
2 0 2 00 8 ســـيام يف شـــهر
آب - أغسطس



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



72847 العيادات

4105 القبول

2466 االسنان

436 الجراحة الصغرى

1032 الجراحة الكبرى

473 الوالدات القيصرية

1176 الوالدات الطبيعية

27984 التحاليل المخبرية

10127 الصور الشعاعية

64319 وصفات االدوية

2020

آب
أغسطس

إجاميل املستفيدين من مشاريع سـيام

أصغر من 5  سنوات

1 8 4 5 1

5 8 5 0 1
أكبر من 5 سنوات

ذكور

2 5 9 8 1

5 0 9 7 1
إناث

سكان محليون

3 0 5 6 2

4 6 3 9 0
نازحون

عدد املستفيدين

 اإلجاميل

76952



363 الجراحات الكبرى

347 الجراحات الصغرى

1251 القبول

57 اإلحاالت

11 المصابين باذيات حربية

237 جراحة عامة

144 جراحة عظمية

57 جراحة أذن انف حنجرة

41 الجراحة البولية

129 جراحة نسائية

6214 الصور الشعاعية

4883 التحاليل المخبرية

215 الوالدات الطبيعية

105 الوالدات القيصرية

2020

آب
أغسطس

املستفيدون من مشاريع سيام

املشفى الجراحي التخصيص يف إدلب

ذكور

6169
إناث

6946
إجاميل املستفيدين

13115



158 الجراحات الكبرى

80 الجراحات الصغرى

8 المصابين بأذيات حربية

317 القبول

72 اإلحاالت

1673 الصور الشعاعية

3248 التحاليل المخبرية

2020

آب
أغسطس

إجاميل املستفيدين

8206

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى وسيم حسينو الجراحي

إناثذكور

44703736



قسم النسائية

2559 عيادة النسـائية

1159 االسعـاف

372 عدد االوالدات الطبيعية

103 عدد العمليات القيصرية

30 تجريف الرحم

8 عدد عمليات الجراحة النسائية

74 قبوالت جناح النسائية
وارد 27 - صادر 26 احـــاالت النسـائية

قسم األطفال

1059 عيــادة األطفال

806 االســعـاف

67 الحـواضن

149 قبوالت جناح األطفال

9 عناية مشددة
صادرة 11 - واردة 0 احاالت األطفال

2020

آب
أغسطس

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى اإلخاء التخصيص

159 الصور الشعاعية

619 اللقاحات

80 نقل الدم

5200 التحاليل المخبرية

إجاميل املستفيدين

11628



2020

آب
أغسطس

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى معاذ أبو مهدي للصحة اإلنجابية

