
20201 2 ســـيام يف شـــهر
كانون1 - ديسمرب



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



85600 العيادات

6052 القبول

4552 االسنان

595 الجراحة الصغرى

1075 الجراحة الكبرى

500 الوالدات القيصرية

1325 الوالدات الطبيعية

31956 التحاليل المخبرية

5943 الصور الشعاعية

63325 وصفات االدوية

2020

كانون 1
ديسمرب

إجاميل املستفيدين من مشاريع سـيام

أصغر من 5  سنوات

2 1 6 4 5

7 0 0 0 7
أكبر من 5 سنوات

ذكور

3 2 9 7 3

5 8 6 7 9
إناث

سكان محليون

3 5 9 8 7

5 5 6 6 5
نازحون

عدد املستفيدين

 اإلجاميل

91652



401 الجراحات الكبرى

515 الجراحات الصغرى

1085 القبول

64 اإلحاالت

32 المصابين باذيات حربية

105 جراحة عامة

113 جراحة عظمية

46 جراحة أذن انف حنجرة

41 الجراحة البولية

39 جراحة وعائية

124 جراحة نسائية

64 جراحة فكية

2694 الصور الشعاعية

4341 التحاليل المخبرية

135 الوالدات الطبيعية

83 الوالدات القيصرية

2020

كانون 1
ديسمرب املستفيدون من مشاريع سيام

املشفى الجراحي التخصيص يف إدلب

ذكور

6515
إناث

7188
إجاميل املستفيدين

13703



القبول210

اإلحاالت65

الجراحات الكبرى36

الجراحات الصغرى148

المصابين باذيات حربية14

جراحة أذن انف حنجرة61

الجراحة البولية21

جراحة عامة46

جراحة عظمية55

الصور الشعاعية1409

التحاليل المخبرية2909

2020

كانون 1
ديسمرب

إجاميل املستفيدين

5513

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى وسيم حسينو الجراحي

إناثذكور

29052608



158 الجراحات الكبرى

0 الجراحات الصغرى

426 الوالدات الطبيعية

113 الوالدات القيصرية

ذكور

1392
إناث

5637
إجاميل املستفيدين

7029

1419 القبول

54 اإلحاالت

310 الصور الشعاعية

7347 التحاليل المخبرية

2020

كانون 1
ديسمرب املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى اإلخاء التخصيص



2020

كانون 1
ديسمرب املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى معاذ أبو مهدي للصحة اإلنجابية

إجاميل املستفيدين

5154

1622 التحاليل المخبرية

651 القبول

12 اإلحاالت

47 الجراحات الكبرى

38 الجراحات الصغرى

134 الوالدات الطبيعية

30 الوالدات القيصرية

إناثذكور

16783476



2020

كانون 1
ديسمرب املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى الفارايب للصحة اإلنجابية

174 الجراحات الكبرى

1 الجراحات الصغرى

167 الوالدات الطبيعية

131 الوالدات القيصرية

إجاميل املستفيدين

7206
إناثذكور

21705036

3551 التحاليل المخبرية

869 القبول

23 اإلحاالت



512 القبول

6 اإلحاالت

2020

كانون 1
ديسمرب املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى األمومة والطفولة

إجاميل املستفيدين

3668

1461 التحاليل المخبرية

68 الجراحات الكبرى

1 الجراحات الصغرى

224 الوالدات الطبيعية

114 الوالدات القيصرية

إناثذكور

9912677



15 الجراحات الكبرى

4 الجراحات الصغرى

37 القبول

1 اإلحاالت

85 الصور الشعاعية

20 التحاليل المخبرية

إجاميل املستفيدين

272
إناثذكور

121151

9 جراحة عامة

10 جراحة عظمية

2020

كانون 1
ديسمرب املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى جرس الشغور



ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

30
32

541 القبول

9 اإلحاالت

157 الوالدات الطبيعية

29 الوالدات القيصرية

62 الجراحات الكبرى

1516 التحاليل المخبرية

مشفى أريحا

ذكور
8602172

إناث

2020

كانون 1
ديسمرب املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى أريحا و مشفى إدلب الوطني

