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كانون الثاين - يناير



الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما” 

ــر  ــة غي ــة، تنموي ــة طبي ــانية، إغاثي ــة إنس ــي منظم : ه

ــة وال  ــة السياس ــا باألنظم ــاط له ــة؛ ال ارتب ــة، وطني ربحي

أعمالهــا  جميــع  تقــدم  اآليديولوجيــات.  وال  األحــزاب، 

اإلنســانية اإلغاثيــة للجميــع دون اعتبار للعــرق أو الجنس 

ــة.  ــب أو اللغ ــة أو المذه ــن أو الطائف ــون أو الدي أو الل

ــى  ــوء عل ــليط الض ــى تس ــهرية إل ــرة الش ــدف النش ته

اإلنجــازات و المشــاريع التــي ترعاهــا الرابطــة مــع تقديم 

ــل  ــم العم ــن حج ــة ع ــي الرابط ــة لمتابع ــرة واضح فك

فــي هذه المشــاريع عبــر اإلحصائيــات المتنوعــة، إضافة 

إلــى تغطيــة األحــداث والفعاليــات التــي شــاركت فيهــا 

الرابطــة مــع تقاريــر مفصلة عن نشــاطات قســم التدريب 

و التعليــم و الــدورات التــي يقيمهــا مــع ذكــر نبــذة عــن 

عــدد األجهــزة الطبيــة التــي قــام المكتــب الهندســي 

بإصالحهــا أو صيانتهــا .  

مقدمة:

النرشة الشهرية: سيام يف شهر
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الطبيــة  بـــالرابطة  التعريفيــة  جوالتــه  إطــار  ضمــن 

للمغتربيــن الســوريين „ســيما” وبمشــاريعها وللحصــول 

علــى مزيــد مــن التســهيالت فــي عملهــا اإلنســاني مــن 

قبــل الحكومــة التركيــة، أجــرى الرئيــس التنفيــذي فــي 

ــوم  ــش” ي ــامر الُع ــد س ــور „أحم ــيما” الدكت ــة „س الرابط

ــن  ــكٍل م ــارة ل ــخ 10/01/2021 زي ــق لتاري ــن المواف اإلثني

ــو”،  ــوان أر أغل ــيد „رض ــاب الس ــازي عنت ــي غ ــاون وال مع

ومعــاون مكتــب التنســيق والدعــم لمنطقــة درع الفــرات 

فــرع عنتــاب الســيد „أوغــور كرطــاش”، ومستشــار مكتــب 

التنســيق والدعــم لــدرع الفــرات فــرع عنتــاب الدكتــور 

ــوز”. ــين گرب „حس

ــدى  ــور „أحمــد الُعــش”، وأب ــب التركــي بالدكت ــب الجان رّح

األمــور  للمســاعدة والتعــاون فــي كافــة  اســتعداده 

ــاعد  ــي تس ــة الت ــراءات القانوني ــهيل اإلج ــانية وتس اإلنس

فــي التخفيــف مــن معانــاة المدنييــن في شــمال ســوريا.

ــدة  ــزور ع ــش« ي ــد الُع ــور »أحم الدكت

شــخصيات رســمية يف غــازي عنتــاب 

مــن بينهــم معــاون الــوايل
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ــوريين  ــن الس ــة للمغتربي ــة الطبي ــن الرابط ــد م ــام وف ق

„ســيما” ممثــاًل بالدكتــور „أحمــد ســامر الُعــش” الرئيــس 

ــت  ــور  „أومي ــن الدكت ــارة كاًل م ــيما”، بزي ــذي لـ”س التنفي

عنتــاب،  غــازي  واليــة  صحــة  مديــر  ترياكــي”  موتلــو 

والدكتــور „أوزبــي تــان” مديــر الجمعيــات فــي واليــة 

ــاء 2021/01/12 . ــوم الثالث ــي ي ــك ف ــاب، وذل ــازي عنت غ

اإلنســـاين..   العمـــل  لتنســـيق 
يـــزور مديرية  وفد من »ســـيام« 
الجمعيـــات وصحة غـــازي عنتاب.

وجــاءت هــذه الزيــارة بهــدف التعريــف بســيما ونشــاطاتها 

الرئيــس  الُعــش”  ســامر  „أحمــد  وبالدكتــور  اإلنســانية 

التنفيــذي لـ”ســيما”، والتنســيق مــع الحكومــة التركيــة 

ــمال  ــي ش ــيما ف ــا  س ــوم به ــي تق ــاطات الت ــة النش بكاف

ســوريا مــن أجــل خدمــة أهلنــا والتخفيــف عنهــم.

ناقــش الجانبــان كافــة الســبل التــي تســهل عمــل „ســيما”  

فــي المجــال اإلنســاني الطبــي مــن خــالل مشــاريعها فــي 

شــمال ســوريا، إضافــة إلــى التزامهــا بآليــة العمــل ضمــن 

ــتعداده  ــي اس ــب الترك ــدى الجان ــث أب ــي،  حي ــون الترك القان

ــيق. ــاون والتنس للتع
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الســوريين  للمغتربيــن  الطبيــة  الرابطــة  قــام وفــد مــن 

„ســيما” ممثــاًل برئيــس مجلــس إدارة „ســيما” الدكتــور 

ــور  ــيما” الدكت ــذي لـ”س ــس التنفي ــش”، والرئي ــان محي „حس

„أحمــد ســامر الُعــش”، والدكتــور „حســام جنيــد” رئيــس 

ــة”  ــان الجوج ــد الحن ــور „عب ــابق، والدكت ــس اإلدارة الس مجل

الرئيــس التنفيــذي الســابق بزيــارة والــي كلــس الســيد 

„رجــب ســويتورك” ومعاونــه الســيد „فهمــي ســنان نيــازي” 