إجاميل املستفيدين

5290

2750 التحاليل المخبرية

283 القبول

37 اإلحاالت

33 الجراحات الكبرى

8 الجراحات الصغرى

169 الوالدات الطبيعية

28 الوالدات القيصرية

إناثذكور

15913693



2020

آب
أغسطس

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى الفارايب للصحة اإلنجابية

178 الجراحات الكبرى

39 الجراحات الصغرى

228 الوالدات الطبيعية

129 الوالدات القيصرية

إجاميل املستفيدين

6120
إناثذكور

16014517

10778 التحاليل المخبرية

650 القبول

20 اإلحاالت



434 القبول

7 اإلحاالت

2020

آب
أغسطس

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى األمومة والطفولة

إجاميل املستفيدين

1840

4023 التحاليل المخبرية

76 الجراحات الكبرى

0 الجراحات الصغرى

118 الوالدات الطبيعية

90 الوالدات القيصرية

إناثذكور

5161324



28 الجراحات الكبرى

9 الجراحات الصغرى

1 المصابين بأذيات حربية

35 القبول

7 اإلحاالت

515 الصور الشعاعية

93 التحاليل المخبرية

إجاميل املستفيدين

2567
إناثذكور

8791688

2020

آب
أغسطس

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى جرس الشغور



ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

30
25 الوالدات الطبيعية 19

التحاليل المخبرية 229

مشفى أريحا

مشفى سلوك

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

12
78

6 القبول

30 اإلحاالت

2 الجراحات الكبرى
ذكور
2191059

إناث

ذكور
1092016

إناث

2020

آب
أغسطس

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى أريحا و مشفى سلوك



2020

آب
أغسطس

860 النسائية

1037 األطفال

1149 الداخلية

415 األسنان

مركز الدانا للرعاية الصحية األولية

إجاميل املستفيدين

3461

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

إناثذكور

11542307



2020

آب
أغسطس

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

16
10

473 النسائية

547 األطفال

590 االستشارات العامة

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز الشيخ يوسف

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

27
9

9

النسائية 592

األطفال 888

الداخلية 595

األسنان 724

ذكور
8841915

إناث

مركز تل أبيض

ذكور
4731137

إناث



2020

آب
أغسطس

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز الشهباء

مركز ميدان إكبس

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

15
16

النسائية 445

األطفال 409

الداخلية 638

األسنان 24

ذكور
4951021

إناث

ستفيدين
مل

عدد ا

3419

921 النسائية

1199 األطفال

822 الداخلية

477 األسنان

ذكور
9602459

إناث



2020

آب
أغسطس

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

50
2 النسائية 77

األطفال 208

الداخلية 217

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز راعل

مركز باب الحجر

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

12
6

8453 النسائية

405 األطفال

410 الداخلية
ذكور

366902
إناث

ذكور
151351

إناث



2020

آب
أغسطس

3670 عدد الزيارات المنزلية

6 عدد الجلسات الجماعية

3726 عدد مسوحات سوء التغذية 

517 عدد االحاالت

برنامج الصحة املجتمعية

ذكور

63087629
إناث املستفيدين اإلجاميل

13937



2020

آب
أغسطس

6465 عدد الزيارات 

المنزلية

17650 عدد مسوحات 
سوء التغذية 

801 عدد االحاالت

ذكور

661313106
إناث املستفيدين اإلجاميل

19719

برنامج التغذية



2020

آب
أغسطس

3109 النسائية

6381 األطفال

1783 الداخلية

81 األسنان

3353 اإلستشارات العامة

ذكور

463610071
إناث عدد املستفيدين

14707

مرشوع العيادات املتنقلة

)ريف حلب وإدلب(



2020

آب
أغسطس

مركز الرعاية الصحية األولية مامليان

)العراق و لبنان(

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

50
512 النسائية

172 األطفال

321 االستشارات العامة

مركز مامليان - العراق

ذكور
181324

إناث

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

17
16

النسائية 897

األطفال 34

االستشارات العامة 785

مركز غراس الخري -لبنان

ذكور
01716

إناث



2020

آب
أغسطس املنظومة اإلسعافية يف ادلب

واملشاريع التخصصية 

مركز فادي كشكش لغسيل الكىل ) كفرتخاريم(

جلسات غسيل الكىل

275
ذكور

1918
إناث

عدد املستفيدين

37
املنظومة اإلسعافية يف ادلب

294 حاالت اخالء جرحى المشفى داخل المدينة

84 حاالت اخالء جرحى للمشافي الخارجية

378 العددد الكلي لحاالت اإلخالء

مكتب الهندسة الطبية

26 عدد عمليات الصيانة

2 عدد عمليات الدراسة

1 عدد عمليات التدريب

29 العدد الكلي للعمليات



2020

آب
أغسطس

أخبار سيام

قامــت إدارة مشــفى األمومــة والطفولــة فــي مدينــة البــاب بريــف 

حلــب بتوســعة جنــاح الحواضــن، وذلــك باســتحداث غرفــة جديــدة 

ــع  ــتيعاب جمي ــتفيدين واس ــة للمس ــة متكامل ــات صحي ــم خدم لتقدي

المراجعيــن، كمــا تــّم إضافــة غرفــة لتأمين العــزل بين غرفــة الحواضن 

وبقيــة أقســام المشــفى.

يذكــر أن مشــفى األمومــة والطفولــة المدعــوم مــن الرابطــة الطبية 

للمغتربيــن الســوريين „ســيما” يســتقبل حــاالت اإلســعاف والــوالدات 

الطبيعيــة والقيصريــة علــى مــدار الســاعة

سيام تُجري توسيع لجناح الحواضن واستحداث غرفة للعزل 



2020

آب
أغسطس

أخبار سيام

أقامــت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الّســوريين „ســيما” بالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العالميــة تدريــب „الــوالدة القيصريــة”، الــذي اســتهدف 
طبيبــات النســائية وحديثــي الــوالدة والقابــالت العامــالت فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة والثانويــة فــي الشــمال الســوري.

يهــدف التدريــب إلــى تنميــة مهــارات الطبيبــات والقابــالت فــي االســتطبابات الصحيــة للــوالدة القيصريــة وكيفيــة الحــد مــن االســتطبابات 
الخاطئــة والتقليــل مــن نســبة العمليــات القيصريــة فــي الشــمال الســوري، وكيفيــة متابعــة المريضــة قبــل وأثنــاء وبعــد الــوالدة، للوصــول 

ألفضــل نتيجــة بالنســبة لــأم والرضيــع.

وتكمــن أهميــة تدريــب „الــوالدة القيصريــة” فــي أن الشــمال الســوري بأمــّس الحاجــة لمثــل هــذه التدريبــات، بســبب  نقــص الكــوادر الصحيــة 
والضغــط الكبيــر الــذي يقــع علــى عاتــق الكــوادر الصحيــة العاملــة فــي هــذه المنطقــة الجغرافيــة المكتظــة بالســكان، والتــي هــي بحاجــة 

لكــوادر مدربــة شــكل جيــد صحيــح فــي هــذا االختصــاص.

