتب الهندسة الطبية

1 عدد عمليات التركيب

15 عدد عمليات الصيانة

16 العدد الكلي للعمليات



2020

متوز
يوليو

أخبار سيام

ســيما   - الســوريين  للمغتربيــن  الطبيــة  الرابطــة  أقامــت 

ــام 18و 24 و  ــالل أي ــًا خ ــد افتراضي ــذي عق ــي ال ــا الثان مؤتمره

25 مــن شــهر يوليو/تمــوز 2020 عبــر برنامــج الــزووم.

تمحــور المؤتمــر لهــذا العــام حــول موضــوع  „الرعايــة الصحيــة 

فــي المناطــق محــدودة المــوارد”، حيــث تــّم إلقاء الضــوء على 

بعــض المشــاكل الصحيــة التــي يعانــي منهــا القطــاع الصحــي 

ــث  ــوارد، حي ــدودة الم ــق مح ــن المناط ــا م ــوريا وغيره ــي س ف

يشــكل نقــص المــوارد حاجــًزا قــد يحــول بيــن مقدمــي الرعايــة 

الصحيــة وتقديــم الرعايــة الطبيــة المثلــى.

وناقــش المتحدثــون فــي هــذا المؤتمــر بعــض المشــاكل 

ــى  ــدف إل ــواًل ته ــوا حل ــق واقترح ــذه المناط ــي ه ــة ف الصحي

تطويــر ســوية الرعايــة الصحيــة، كمــا تّم عــرض 9 حاالت ســريرية 

وإجــراء 3 ورشــات عمــل و15 محاضــرًة طبيــًة متنوعــًة مــن قبل 

مجموعــة مــن المختصيــن واألكاديمييــن مــن كافــة المجــاالت 

واالختصاصــات حــول العالــم.

واســتهدف المؤتمــر األطبــاء ومقدمــي الرعاية الصحيــة الذين 

يعملــون فــي ســوريا وفي مناطــق أخــرى محــدودة الموارد.

ــوارد«  ــدودة امل ــق مح ــة يف املناط ــة الصحي ــوان »الرعاي ــت عن تح
ــاً ــاين افرتاضي ــا الث ــم مؤمتره ــيام تقي س



2020

متوز
يوليو

أخبار سيام

ــيما  ــز „س ــيما مرك ــوريين - س ــن الس ــة للمغتربي ــة الطبي ــت الرابط أطلق

ــاون   ــك بالتع ــب” وذل ــف حل ــن بري ــي عفري ــي ف ــي المهن ــم الصح للتعلي

ــة التربيــة والتعليــم فــي منطقــة غصــن الزيتــون وبالشــراكة  مــع مديري

مــع منظمــة „ســبارك”، وبتمويــل مــن جمعيــة الشــيخ عبــد هللا النــوري 

ــة. الخيري

يقــدم المركــز دبلوم صحــي مهني معتمد )لمــدة 12 شــهرًا( باختصاصات 

التمريــض والقبالــة، لـــ 100 شــاب وشــابة يملكــون خبــرة تمريضية ســابقة 

فــي مدينــة عفريــن وأريافهــا، تــّم اختيارهــم بالتعاون مــع مديريــة التربية 

ــل  ــرص عم ــى ف ــول عل ــي الحص ــاعدتهم ف ــم ومس ــم لتمكينه والتعلي

ــة  ــة الصحي ــم المهني ــر مهاراته ــي وتطوي ــاع الصح ــي القط ــبة ف مناس

بشــكل مميــز لرفع جــودة الخدمــات الصحيــة المقدمة ألهالــي المنطقة.

ــب  ــى التدري ــة إل ــج إضاف ــم المدم ــام التعلي ــق نظ ــج بتطبي ــز البرنام يتمي

ــة  ــافي المنطق ــي مش ــي ف ــراف التطبيق ــر واإلش ــي المخاب ــي ف العمل

ــن. ــين والمدربي ــرفين والمدرس ــن المش ــزة م ــة ممي ــل مجموع ــن قب م

يحصــل طالبنــا حاليــًا علــى دروســهم عــن بعــد للوقاية مــن انتشــار فيروس 

كورونــا المســتجد ويتجهــزون للبــدء بالجــزء العملــي مــن البرنامــج فــي 

المخابــر المخصصــة، التــي تــّم تجهيزهــا ضمــن مركــز التدريــب للحصــول 

علــى المهــارات التقنيــة الضروريــة فــي حياتهــم المهنيــة.

»ســيام« تطلــق مركــز ســيام للتعليــم الصحــي املهنــي يف مدينــة 
عفريــن بريــف حلــب



2020

متوز
يوليو

أخبار سيام

أقامــت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الّســوريين „ســيما” بالتعــاون مــع منظمــة 

الصحــة العالميــة ومديريتــي صحــة إدلــب وحلــب، تدريــب النقــل اإلســعافي اآلمــن 

لحديثــي الــوالدة )SENT-program(، والــذي اســتهدف أطبــاء األطفــال والمســعفين 

العامليــن فــي منظومــة النقــل اإلســعافي فــي مناطــق شــمال غــرب ســوريا.

