
20201 1 ســـيام يف شـــهر
ترشين2 - نوفمرب



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



76297 العيادات

5410 القبول

3617 االسنان

677 الجراحة الصغرى

1024 الجراحة الكبرى

363 الوالدات القيصرية

1024 الوالدات الطبيعية

30713 التحاليل المخبرية

17166 الصور الشعاعية

60838 وصفات االدوية
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إجاميل املستفيدين من مشاريع سـيام

أصغر من 5  سنوات

1 7 1 6 2

6 4 5 4 5
أكبر من 5 سنوات

ذكور

3 0 2 8 6

5 1 4 2 1
إناث

سكان محليون

3 3 6 6 6

4 8 0 4 1
نازحون

عدد املستفيدين

 اإلجاميل

81707



402 الجراحات الكبرى

555 الجراحات الصغرى

892 القبول

1521-70 اإلحاالت

17 المصابين باذيات حربية

117 جراحة عامة

124 جراحة عظمية

40 جراحة أذن انف حنجرة

44 الجراحة البولية

22 جراحة وعائية

98 جراحة نسائية

53 جراحة فكية

2432 الصور الشعاعية

3996 التحاليل المخبرية

112 الوالدات الطبيعية

58 الوالدات القيصرية
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املستفيدون من مشاريع سيام

املشفى الجراحي التخصيص يف إدلب

ذكور

5826
إناث

5632
إجاميل املستفيدين

11458



القبول171

اإلحاالت200

الجراحات الكبرى106

الجراحات الصغرى37

المصابين باذيات حربية31

جراحة أذن انف حنجرة35

الجراحة البولية10

جراحة عامة31

جراحة عظمية65

الصور الشعاعية1460

التحاليل المخبرية1839
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إجاميل املستفيدين

4374

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى وسيم حسينو الجراحي

إناثذكور

24751899



152 الجراحات الكبرى

3 الجراحات الصغرى

353 الوالدات الطبيعية

109 الوالدات القيصرية

ذكور

932
إناث

4827
إجاميل املستفيدين

5759

1188 القبول

16-56 اإلحاالت

196 الصور الشعاعية

4815 التحاليل المخبرية
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املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى اإلخاء التخصيص
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املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى معاذ أبو مهدي للصحة اإلنجابية

إجاميل املستفيدين

3404

1454 التحاليل المخبرية

481 القبول

16 اإلحاالت

20 الجراحات الكبرى

37 الجراحات الصغرى

139 الوالدات الطبيعية

30 الوالدات القيصرية

إناثذكور

11762228
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املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى الفارايب للصحة اإلنجابية

15 الجراحات الكبرى

73 الجراحات الصغرى

134 الوالدات الطبيعية

85 الوالدات القيصرية

إجاميل املستفيدين

5346
إناثذكور

16903656

8288 التحاليل المخبرية

661 القبول

21 اإلحاالت



469 القبول

6 اإلحاالت
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املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى األمومة والطفولة

إجاميل املستفيدين

2698

3715 التحاليل المخبرية

55 الجراحات الكبرى

1 الجراحات الصغرى

118 الوالدات الطبيعية

51 الوالدات القيصرية

إناثذكور

6932005



105 الجراحات الكبرى

44 الجراحات الصغرى

270 القبول

7 اإلحاالت

546 الصور الشعاعية

292 التحاليل المخبرية

إجاميل املستفيدين

2227
إناثذكور

9731254

79 جراحة عامة

70 جراحة عظمية
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املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى جرس الشغور



ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

21
42

379 القبول

16-9 اإلحاالت

93 الوالدات الطبيعية

31 الوالدات القيصرية

57 الجراحات الكبرى

1012 التحاليل المخبرية

مشفى أريحا

ذكور
5761566

إناث
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املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى أريحا و مشفى إدلب الوطني