مشفى إدلب الوطني

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

86
6

2

القبول 648
اإلحاالت 19

الصور الشعاعية 1364
التحاليل المخبرية 11582

العيادات 1576

ذكور
45304132

إناث



2020

كانون 1
ديسمرب

44 الوالدات الطبيعية

830 النسائية

1117 األطفال

359 الجلدية

451 األسنان

مركز الدانا للرعاية الصحية األولية

إجاميل املستفيدين

2801

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

إناثذكور

9641837



2020

كانون 1
ديسمرب

ستفيدين
مل

عدد ا

149
9

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز الشيخ يوسف

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

25
49

النسائية 602

األطفال 608

الداخلية 712

األسنان 431

462 النسائية

481 األطفال

556 االستشارات العامة

ذكور
8881661

إناث

مركز تل أبيض

ذكور
4451054

إناث



2020

كانون 1
ديسمرب املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز الشهباء

مركز ميدان إكبس

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

16
30

النسائية 428

األطفال 362

االستشارات العامة 840

ذكور
5531077

إناث

ستفيدين
مل

عدد ا

26
18

635 النسائية

853 األطفال

557 الداخلية

573 األسنان

ذكور
8271791

إناث



2020

كانون 1
ديسمرب املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز راعل

مركز باب الحجر

ستفيدين
مل

عدد ا

140
4

420 النسائية

526 األطفال

458 االستشارات العامة

ذكور
447957

إناث

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

6
49

النسائية 195

األطفال 253

االستشارات العامة 201

ذكور
163486

إناث



2020

كانون 1
ديسمرب املستفيدون من مشاريع سيام

مشايف سيام للعزل الصحي

 الحاالتالمشفى
المؤكدة

 الحاالت
المجموعإناثذكورالمشتبهة

24644642مشفى  سيما للعزل في إدلب » الكارلتون«

202
4172127 مشفى  سيما للعزل في كفر تخاريم

10383711مشفى  سيما للعزل في - جسر الشغور

018108مركز  سيما للعزل - مخيم مرام



2020

كانون 1
ديسمرب

4996 عدد المستفيدين من خدمات الحماية و 
GBV

1352 عدد المستفيدين من خدمات الحمايه 
العامه 

17 عدد المستفيدين  من خدمة ادارة 
الحالة 

159 عدد المستفيدين من خدمات الدعم 
النفسي االجتماعي

29 اإلحاالت

2605 عدد المستفيدين من خدمات التوعية 
لقضايا الطفل

46 عدد المستفيدين من خدمات إدارة 
الحالة واعادة التأهيل لذوي االعاقة

إجاميل املستفيدين

10619

املستفيدون من مشاريع سيام

برنامج الحامية والدعم النفيس

إناثذكور

46975922



2020

كانون 1
ديسمرب

8950 عدد الزيارات المنزلية

214 عدد الجلسات الجماعية

14031 عدد مسوحات سوء التغذية 

1080 عدد االحاالت

برنامج الصحة املجتمعية

ذكور

1121218322
إناث املستفيدين اإلجاميل

29534



2020

كانون 1
ديسمرب

7478 عدد الزيارات 

المنزلية

19359 عدد مسوحات 
سوء التغذية 

614 عدد االحاالت

ذكور

731414655
إناث املستفيدين اإلجاميل

21969

برنامج التغذية



2020

كانون 1
ديسمرب

1923 النسائية

5612 األطفال

6745 االستشارات العامة

ذكور

39537653
إناث عدد املستفيدين

11606

مرشوع العيادات املتنقلة

)ريف حلب وإدلب(



2020

كانون 1
ديسمرب مركز الرعاية الصحية األولية

)العراق و لبنان(

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

46
56 النسائية

184 األطفال

275 االستشارات العامة

مركز مامليان - العراق

ذكور
161304

إناث

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

23
77

النسائية 886

األطفال 447

االستشارات العامة 1044

مركز غراس الخري -لبنان

ذكور
5401837

إناث



2020

كانون 1
ديسمرب مركز فادي كشكش لغسيل الكىل

)كفرتخاريم(

جلسات غسيل الكىل

245
ذكور

1119
إناث

عدد املستفيدين

30



2020

كانون 1
ديسمرب

أخبار سيام

ــة والدعــم النفســي فــي „ســيما” احتفــااًل ضــّم  أجــرى فريــق الحماي

أنشــطة وفعاليــات توعويــة مختلفــة، وذلــك ضمــن حملــة الــــ 16 يــوم 

لمناهضــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، التــي تبــدأ مــن 25 

تشــرين الثانــي الــذي يوافــق  اليــوم الدولــي لمناهضــة  العنــف ضــد 

النســاء والفتيــات، وينتهــي بـــ 10 كانــون األول، الــذي يوافــق اليــوم 

الدولــي لحقــوق اإلنســان وذلــك للتأكيــد علــى أن العنــف ضــد النســاء 

والفتيــات يعــد انتهــاك لحقــوق اإلنســان.