اســتمر التدريــب الــذي اســتهدف 50 طبيبــًة وقابلــًة مــن عــدة مراكــز رعايــة صحيــة أوليــة وثانويــة لمــدة يوميــن متتالييــن، لمراعــاة االحتــكاك 
االجتماعــي لحمايــة المتدربيــن والمدربيــن مــن فيــروس كورونا )كوفيــد 19(.

ــّم إجــراؤه فــي شــهر آذار الماضــي، بهــدف التطبيــق الكامــل للدليــل العملــي فــي  ــذي ت ــر التدريــب اســتكمااًل للتدريــب العملــي ال ويعتب
ــة فــي الشــمال الســوري. إجــراء واســتطبابات القيصري

سيام تستكمل تدريب »الوالدة القيرصية« يف الشامل السوري



2020

آب
أغسطس

قصص نجاح

راجــع المشــفى الجراحــي التخصصــي بإدلــب 
مريــض )24 عامــًا( ســبق وأن تعــرض إلصابــة 
لضيــاع  أدت  األيمــن  الســاعد  فــي  حربيــة 
عظمــي فــي عظــم الزنــد )أكثــر مــن 5 ســم( 
مــع بقــاء الناحيــة الوعائية العصبية ســليمة.

بعــد اســتقبال  المريــض قــام الــكادر الطبــي 
فــي البدايــة بإجــراء اإلســعافات األوليــة لــه، 
وبعــد مــرور أربعة أشــهر تــّم تجهيــز المريض 
لطعــم عظمــي موعــى مــن عظــم الشــظية 

فــي الســاق عبــر مدخــل أمامــي للزنــد.

تــّم إجــراء العمــل الجراحــي باالشــتراك ما بين 
الجراحــة العظميــة والوعائيــة وبعــد نجــاح 
ــض  ــة المري ــى حال ــان عل ــة واالطمئن العملي
ــن  ــض م ــج المري ــّم تخري ــده، ت ــر ي ــب بت وتجن
المشــفى بعــد عــدة أيــام بحالــة عامــة جيــدة 

ــد. ــه الحم ولل

وتعتبــر الطعــوم العظميــة الموعــاة مــن 
الضياعــات  حالــة  فــي  الممتــازة  الحلــول 

الواســعة. العظميــة 

املشفى الجراحي التخصيص يف إدلب يجّنب برت يد مريض يعاين 
من إصابة حربية



2020

آب
أغسطس

قصص نجاح

جهــد مضاعف قام به كادر مشــفى الفارابي 
للصحــة اإلنجابيــة المدعــوم مــن الرابطــة 
„ســيما”،  الســوريين  للمغتربيــن  الطبيــة 
 12 إلــى  الطبيعيــة  الــوالدات  ليصــل عــدد 
حالــة، و12 والدة قيصريــة فــي يــوم األربعــاء 
ــا  ــخ 2020/08/05، كم ــق لتاري ــط المواف فق
بلــغ عــدد المراجعيــن للعيــادة النســائية 121 
مســتفيدًا، فــي حيــن بلــغ عــدد مراجعــي 
ــرى  ــا أج ــتفيدًا، كم ــال 76 مس ــادة األطف عي
ــًا، ليكــون ذلــك  ــاًل مخبري المشــفى 350 تحلي
اليــوم مميــز بالنســبة للمســتفيدين، وعطــاء 
وجهــد مكثــف مــن قبــل الــكادر الصحــي 
المشــفى جزاهــم هللا خيــر  العامــل فــي 

ــزاء. الج

يف يوم واحد
مشفى الفارايب يجري 24 والدة وما يقارب 200 معاينة
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راجعــت طفلــة بعمــر 12 عامــًا المشــفى الجراحــي التخصصــي فــي إدلــب محولة 

بشــكاية عســر بلــع شــديد للطعــام الصلــب والســوائل الكثيفــة مــع شــك انضغاط 

ــي للمريء. خارج

ــر  ــوم” وتنظي ــري بـ”الباري ــر م ــن تصوي ــة م ــات الالزم ــة الفحوص ــري للمريض ُأج

هضمــي علــوي، ليتبيــن وجــود انضغاط شــديد بوعــاء كبير خلــف المــري، وبإجراء 

طبقــي محــوري متعــدد الشــرائح تبيــن وجــود تشــوه نــادر جــدًا، وهــو عبــارة عــن 

حلقــة وعائيــة مضيقــة )vascular ring( تمثــل بوجــود قــوس أبهــري أيمــن مــع 

شــذوذ فــي منشــأ تحــت الترقوة األيســر مــع أم دم فــي بدايتــه )جيــب كوميريل(، 

والــذي يجعــل لمعــة المــري مضغوطــة ويضيقــه مســببًا تلــك األعــراض، إضافــة 