مشفى إدلب الوطني

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

88
23

القبول 655
اإلحاالت 20

الصور الشعاعية 2514
التحاليل المخبرية 13616

العيادات 1627

ذكور
45364287

إناث
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38 الوالدات الطبيعية

911 النسائية

1013 األطفال

966 الداخلية

541 األسنان

مركز الدانا للرعاية الصحية األولية

إجاميل املستفيدين

3906

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

إناثذكور

13302576
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ستفيدين
مل

عدد ا

76
0

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز الشيخ يوسف

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

22
9

0 النسائية 498

األطفال 515

الداخلية 736

األسنان 411

301 النسائية

244 األطفال

215 بالغين

ذكور
7931497

إناث

مركز تل أبيض

ذكور
209551

إناث
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املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز الشهباء

مركز ميدان إكبس

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

18
0

0 النسائية 445

األطفال 409

االستشارات العامة 988

ذكور
6501150

إناث

ستفيدين
مل

عدد ا

2543

583 النسائية

815 األطفال

636 الداخلية

509 األسنان

ذكور
7351805

إناث
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املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز راعل

مركز باب الحجر

ستفيدين
مل

عدد ا

10
29

339 النسائية

299 األطفال

391 االستشارات العامة

ذكور
301728

إناث

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

57
5

النسائية 146

األطفال 207

االستشارات العامة 222

ذكور
164411

إناث
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املستفيدون من مشاريع سيام

مشايف سيام للعزل الصحي

 الحاالتالمشفى
المؤكدة

 الحاالت
المجموعإناثذكورالمشتبهة

8613315168مشفى  سيما للعزل في إدلب » الكارلتون«

601
63114727 مشفى  سيما للعزل في كفر تخاريم

4024820088مشفى  سيما للعزل في - جسر الشغور

020164مركز  سيما للعزل - مخيم مرام
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4299 عدد المستفيدين من خدمات الحماية و 
GBV

5662 عدد المستفيدين من خدمات الحمايه 
العامه 

70 عدد المستفيدين  من خدمة ادارة 
الحالة 

84 عدد المستفيدين من خدمات الدعم 
النفسي االجتماعي

23 اإلحاالت

2006 عدد المستفيدين من خدمات التوعية 
لقضايا الطفل

39 عدد المستفيدين من خدمات إدارة 
الحالة واعادة التأهيل لذوي االعاقة

إجاميل املستفيدين

12183

املستفيدون من مشاريع سيام

برنامج الحامية والدعم النفيس

إناثذكور

45857607
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8830 عدد الزيارات المنزلية

158 عدد الجلسات الجماعية

9332 عدد مسوحات سوء التغذية 

236 عدد االحاالت

برنامج الصحة املجتمعية

ذكور

1171313298
إناث املستفيدين اإلجاميل

25011
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6750 عدد الزيارات 

المنزلية

17413 عدد مسوحات 
سوء التغذية 

537 عدد االحاالت

ذكور

680112575
إناث املستفيدين اإلجاميل

19376

برنامج التغذية
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3993 النسائية

5319 األطفال

1197 األسنان

6745 االستشارات العامة

ذكور

567311581
إناث عدد املستفيدين

17254

مرشوع العيادات املتنقلة

)ريف حلب وإدلب(
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مركز الرعاية الصحية األولية

)العراق و لبنان(

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

48
56 النسائية

193 األطفال

286 االستشارات العامة

مركز مامليان - العراق

ذكور
174311

إناث

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

21
87

النسائية 745

األطفال 322

االستشارات العامة 1120

مركز غراس الخري -لبنان

ذكور
5471640

إناث



2020
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نوفمرب مركز فادي كشكش لغسيل الكىل

)كفرتخاريم(

جلسات غسيل الكىل

261
ذكور

1818
إناث

عدد املستفيدين

36
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أخبار سيام

فــي ســابقة هــي األولــى مــن نوعهــا وتحــت إشــراف الشــؤون 

الدينيــة التركيــة وبتنســيق ودعــم مــن الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن 

للدعــم  إنســان  ألنــك  منظمــة  مــن  وتدريــب  )ســيما(،  الســوريين 

النفســي االجتماعــي، تــم تنفيــذ البرنامــج التدريبــي „الدعــم الدينــي 

اإلكلينيكــي فــي المشــافي” ألول مــرة داخــل ســورية.

