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أيلول- سبتمرب



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



76575 العيادات

4638 القبول

4076 االسنان

529 الجراحة الصغرى

971 الجراحة الكبرى

436 الوالدات القيصرية

1266 الوالدات الطبيعية

28384 التحاليل المخبرية

20178 الصور الشعاعية

61944 وصفات االدوية

2020

أيلول
سبتمرب

إجاميل املستفيدين من مشاريع سـيام

أصغر من 5  سنوات

1 6 4 8 2

6 4 7 3 1
أكبر من 5 سنوات

ذكور

2 9 7 6 7

5 1 4 4 6
إناث

سكان محليون

3 2 7 5 9

4 8 4 5 4
نازحون

عدد املستفيدين

 اإلجاميل

81213



282 الجراحات الكبرى

405 الجراحات الصغرى

1156 القبول

44 اإلحاالت

22 المصابين باذيات حربية

176 جراحة عامة

130 جراحة عظمية

48 جراحة أذن انف حنجرة

47 الجراحة البولية

25 جراحة وعائية

116 جراحة نسائية

5179 الصور الشعاعية

4813 التحاليل المخبرية

159 الوالدات الطبيعية

77 الوالدات القيصرية

2020

أيلول
سبتمرب

املستفيدون من مشاريع سيام

املشفى الجراحي التخصيص يف إدلب

ذكور

6210
إناث

6478
إجاميل املستفيدين

13115



201 الجراحات الكبرى

46 الجراحات الصغرى

24 المصابين بأذيات حربية

337 القبول

38 اإلحاالت

1825 الصور الشعاعية

3186 التحاليل المخبرية

2020
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سبتمرب

إجاميل املستفيدين

6137

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى وسيم حسينو الجراحي

إناثذكور

33352802



167 الجراحات الكبرى

1 الجراحات الصغرى

629 الوالدات الطبيعية

212 الوالدات القيصرية

ذكور

1305
إناث

5245
إجاميل املستفيدين

6550

869 القبول

64 اإلحاالت

4237 الصور الشعاعية

2914 التحاليل المخبرية

2020

أيلول
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املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى اإلخاء التخصيص



2020

أيلول
سبتمرب

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى معاذ أبو مهدي للصحة اإلنجابية

إجاميل املستفيدين

3200

1292 التحاليل المخبرية

488 القبول

16 اإلحاالت

50 الجراحات الكبرى

0 الجراحات الصغرى

164 الوالدات الطبيعية

31 الوالدات القيصرية

إناثذكور

10432157



2020

أيلول
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املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى الفارايب للصحة اإلنجابية