وضــّم االحتفــال أنشــطة توعويــة منهــا نشــاط دعــم األقــران لليافعات 

لتســليط الضــوء علــى مــا نســتطيع تقديمــه فــي حــال تعرضــت احــدى 

ــاط  ــة، ونش ــات البريدي ــاط البطاق ــف، ونش ــن العن ــوع م ــا لن صديقاتن

البصمــة للتأكيــد علــى دور الجميــع فــي إيقــاف العنــف ضــد المــرأة 

والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، باإلضافــة  ألنشــطة توعويــة 

ــه  ــد علــى أن ــه، والتأكي ــة من ــا وأســاليب الوقاي حــول  فيــروس كورون

ليــس مبــررًا للعنــف ضــد المــرأة.

وأقيــم الحفــل فــي مركــز النــور المدعــوم مــن „ســيما” فــي مدينــة 

ــذي  ــام ال ــذا الع ــوم له ــة الـــ16 ي ــن حمل ــب، ضم ــف إدل ــلقين بري س

يحمــل شــعار  „األمــن والرفــاه .. كوفيد_19ليــس علــى اإلطــالق مبررًا 

ــن  ــين رفاهيته ــات لتحس ــة لليافع ــة مخصص ــذه الحمل ــف” وه للعن

ــن  ــهن وع ــن أنفس ــر ع ــن للتعبي ــة له ــاحة أمن ــح مس ــية وفت النفس

ــن. ــن وأحالمه طموحاته

ســيام تقيــم فعاليــات توعويــة ضمــن حملــة الـــ16 يــوم ضــد العنــف 
القائــم عــىل النــوع االجتامعــي



2020

كانون 1
ديسمرب

أخبار سيام

أقامــت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما” 
ــة  ــوادر الصحي ــدوى للك ــط الع ــة وضب ــج IPC لمكافح برنام

ــوريا. ــمال س ــي ش ــة ف ــآت الصحي ــن المنش ــدد م ــي ع ف

واســتهدف البرنامــج الــذي اســتمر علــى مــدة 3 أيــام 
متتاليــة الممرضيــن والمســتخدمين وعمال ضبــط العدوى، 
وذلــك لرفــع مســتوى تلــك الكــوادر ببرنامــج ضبــط العدوى 
ــة  ــة والصحي ــآت الطبي ــن المنش ــا ضم ــن انتقاله ــد م والح
فــي شــمال ســوريا، وخاصــة أن تلــك المنشــآت غيــر مجهزة 
مســبقًا كبنــاء طبــي وكانــت عبــارة عــن أبنيــة حكوميــة تــّم 

تعديلهــا لتكــون منشــآت طبيــة اســتجابًة للمدنييــن.

ــات  ــدوى ومكون ــلة الع ــة سلس ــّم مناقش ــب ت ــالل التدري خ
برنامــج ضبــط العــدوى واالحتياطــات القياســية )نظافــة 
اليديــن - وســائل الحمايــة الشــخصية - األســاليب المانعــة 
للتلــوث - نظافــة البيئــة - إدارة النفايــات والتعامــل معها(.

ــرق  ــد - 19( ط ــا )كوفي ــروس كورون ــرق لفاي ــّم التط ــا ت كم
انتقالــه وفتــرة الحضانــة  وجميــع الحــاالت التــي يكــون 
بهــا المريــض مصــاب بالفايــروس، وذلــك لحمايــة الكــوادر 
الصحيــة مــن األمــراض واألوبئــة التــي تنتشــر بيــن المدنيين 
ــر  ــكاك مباش ــى احت ــم عل ــا لكونه ــروس كورون ــة في وخاص

ــن. ــى والمراجعي ــع المرض م

ســيام تُقيــم تدريــب »ضبــط العــدوى« لكــوادر بعــض املنشــآت 
الصحيــة  يف شــامل ســوريا
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أخبار سيام

إتمــام مرحلــة االختبــارات العمليــة للفصــل الدراســي األول لطــالب „مركــز ســيما للتعليــم الصحــي المهنــي” فــي عفريــن بريــف 

حلــب، وذلــك لقيــاس مــدى التطــور فــي مســتوى المهــارات التطبيقيــة لــدى طــالب وطالبــات اختصاصــي التمريــض والقبالــة.