ــات  ــات وتطبيق ــرات وورش ــى محاض ــوع عل ــج المتن ــتمل البرنام واش

عمليــة نفذهــا مجموعــة مــن المختصيــن فــي الطــب النفســي 

والعــالج والدعــم النفســي االجتماعــي، وبلــغ عــدد الســاعات التدريبيــة 

المنفــذة 42 ســاعة خــالل 10 أيام، وشــارك فيها 33 مرشــدًا ومرشــدة 

مــن 9 مناطــق مختلفــة شــمال غــرب ســورية.

وقــد تضمــن البرنامــج محــاور عــدة، كان مــن أهمهــا مهــارات الزيــارة 

للمريــض والتواصــل معــه، ومبــادىء اإلرشــاد النفســي والدينــي 

ومهــارات المرشــد الدينــي، والتكيــف الدينــي والتدخــالت الدينيــة، ومهــارات التذكيــر والتصبيــر للمرضــى، ومهــارات التكيــف الدينــي مــع 

ــن  ــة بي ــات العملي ــن والتطبيق ــض التماري ــدورة بع ــت ال ــا تخلل ــات، كم ــات األزم ــي أوق ــات ف ــرز االضطراب ــى أب ــة إل ــا، إضاف ــراض وتجاوزه األم

ــن. المتدربي

يأتــي برنامــج الدعــم الدينــي اإلكلينيكــي ضمــن الجهــود الحثيثــة لالرتقــاء بالخدمــات الصحيــة المقدمــة داخــل ســورية ورفدهــا بالخدمــات 

الداعمــة المناســبة، حيــث يتوجــه البرنامــج لتأهيــل الكــوادر اإلرشــادية العاملــة فــي المؤسســات الصحيــة ومراكــز معالجــة اإلدمان والســجون 

ودور األيتــام ورعايــة المصابيــن.

وقد حقق البرنامج نجاحًا كبيرًا، وشكل بداية مميزة لإلرشاد الديني في سورية الذي اشتدت الحاجة إليه في السنوات األخيرة.

بالتعاون مع بعض الرشكاء.. سيام تنفذ الربنامج التدريبي
»الدعم الديني اإلكلينييك يف املشايف« ألول مرة داخل سورية
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أخبار سيام

كورونــا  بفيــروس  المصابــة  الحــاالت  األخيــرة  األيــام  فــي  ازدادت 
)كوفيــد19-(، مــا زاد مــن حجــم المســؤولية والمخاطــر الملقــاة علــى 
عاتــق كــوادر „ســيما” العاملــة فــي مراكــز العــزل في شــمال ســوريا، 
والتــي بدورهــا رفعــت جهوزيتهــا القصــوى لالســتجابة للحــاالت 

ــروس. ــذا الفي ــن به ــس بالمصابي ــالء المناف ــع امت ــة م اإليجابي

مشــفى ســيما للعــزل فــي مدينــة إدلــب أحــد ثالثــة مراكــز مدعومــة 
مــن „ســيما” ومخصصــة للتعامــل وتدبيــر الحــاالت المصابــة بفيــروس 
ــد 19-(، المشــفى مجهــز بـــ 10 منافــس و 10 أســرة  ــا )كوفي كورون
ــى  ــوي عل ــذي يحت ــفاء ال ــم االستش ــة لقس ــددة، باإلضاف ــة مش عناي
60 ســريرًا، وقســم األشــعة وقســم المخبــر إلجــراء التحاليــل الدمويــة 

والجرثوميــة.

ــروس  ــًا بفي ــول  190 مصاب ــهر أيل ــة ش ــذ بداي ــفى من ــتقبل المش اس
ــي  ــخصًا ف ــة لـــ 41 ش ــورة(، باإلضاف ــطة الخط ــة متوس كوروناـ)إصاب
قســم العنايــة المشــددة بينهــم 22 حالــة تــم وضعها علــى المنافس 
المتوفــرة فــي المركــز الــذي يعمــل علــى مــدار 24 ســاعة دون 

ــف. توق

ويحــاول الــكادر العامــل فــي المشــفى بــكل جهــد إنقــاذ األرواح 
المصابــة بـ)كوفيــد 19-( فــي مدينــة إدلــب واألريــاف المحيطــة بهــا، 
لمنــع انتشــاره أكثــر بيــن المدنييــن فــي ظــل تحذيــرات متكــررة مــن 
ــار القطــاع الصحــي فــي شــمال ســوريا فــي حــال بقيــت أعــداد  انهي