76 الجراحات الكبرى

0 الجراحات الصغرى

109 الوالدات الطبيعية

59 الوالدات القيصرية

إجاميل املستفيدين

2448
إناثذكور

6231825

1596 التحاليل المخبرية

480 القبول

20 اإلحاالت



486 القبول

27 اإلحاالت

2020

أيلول
سبتمرب

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى األمومة والطفولة

إجاميل املستفيدين

2026

1264 التحاليل المخبرية

66 الجراحات الكبرى

31 الجراحات الصغرى

129 الوالدات الطبيعية

57 الوالدات القيصرية

إناثذكور

4781548



128 الجراحات الكبرى

45 الجراحات الصغرى

385 القبول

20 اإلحاالت

703 الصور الشعاعية

319 التحاليل المخبرية

إجاميل املستفيدين

2918
إناثذكور

12701648

2020

أيلول
سبتمرب

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى جرس الشغور



مشفى أريحا

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

20
55

119 القبول

36 اإلحاالت

1 الجراحات الكبرى
ذكور
5251530

إناث

2020

أيلول
سبتمرب

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى أريحا و مشفى إدلب الوطني

مشفى إدلب الوطني

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

42
0

1 القبول 256

اإلحاالت 2

الصور الشعاعية 7154

التحاليل المخبرية 6776

ذكور
21562045

إناث



2020

أيلول
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39 الوالدات الطبيعية

1093 النسائية

1649 األطفال

1331 الداخلية

602 األسنان

مركز الدانا للرعاية الصحية األولية

إجاميل املستفيدين

4675

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

إناثذكور

16093066



2020

أيلول
سبتمرب

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز الشيخ يوسف

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

25
6

4

النسائية 476

األطفال 835

الداخلية 839

األسنان 414

ذكور
9171674

إناث

مركز تل أبيض

ستفيدين
مل

عدد ا

16
9

8

173 النسائية

623 األطفال

694 االستشارات العامة

208 األسنان

ذكور
5961102

إناث



2020

أيلول
سبتمرب

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز الشهباء

مركز ميدان إكبس

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

13
9

2

النسائية 506

األطفال 394

الداخلية 473

األسنان 19

ذكور
402990

إناث

ستفيدين
مل

عدد ا

339
3

615 النسائية

1258 األطفال

1182 الداخلية

338 األسنان

ذكور
11222271

إناث



2020

أيلول
سبتمرب

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

36
5 النسائية 97

األطفال 147

الداخلية 121

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز راعل

مركز باب الحجر

ذكور
111254

إناث

ستفيدين
مل

عدد ا

126
0

189 النسائية

437 األطفال

411 الداخلية

223 األسنان

ذكور
488772

إناث



2020

أيلول
سبتمرب

3776 عدد المستفيدين من خدمات الحماية و 
GBV

6564 عدد المستفيدين من خدمات الحمايه 
العامه 

137 عدد المستفيدين  من خدمة ادارة الحالة 

4620 عدد المستفيدين من خدمات الدعم 
النفسي االجتماعي

74 اإلحاالت

344 عدد المستفيدين من خدمات التوعية 
لقضايا الطفل

21 عدد المستفيدين من خدمات إدارة الحالة 
واعادة التأهيل لذوي االعاقة

إجاميل املستفيدين

15536

املستفيدون من مشاريع سيام

برنامج الحامية والدعم النفيس

إناثذكور

546910067



2020

أيلول
سبتمرب

5486 عدد الزيارات المنزلية

11 عدد الجلسات الجماعية

7420 عدد مسوحات سوء التغذية 

338 عدد االحاالت

برنامج الصحة املجتمعية

ذكور

74838300
إناث املستفيدين اإلجاميل

15783



2020

أيلول
سبتمرب

6639 عدد الزيارات 

المنزلية

17273 عدد مسوحات 
سوء التغذية 

562 عدد االحاالت

ذكور

623011043
إناث املستفيدين اإلجاميل

17273

برنامج التغذية



2020

أيلول
سبتمرب

3779 النسائية

7694 األطفال

1899 الداخلية

915 األسنان

5396 اإلستشارات العامة

ذكور

658813122
إناث عدد املستفيدين

19710

مرشوع العيادات املتنقلة

)ريف حلب وإدلب(



2020

أيلول
سبتمرب

مركز الرعاية الصحية األولية مامليان

)العراق و لبنان(

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

49
614 النسائية

182 األطفال

300 االستشارات العامة

مركز مامليان - العراق

ذكور
176320

إناث

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

10
6

2 النسائية 297

األطفال 152

االستشارات العامة 613

مركز غراس الخري -لبنان

ذكور
76986

إناث



2020

أيلول
سبتمرب املنظومة اإلسعافية يف ادلب

واملشاريع التخصصية 

مركز فادي كشكش لغسيل الكىل ) كفرتخاريم(

جلسات غسيل الكىل

258
ذكور

1317
إناث

عدد املستفيدين

30
املنظومة اإلسعافية يف ادلب

251 حاالت اخالء جرحى المشفى داخل المدينة

71 حاالت اخالء جرحى للمشافي الخارجية

322 العددد الكلي لحاالت اإلخالء

مكتب الهندسة الطبية

4 عدد عمليات التركيب

25 عدد عمليات الصيانة

1 عدد عمليات الدراسة

4 عدد عمليات التدريب

34 العدد الكلي للعمليات



2020

أيلول
سبتمرب

أخبار سيام

ــي  ــه يعان ــة ألن ــي المدرس ــه ف ــن أصدقائ ــر م ــرض للتنّم ــة، ويتع ــه معدوم ــه بنفس ــاط وثقت ــعر باإلحب ــل يش ــل باس „ كان الطف

مــن ضعــف فــي الســمع” هكــذا كانــت حالــة الطفــل باســل قبــل أن يصــل لــه فريــق الحمايــة فــي „ســيما” بحســب مــا وصفهــا 

أخصائــي الحالــة الــذي كان يتابــع حالتــه فــي مركــز آمــال التابــع لســيما فــي بلــدة شــران بريــف حلــب.