تضمن التدريب ثالثة مراحل ُأنجزت على مدى ثالثة أشهر.. 

المحــور األول: 12 محاضــرة نظريــة تناولــت المواضيــع المهمــة فــي رعايــة حديثــي 

الــوالدة وإنعــاش ودعــم اســتقرار حديثــي الــوالدة والنقــل اإلســعافي لحديثــي 

ــوالدة. ال

ــات  ــي منظوم ــن ف ــعفين العاملي ــن المس ــتفيدًا م ــب 30 مس ــي: تدري ــور الثان المح

اإلســعاف، وفــق برنامــج تدريــب ســريري مخصــص خــالل مــدة 3 أشــهر فــي وحــدات 

العنايــة المركــزة لحديثــي الــوالدة فــي مستشــفيات المنطقــة.

المحــور الثالــث: التدريــب العملــي علــى عمليــة النقــل اإلســعافي اآلمــن لحديثــي 

الــوالدة والــذي اســتمرَّ لمــدة ثالثــة أيــام تدريبيــة متتاليــة 

ــة التــي تقيمهــا بشــكٍل مســتمرٍّ فــي  ــدورات التدريبي وتعمــل ســيما مــن خــالل ال

ــاك  ــة هن ــة العامل ــوادر الصحي ــاءة الك ــة وكف ــع فعالي ــى رف ــوري عل ــمال الس الش

بشــكل عــام وكوادرهــا بشــكل خــاص، لتقديــم خدمــات طبيــة وصحيــة متكاملــة ذات 

ــن فــي المنطقــة. ــا المدنيي ــة ألهلن جــودة وكفــاءة عالي

مالحظــة: لقــد أجــري التدريــب العملــي الميداني قبل اإلغالق األخير بســبب اكتشــاف 

حــاالت اإلصابــة بفيــروس كوفيــد19-، مــع االلتــزام بشــروط التباعد االجتماعــي ولبس 

الكمامــات والوقايــة مــن انتشــار العدوى بشــكل جيد خــالل التدريب.

سيام تُقيم تدريب النقل اإلسعايف اآلمن لحديثي الوالدة يف شامل سوريا
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أخبار سيام

أقامــت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الّســوريين „ســيما” بالتعــاون 

ــذي  ــة”، ال ــوالدات القيصري ــب „ال مــع منظمــة الصحــة العالميــة تدري

اســتهدف أطبــاء النســائية وحديثــي الــوالدة والقابــالت العامليــن في 

مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة والثانويــة فــي الشــمال الســوري.

فــي  والقابــالت  األطبــاء  مهــارات  تنميــة  إلــى  التدريــب  يهــدف 

مــن  الحــد  وكيفيــة  القيصريــة  للــوالدة  الصحيــة  االســتطبابات 

ــة. ــات القيصري ــبة العملي ــن نس ــل م ــة والتقلي ــتطبابات الخاطئ االس

كمــا تــّم التركيــز علــى الطــرق الصحيحــة للتوليــد الطبيعــي وكيفيــة 

حــّث ومراقبــة المخــاض، وكيفيــة متابعــة المريضــة قبــل وأثنــاء وبعد 

الــوالدة وكيفيــة الــوالدة المهبلية بالطــرق المســاعدة للتخفيف من 

نســبة القيصريــات للوصــول ألفضــل نتيجــة بالنســبة لــأم والرضيع.

وتكمــن أهميــة تدريــب „الوالدات القيصرية” في أن الشــمال الســوري 

بأمــّس الحاجــة لمثــل هــذه التدريبــات، بســبب  نقــص الكــوادر الصحيــة 

ــة  ــة العامل ــوادر الصحي ــق الك ــى عات ــع عل ــذي يق ــر ال ــط الكبي والضغ

ــي  ــي ه ــكان، والت ــة بالس ــة المكتظ ــة الجغرافي ــذه المنطق ــي ه ف

بحاجــة لكــوادر مدربــة شــكل جيــد صحيــح فــي هــذا االختصــاص.

اســتمر التدريــب الــذي اســتهدف 23 طبيبــًا وقابلــًة مــن أكثــر مــن 10 

مراكــز رعايــة صحيــة أوليــة وثانويــة لمــدة يوميــن متتالييــن، ويعتبــر 

ــهر  ــي ش ــراؤه ف ــّم إج ــذي ت ــي ال ــب العمل ــتكمااًل للتدري ــب اس التدري

آذار الماضــي، بهــدف التطبيــق الكامــل للدليــل العملــي فــي إجــراء 

واســتطبابات القيصريــة فــي الشــمال الســوري.