ــرة. ــس الوتي ــع بنف ــا ترتف ــات بكورون اإلصاب

كــوادر ســيام يف مراكــز العــزل تعمــل بجهــود مضاعفــة لالســتجابة 
ملصــايب كورونــا 
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أخبار سيام

أقامــت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الّســوريين „ســيما” تدريــب الصحــة النفســية واإلســعاف النفســي األولــي والــذي اســتهدف 

علــى مــدار يوميــن متتالييــن عمــال الصحــة المجتمعيــة العاملــون فــي الميــدان، والذيــن علــى اتصــال مباشــر مع المســتفيدين 

مــن أهلنــا المدنييــن فــي مخيمــات النــزوح فــي شــمال ســوريا.

تضمــن التدريــب فــي اليــوم األول معلومــات عــن كيفيــة تقديــم العــون النفســي األولــي، وفــي اليــوم الثانــي كان حــول الصحــة 

النفســية والمــرض النفســي مــع التركيــز علــى الدعــم النفســي االجتماعــي الخــاص بمــرض كورونــا  )كوفيــد 19-(.

وتســعى „ســيما” مــن خــالل برنامجهــا فــي التعليــم والتدريــب لرفــع  وتنميــة مهــارات وكفــاءة الكــوادر الصحيــة العاملــة فــي 

شــمال ســوريا، لتحســين الواقــع الصحــي والتخفيــف مــن آثــار الحــرب علــى أهلنــا المدنييــن هنــاك.

ســيام تُقيــم تدريــب »الصحــة النفســية« لعــامل الصحــة املجتمعيــة 
يف إدلــب
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تزامنــًا مــع بــدء اإلعــالن فــي شــهر تمــوز مــن العــام الجــاري عــن إصابــة أولــى الحــاالت بفيــروس كورونــا فــي شــمال ســوريا، 

أنشــأت ســيما فــي أقصــى غــرب محافظــة إدلــب مشــفى ســيما للعــزل فــي جســر الشــغور، ليكــون المشــفى الوحيــد فــي تلــك 

المنطقــة مخصــص للتعامــل وتدبيــر الحــاالت المصابــة بفيــروس كورونــا )كوفيــد 19-(، ويخــدم مدينــة جســر الشــغور واألريــاف 

المحيطــة بهــا، ويكــون خــط الدفــاع األول ضــد انتشــار فيــروس كورونــا.

اســتقبل المشــفى منــذ بدايــة شــهر أيلــول  157 حالــًة مــن بينهــا 10 حــاالت تــّم وضعهــا فــي قســم العنايــة المشــددة،  و27 

حالــًة مؤكــدًة بإصابتهــا بفايــروس كورونــا، باإلضافــة إلــى 120 حالــة مشــتبه بإصابتهــا بالفيــروس.

المشــفى مجهــز بـــ 32 ســريرًا بينهــا أســرة مخصصــة للعنايــة المشــددة ومــزودة بمنافــس للحــاالت الحرجــة، وأخــرى أســرة 

ــة. ــة والجرثومي ــل الدموي ــر إلجــراء التحالي للحــاالت متوســطة الخطــورة )استشــفاء(، باإلضافــة لقســم األشــعة وقســم المخب

مشفى سيام للعزل يف جرس الشغور خط الدفاع الوحيد غرب إدلب 
ضد انتشار فريوس كورونا

أخبار سيام
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أخبار سيام

أجــرى فريــق حمايــة الطفــل والدعــم النفســي فــي ســيما بمناســبة يــوم الطفــل العالمــي، احتفــااًل لألطفــال فــي مناطــق مختلفــة 

مــن ســوريا، لتســليط الضــوء علــى األطفــال الســوريين ومعاناتهــم واالهتمــام بهــم.

وضــّم االحتفــال أنشــطة توعويــة حــول فيــروس كورونــا وأســاليب الوقايــة منــه حيــث القــت تفاعــل جيــد مــن قبــل األطفــال، كمــا ضــّم 

مســرحيات ترفيهيــة وتوعويــة حــول حقــوق الطفــل،  وأقيــم أيضــًا معرضــًا لرســومات األطفــال، حيــث اســتمرت األنشــطة التــي أقيمــت 

فــي مناطــق مختلفــة  بريفــي إدلــب وحلــب مــدة أســبوع، واســتهدفت أكثــر مــن 750 طفــاًل قســموا علــى مجموعــات بحســب الفئــات 

العمريــة مــع مراعــات اإلجــراءات الوقائيــة مــن فيــروس كورونــا )كوفيــد19-(. 