باســل هــو أحــد األطفــل مــن بيــن 150 طفــاًل حصلــوا علــى ســماعات طيبــة مــن فريــق حمايــة الطفــل فــي „ســيما” خــالل العــام 

المنصــرم، وذلــك ليتمكنــوا مــن ســماع األصــوات مــن حولهــم ومواصلــة تعليمهــم واندماجهــم مــع أصدقائهــم والمجتمــع 

المحيــط بهــم.

»سيام« تقدم سامعات طبية لـ 150 طفالً 



2020

أيلول
سبتمرب

أخبار سيام

أقامــت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الّســوريين „ســيما”  تدريــب „GBV دمــج الحمايــة مــع فــرق الصحــة المجتمعيــة والتغذيــة 

وحمايــة الطفــل”، الــذي اســتهدف عمــال الصحــة المجتمعيــة والتغذيــة وحمايــة الطفــل.

اســتمر التدريــب لمــدة 4 أيــام وتطــرق لعــدة محــاور أهمهــا العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والحمايــة وهــرم التداخــالت 

اإلنســانية وحمايــة الطفــل وحقوقــه. 

وتكمــن أهميــة التدريــب فــي رفــع قــدرات المتدربيــن فــي مواضيــع الحمايــة والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بحيــث 

يســتطيعون التعامــل مــع جميــع الحــاالت التــي يمكــن أن تصادفهم أثنــاء تقديــم الخدمــات الصحية والتوعويــة ألهلنــا المدنيين.

ــة«  ــة والتغذي ــرق الصح ــع ف ــة م ــج الحامي ــب »دم ــم تدري ــيام تُقي س
ــوري ــامل الس يف الش



2020

أيلول
سبتمرب

قصص نجاح

عملــت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الّســوريين - ســيما العالميــة 
ــل  ــب وبتموي ــة حل ــة صّح ــب ومديري ــة إدل ــة صح ــع مديري ــاون م بالتع
مــن منظمــة الصحــة العالميــة منــذ بدايــة العــام الجــاري 2020 
علــى تنفيــذ مشــروع النقــل اإلســعافي اآلمــن لحديثــي الــوالدة، مــن 
خــالل سلســلة مــن التدريبــات المباشــرة وغيــر المباشــرة عــن طريــق 
ــاء األطفــال والمســعفين العامليــن  ــت، التــي اســتهدفت أطب اإلنترن
ــة  ــعاف المركزي ــة اإلس ــعافي )منظوم ــل اإلس ــة النق ــي منظوم ف

ــوريا. ــرب س ــمال غ ــة ش ــي منطق ــة( ف ــات الصح ــة لمديري التابع

ــن  ــًا م ــب 30 متدرب ــاور تدري ــة مح ــزأ لثالث ــروع المج ــتهدف المش اس
المســعفين العامليــن فــي منظومــات النقــل اإلســعافي فــي إدلــب 
ــة  ــي المنطق ــن ف ــال العاملي ــاء األطف ــن أطب ــدد م ــب وع ــف حل وري
ــي  ــتقرار حديث ــن اس ــى وتأمي ــوالدة المرض ــي ال ــعاف حديث ــى إس عل
الــوالدة قبــل وخــالل النقــل اإلســعافي، باإلضافة إلــى تجهيز ســيارات 
ــدات  ــة ومع ــي متنقل ــس اصطناع ــزة تنف ــن وأجه ــعاف بحواض اإلس
مخصصــة لنقــل حديثــي الــوالدة، حيــث قامــت „ســيما” بتســليم 