سيام تُقيم تدريب »الوالدات القيرصية« يف الشامل السوري
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قامــت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما” بالتنســيق والتعــاون مع مديرية صحــة كيليــس، بتوزيع شــهادات الدورات 

التدريبيــة، التــي أجريــت فــي مشــفيي إعــزاز والراعــي بريــف حلــب للمســعفين والممرضيــن وطاقــم ســيارات اإلســعاف، حــول 

التعامــل المنهجــي مــع مختلــف اإلصابــات والحــاالت المرضيــة خــالل نقلهــا إلــى المشــافي.

ونفــذ الــدورات التدريبيــة قســم التدريــب فــي الرابطــة مــع كــوادر أكاديميــة العلــوم الصحيــة، خــالل الفتــرة الســابقة لمجموعــة 

ــًا وذلــك علــى عــدة مراحــل، وقــام بتوزيــع الشــهادات المديــر العــام لصحــة كيليــس الدكتــور „محمــود  مؤلفــة مــن 75 متدرب

إيريــك”، مــع وفــد مــن الرابطــة „ســيما”.

توزيع شهادات للناجحني يف دورة اإلسعافات األولية وطب الطوارئ 
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مبســاعدة استشــاريني من »ســيام«.. كادر مشــفى اإلخاء ينقذ 

حيــاة الطفلة شــام من املوت شــبه املحقق

الطفلــة „شــام حــج علــي” جــاءت إلــى هــذه الحيــاة بعــد 32 أســبوعًا مــن الحمــل ووالدة طبيعيــة بتــوأم ثنائــي فــي مشــفى 

اإلخــاء التخصصــي المدعــوم مــن الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما”، وبســبب حالتهــا الصحيــة الســيئة ُنقلــت إلــى 

قســم الحواضــن لمتابعــة حالتهــا بشــكل عــام، وفــي اليــوم الثالــث تعرضــت لنوبــة زرقــة وضائقــة تنفســية حــادة وســحب ضلعي 

مفاجــئ.

ــي  ــل ف ــي العام ــكادر الصح ــن ال ــف م ــل مؤل ــق عم ــل فري ــن قب ــا م ــم متابعته ــددة ليت ــة المش ــك للعناي ــر ذل ــى أث ــت عل دخل

مشــفى اإلخــاء، واستشــاريين مــن „ســيما” عــن طريــق اإلنترنــت، وبعــد عــالج المشــاكل التــي تعانــي منهــا الطفلــة وإجــراء كل 

مــا يلــزم لمســاعدتها علــى الحيــاة، اســتطاع القائمــون علــى حالتهــا مــن إنقاذهــا مــن المــوت شــبه المحقــق للحيــاة مــن جديــد، 

واآلن تــّم فصلهــا عــن الحاضنــة وهــي فــي وضــع جيــد وقابــل للتخريــج مــن المشــفى فــي أقــرب وقــت ممكــن والحمــد للــه.

قصص نجاح
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قصص نجاح

راجــع مريــض بعمر 70 عامًا المشــفى الجراحي 
التخصصــي بإدلــب بشــكاية ألــم بطنــي شــديد 
ويعانــي مــن اســتفراغ متكــرر وحالــة بطــن 
ــر  ــفى آخ ــن مش ــّول م ــد أن ُح ــك بع ــادة، وذل ح

ــة. ــي المنطق ف

الجراحــي  المشــفى  فــي  اســتقباله   تــم   
الرابطــة  مــن  المدعــوم  التخصصــي 
„ســيما”،  الســوريين  للمغتربيــن  الطبيــة 
تبيــن  الالزمــة  والتحاليــل  وباالســتقصاءات 
وجــود توّســع شــديد فــي القولــون وورم ســاد 
ــيني. ــتقيمي الس ــل المس ــد الوص ــة عن للمع

علــى  بالمشــفى  المختــص   الــكادر  عمــل 
بإعطائــه  للمريــض  العامــة  الحالــة  تحســين 
الــالزم  الــدم  وتأميــن  والشــوارد  الســوائل 

الجراحــي. للعمــل 

أجــري للمريــض العمــل الجراحــي بفتــح البطــن واســتئصال الــورم وإجــراء „هارتمــان” ومــن ثــّم إغــالق البطــن وتحويــل المريــض 
إلــى قســم العنايــة المركــزة، ليمكــث فيهــا مــدة 24 ســاعة فــي قســم العنايــة، و72 ســاعة فــي جنــاح االستشــفاء، ثــّم تخريجــه 

إلــى المنــزل بصحــة عامــة جيــدة وللــه الحمــد.

كادر مشفى إدلب الجراحي يجري عملية جراحية ألحد مرىض كبار 
السن ويخلصه من األمل واملعاناة 
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