جــاء ذلــك االحتفــال انطالقــًا مــن إيمــان الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما” بأهميــة دور الطفــل فــي مســتقبل ســوريا، 

وضــرورة تســليط الضــوء علــى الحيــاة التــي يعيشــونها فــي ظــل اســتمرار الحــرب، التــي ســلبتهم جميــع حقوقهــم األساســية مــن 

تعليــم وصحــة وغــذاء.

مبناســبة يــوم الطفــل العاملــي.. فريــق الحاميــة والدعــم النفــيس  يجــري 
احتفــاالً لألطفــال يف شــامل ســوريا
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قصص نجاح

قــام الــكادر الطبــي العامــل فــي المشــفى الجراحــي التخصصــي فــي إدلــب بالتنســيق مــع  أحــد مراكــز العــزل الخاصــة بالتعامل 
مــع فيــروس كورونــا )كوفيــد 19-( إلجــراء عمــل جراحــي ألحــد المرضــى المصابيــن بكورونــا وهــو رجــل مســن )70 عامــًا( لديــه 

شــكاية مــن ألــم مفاجــئ بالطــرف الســفلي األيمــن.

وبعــد اتخــاذ كافــة التدابيــر الوقائيــة الالزمــة اســتقبل الــكادر الطبــي فــي المشــفى المدعــوم مــن „ســيما” المريــض وأجــري له 
بعــض الفحوصــات والتقييــم المناســب مــن قبــل طبيــب جراحــة األوعيــة، وتقــرر إجــراء عمــل جراحــي الســتئصال صمــة شــريان 

فخــذي „بالفوغارتــي”.

 تــّم إجــراء العمــل الجراحــي بنجــاح وفحــص عــودة الترويــة إلــى الطــرف الســفلي األيمــن للمريــض، وبعــد التأكــد مــن صحتــه 
قــام األطبــاء فــي المشــفى بإعــادة تحويــل المريــض إلــى مركــز العــزل ليســتكمل الرعايــة الصحيــة حتــى شــفائه مــن فيــروس 

كورونــا )كوفيــد 19-( إن شــاء هللا.

كادر مشفى إدلب التخصيص يجري عملية جراحية ألحد مرىض 
فريوس كورونا
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راجــع المريــض بســام )25 عامــًا( عيــادة الجراحة 

الوعائيــة في مشــفى وســيم حســينو بشــكاية 

إصابــة حربيــة منــذ عــدة ســنوات وُمجــرى 

ــة  ــطحي )تروي ــذي الس ــريان الفخ ــط الش ــه رب ل

العميــق  الفخــذي  الشــريان  علــى  الطــرف 

وفروعــه( فــي مشــفى آخر في شــمال ســوريا.

ويعانــي بســام مــن ألم أثناء المشــي لمســافة 

50 متــر، مع غياب النبض على شــرايين الكاحل، 

قــام الــكادر التخصصــي بإجــراء الفحوصــات 

الالزمــة مــن تصويــر شــرياني ظليــل وتبيــن 

ــطحي  ــذي الس ــريان الفخ ــاع بالش ــود انقط وج

عنــد الثلــث المتوســط، ليقــرر الــكادر الجراحــي 

إجــراء وصلــة فخذيــة مأبضيــة صنعيــة.

بعــد أن أجــرى كادر الجراحــة الوعائيــة فــي 

ــوم  ــي المدع ــينو الجراح ــيم حس ــفى وس مش

ــاد  ــام  ع ــض بس ــة للمري ــيما” العملي ــن „س م

كاحلــه،  شــرايين  علــى  الطبيعــي  النبــض 

والمريــض بصحــة جيــدة وللــه الحمــد.

ــة  ــة فخذي ــة »وصل ــة جراحي ــري عملي ــينو يج ــيم حس ــفى وس مش
مأبضيــة« ألحــد املراجعــن

قصص نجاح
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