ــوالدة. ــي ال ــة لحديث ــن حديث ــة حواض ــب أربع ــة إدل ــة صح مديري

وتعمــل إدارة فريــق النقــل اإلســعافي اآلمــن لحديثــي الــوالدة فــي 
ســيما العالميــة في الوقــت الراهن بالتعــاون مع منظومة اإلســعاف 
ــات الصحــة علــى اإلشــراف المباشــر علــى  ــة التابعــة لمديري المركزي
المتدربيــن والدعــم المباشــر قبــل وخــالل النقــل، باإلضافــة إلــى 
ــر وتحســين الجــودة  التقييــم والمراجعــة بعــد النقــل بهــدف التطوي
المســتمر بالخدمــات المقدمــة وإنقــاذ حيــاة األطفــال حديثــي الوالدة 

فــي شــمال ســوريا .

برنامج النقل اإلسعايف اآلمن لحديثي الوالدة تجربة مميزة لـ سيام 
يف حامية وإنقاذ األطفال حديثي الوالدة يف شامل سوريا
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قصص نجاح

راجعــت مريضــة بعمــر )82 عامًا(  إحدى مشــافي الشــمال الســوري وهــي تعاني 

مــن قصــور كلــوي تالــي لــداء الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم وقصــور قلــب، حيث 

أجــري لهــا تركيــب قســطرة مركزيــة للديــال الدمــوي „cvl” قيــاس”12F”، ليشــعر 

الفنــي المســؤول فــي ذلــك المشــفى بتدفــق دم شــرياني مــن القســطرة مــع 

تطــور ألــم لــدى المريضــة يمتــد للــذراع، ليتــم تحويلهــا إلــى المشــفى الجراحــي 

التخصصــي بإدلب بشــكل إســعافي.

علــى الفــور اســتقبل الــكادر الطبــي فــي المشــفى الجراحــي التخصصــي بإدلــب 

ــارات  ــتقصاءات واالستش ــا  االس ــرى له ــة وأج ــيما” المريض ــن „س ــوم م المدع

الالزمــة، وصــورة طبقــي محــوري مــع حقــن مــادة ظليلــة والتــي أظهــرت دخول 

القســطرة المركزيــة عبــر الجــذع العضــدي الرأســي وصــواًل لقــوس األبهــر دون 

تســريب دمــوي مهــم أو أي إصابــات إضافيــة.

ــى  ــذع إل ــرع الج ــن تف ــرب م ــول بالق ــة الدخ ــر نقط ــي بتقدي ــكادر الجراح ــام ال ق

ــر  ــة للتداخــل عب الســباتي األيمــن وتحــت الترقــوة األيمــن مــا يعيــق أي محاول

اللمعــة ) endovascular ( ، وتــّم إجــراء جراحــة مفتوحــة عبــر شــق قــص ناصــف 

والســيطرة علــى الجــذع الشــرياني العضــدي الرأســي  قبــل وبعــد نقطــة الدخول 

ووضــع قطبتيــن ثــم ســحب القســطرة وإغــالق نقطــة الدخــول أصــواًل.

وبعــد نجــاح العمليــة واإلجــراءات المتخــذة ّنقلــت المريضــة للمراقبــة فــي 

ــم  ــاعة ت ــد 48 س ــد بع ــات، وبع ــاعة دون اختالط ــدة 24 س ــددة لم ــة المش العناي

ــد. ــه الحم ــدة ولل ــة جي ــة عام ــفى بصح ــن المش ــا م تخريجه

مالحظــة: تعــد أذّيــات الجــذع العضــدي الرأســي الرضيــة التــي كانــت تعانــي منها 

هــذه المريضــة قليلــة الشــيوع مقارنــة ببقيــة الرضــوض الوعائيــة، إال أن ازديــاد 

التداخــالت العالجيــة أدى لزيــادة تــوارد األذّيــات طبيــة المنشــأ.

مشفى إدلب التخصيص يساهم يف عالج اختالط طبي نادر الحدوث
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