ــة فــي  ــم التركي ــة والتعلي ــة التربي ــة )لمــدة 12 شــهرًا( معتمــدة تحــت إشــراف مديري ــة مهني يقــدم المركــز دبلومــات صحي

هاتــاي لـــ 100 شــاب وشــابة يملكــون خبــرة تمريضيــة ســابقة فــي منطقــة غصــن الزيتــون.

إن الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين مســتمرة فــي حمــل رســالة التعليــم والتدريــب الطبــي، وتســعى دائمــا إلــى تحقيــق 

ــل  ــم أفض ــة لتقدي ــة والفاعل ــة المؤهل ــوادر الصحي ــوري بالك ــل الس ــد الداخ ــى رف ــتدامة وإل ــودة واالس ــادة والج ــر الري معايي

الخدمــات لمحتاجيهــا.

ــة  ــون مرحل ــي« يتم ــي املهن ــم الصح ــيام للتعلي ــز س ــاب »مرك ط
االختبــارات العمليــة للفصــل الــدرايس األول 
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راجعــت إحــدى المســتفيدات مشــفى اإلخــاء لتضــع حملهــا بعــد زواج دام خمــس ســنوات دون إنجــاب، واعتــذار 3 مشــاٍف فــي 

المنطقــة عــن توليدهــا، بســبب نقــص الصفيحــات الدمويــة لديهــا.

ــة  ــن حال ــن تحس ــد م ــاء التأك ــالم، وأثن ــا بس ــا وتوليده ــر حالته ــاء وتدبي ــفى اإلخ ــات بمش ــم العملي ــي قس ــتقبالها ف ــد اس بع

المريضــة وطفلتهــا لتخريجهمــا مــن المشــفى، تــّم ســؤالها عــن االســم التــي ترغــب بتســميته للرضيعــة قالــت سأســميها 

ــيما. ــن س ــوم م ــاء المدع ــفى اإلخ ــم وبمش ــذا االس ــا به ــيما، إلعجابه س

الطفلة »سيام« ..تتم والدتها يف أحد مشايف سيام 
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قصص نجاح

الطفــل „مصطفــى” هــو أحــد األطفــال مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة بســبب تأخــر عقلــي وصعوبــة فــي التعلــم وبــطء نمــو، قام 

فريــق مركــز آمــال فــي مدينــة إدلــب المدعــوم مــن „ســيما”، بدراســة حالتــه ومتابعتهــا فــي المركــز حتــى التخلــص مــن جميــع 

المشــاكل التــي يعانــي منهــا هــو وأســرته.

اســتطاعت ســيما الوصــول للطفــل مصطفــى وتقديــم خدماتهــا المتنوعــة لــه ودمجــه فــي مجتمعــه ومــع أصدقائــه فــي 

المدرســة وإعــادة البســمة لوجهــه، لكــّن هنــاك أالف األطفــال مثــل مصطفــى، محرومــون مــن الخدمــات األساســية كالتعليــم 

والغــذاء والصحــة وهــم ينتظــرون مــن يمــد لهــم يــد العــون والمســاعدة..

برنامج حامية الطفل يف »سيام« يعيد البسمة لوجه مصطفى وأرسته
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مشــفى  25ســنة(  )عمــر  المريــض  راجــع 

ــع  ــي الواق ــينو الجراح ــيم حس ــهيد وس الش

فــي مدينــة كفرتخاريــم بريــف إدلــب، وهــو 

ــي  ــم بطن ــبب أل ــة بس ــعافية عاجل ــة إس بحال

ــدة(.  ــن بش ــو مدّخ ــئ )وه ــديد ومفاج ش

ليتبيــن  ســريري  فحــص  للمريــض  أجــري 

مــع  شــديد  بطنــي  عضلــي  دفــاع  وجــود 

ــل  ــراء التحالي ــم إج ــديد، ليت ــدادي ش ــم ارت أل

المخبريــة وصــورة شــعاعية أيضــًا ليظهــر 

وجــود هــالل غــازي كبيــر.

أجــرى الــكادر الجراحي المناوب في مشــفى 

وســيم حســينو المدعــوم مــن „ســيما” فتــح 

بطــن ليجــد ثقــب علــى الوجــه األمامــي 

لبصلــة العفــج، تــم إجــراء خياطــة الثقــب مــع 

رقعــة ثربيــة )رقعــة غراهــام( وبعــد انتهــاء 

العمليــة ُنقــل المريــض لجنــاح المتابعــة 

وهو بحالة جيدة ولله الحمد.

ــاالت  ــدى الح ــة إلح ــة جراحي ــري عملي ــينو يج ــيم حس ــفى وس مش
اإلســعافية

قصص نجاح
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