 Right aortic arch with( لوجــود ربــاط شــرياني مــن بقايا القنــاة الشــريانية ســابقًا

)aberrent left subclavian artery with Kommerel’s diverticulum

تــّم قبــول الطفلــة فــي غرفــة العمليــات الجراحيــة، وتمكــن فريــق مــن جراحــة 

ــن  ــوم م ــي المدع ــي التخصص ــفى الجراح ــي المش ــدر ف ــة الص ــة وجراح األوعي

الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما” مــن إجــراء الجراحــة واســتئصال 

الجيــب و قــص الربــاط الشــرياني، وتحريــر المــري بشــكل تــام ثــّم إجــراء مفاغــرة 

شــريان تحــت الترقــوة مــع الشــريان الســباتي األيســر، وكل ذلــك دون اختالطــات 

تذكــر.

بعــد أيــام مــن االطمئنــان علــى حالــة الطفلــة المريضــة وتحســنها وزوال 

األعــراض، تــّم تخريجهــا بحالــة ممتــازة وللــه الحمــد.

مشــفى إدلــب التخصــيص يجــري عمــل جراحــي لطفلــة بحالــة نــادرة 
عامليــاً وألول مــرة يف الشــامل الســوري
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”اســتيقظت ألجــد نفســي فــي أحــد المشــافي.. أيــن أنــا؟.. أيــن أهلــي؟.. كان رأســي بحجــم بيــت وأكثــر، أخذنــي مجموعــة شــبان إلــى بيتــي 

فــكان هنــاك األلــم األكبــر وهــو رحيــل أبــي.. كيــف لــي أن أتحمــل وأنــا أوّدع كل يــوم عزيــز أو غــال؟! ذاك اليــوم الــذي ال أنســاه وال أصــّدق أنــي 

عــدت للحيــاة مــن جديــد”

بهــذه الكلمــات يــروي لنــا „محمــد” أحــد العاملــي اإلنســانيين في الشــمال الســوري مــا تعرض لــه في مدينة خــان شــيخون أثناء اســتهدافها 

بالغــازات الســامة، والتــي فقــد فيهــا والــده والعديــد مــن األقربــاء زاد مــن المعانــاة واأللــم أنــه أصبــح المعيــل الوحيــد ألســرته، إضافــة إلــى 

ترحالــه المســتمر وتهجيــره بســبب القصــف مــن مدينــة إلــى أخرى.

كان مــن أصعــب أيــام حياتــه تــرك بلدتــه اللطامنــة فــي ريــف حمــاه الشــمالي لــم يــُك فــي يــوم مــن األيــام يتخيــل أن يبتعــد عنهــا فقــد تهّجــر 

مــع أســرته هربــًا مــن المــوت والقصــف العنيــف، و كان االتجــاه إلــى مدينــة خــان شــيخون لعلهــا تكون خيــر مأمن.

يــروي  محمــد )25 عامــًا(  اللحظــات التــي ال تفارقــه عندمــا علــم باســتهداف مشــفى خــان شــيخون بالطيــران وأن 

أخيــه وزوجتــه وطفلــه هنــاك وكيــف انطلــق بســرعه والدمــع والخــوف مســيطر عليــه ليســمع صــوت منــاٍد يقــول 

ــه  ــا أخــي ابنت ــرك لن ــاًل „ت ــم واضحــة علــى وجهــه قائ ــه استشــهدوا” يكمــل وغصــة الحــزن واألل „أخــوك وعائلت

اليتيمــة ذكــرى كــي ال ننســاه كان أقــرب النــاس لقلبــي بــل كان هــو قلبــي فكيــف أنســاه”.

„محمــد” اآلن يعمــل ضمــن برنامــج التغذيــة المدعــوم مــن الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما” 

فــي الشــمال الســوري.

„محمــد” واحــد مــن بيــن عشــرات اآلالف مــن العمــال اإلنســانيين الذيــن تعرضــوا للقصــف والخطــر أو لفقد 

حياتهــم أو أحــد أقربائهــم، فبحســب تقريــر صــادر عــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان العــام الفائــت 

2019 „فــإنَّ مــا ال يقــل عــن 1109 أشــخاص مــن الكــوادر العاملة فــي المجال اإلنســاني فقــدوا حياتهم 

فــي غضــون الســنوات الثمــاِن الماضيــة، وأنَّ مــا ال يقــل عــن 3984 منهــم ال يزالــون قيــد االعتقــال أو 

االختفــاء القســري، منــذ انطــالق الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة في ســوريا فــي آذار/ 2011”.

أيــام صعبــة عاشــها »محمــد« أثنــاء الحــرب تعكــس املخاطــر التــي يتعــرض لهــا 

ــة ــانيني يف كل لحظ ــامل اإلنس الع
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