والســيدة „أريفــة ألكــم” رئيــس قســم تنســيق إدارة الهجــرة 

فــي غــازي عنتــاب وذلــك فــي يــوم األربعــاء الموافــق لتاريخ  

.  2021/01/13

جــاءت هــذه الزيــارة بهــدف زيــادة التنســيق مــع الحكومــة 

التركيــة بكافــة النشــاطات الطبيــة اإلنســانية التــي تقــوم 

بهــا  „ســيما” فــي شــمال ســوريا، وتعريفهــم بــاإلدارة 

التنفيــذي  بالرئيــس  ممثلــة  الطبيــة  للرابطــة  الجديــدة 

ــش”. ــامر الُع ــد س ــور „أحم الدكت

ناقــش الجانبــان كافــة الســبل التــي تســّهل عمــل „ســيما”  

فــي المجــال اإلنســاني الطبــي مــن خــالل مشــاريعها فــي 

شــمال ســوريا، إضافــة إلــى التزامهــا بآليــة العمــل ضمــن 

القانــون التركــي، وقــد أبــدى الجانــب التركــي ترحيبــه بوفــد 

„ســيما” وإدارتهــا الجديــدة وإمكانيــة تذليــل جميــع العقبات 

أمــام تقديــم الخدمــات اإلنســانية الطبيــة للنــاس الضعفــاء 

فــي ســوريا.

لتســهيل عملهــا اإلنســاين وفــد مــن 
»ســيام« يــزور مســؤويل واليتــي غــازي 

ــا  ــوب تركي ــس يف جن ــاب وكل عنت
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اســتقبل الدكتــور „أحمد ســامر الُعش” الرئيــس التنفيذي 

ــر  ــيما”، مدي ــوريين „س ــن الس ــة للمغتربي ــة الطبي للرابط

صحــة إدلــب الدكتــور „ســالم عبــدان”، وممثــل المديريــة 

فــي غــازي عنتــاب الدكتــور „أيمــن اليّســوف”، وذلــك فــي 

يــوم الخميــس الموافــق لتاريــخ  2021/01/14 .

مديـــر ســـيام التنفيذي يســـتقبل 
وفد مـــن مديرية صحـــة إدلب يف 

عنتاب غـــازي 

ــان  ــث الجانب ــّم بح ــن ث ــارف وم ــب والتع ــاء بالترحي ــدأ اللق ب

ســبل التعــاون وتنســيق الجهــود اإلنســانية المشــتركة 

بيــن المديريــة والمنظمــات اإلنســانية العاملــة فــي إدلــب 

إليصــال الخدمــات الصحيــة المتكاملــة ألهلنــا المدنييــن 

ــوريا. ــرب س ــمال غ ــي ش ف
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قــام الرئيــس التنفيــذي فــي الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن 

الســوريين „ســيما” الدكتــور „أحمــد ســامر الُعــش”، بزيارة 

كاًل مــن مديــر صحــة أورفــا الدكتــور „امــره اركــوش”، 

للتعريف بســـيام وتســـهيل عملها 
اإلنســـاين.. الدكتور »أحمد الُعش« 
املســـتوى  عالية  شـــخصيات  يزور 

الرتكية  »أورفـــا«  والية  يف 

ــيد  ــا الس ــرع أورف ــي ف ــم ف ــيق والدع ــب التنس ــر مكت ومدي

„كامــل كان ألجــي”، ومعــاون مكتــب التنســيق والدعــم فــي 

فــرع أورفــا الســيد „خليــل إبراهيــم أصــالن” وذلــك بتاريــخ يوم 

أمــس الثالثــاء الموافــق لتاريــخ 2021/01/19.

ــة بـــ „ســيما”  ــارة ضمــن الجــوالت التعريفي ــي هــذه الزي تأت

وإدارتهــا و مشــاريعها اإلنســانية، وذلــك لكســب المزيــد 

مــن الدعــم والتنســيق مــن  الحكومــة التركيــة فــي ســبيل 

اســتمرارية „الرابطــة” بتقديــم الخدمــات الصحيــة اإلنســانية 

ألهلنــا فــي شــمال ســوريا.
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أجــرى الرئيــس التنفيذي فــي الرابطة الطبيــة للمغتربين 

الُعــش”،  ســامر  „أحمــد  الدكتــور  „ســيما”  الســوريين 

جولــة تفقديــة لعــدد مــن المشــافي والمراكــز الصحيــة 

المدعومــة مــن قبــل „الرابطــة” في ريفــي حلــب والرقة.

وقــام الدكتــور „أحمــد” اليــوم الخميــس بزيــارة مشــفى 

الفارابــي للصحــة اإلنجابيــة فــي مدينــة البــاب بريــف حلب 

ــة  ــات الصحي ــودة الخدم ــل وج ــير العم ــى س ــالع عل لالط

المقدمــة ألهلنــا المدنييــن هنــاك، كمــا زار الدكتــور 

„أحمــد” يــوم الثالثــاء الموافــق لتاريــخ 2021/01/20 كاًل 

مــن مشــفى ســلوك فــي ريــف الرقــة، ومركــز تــل أبيــض 

للرعايــة الصحيــة األوليــة.

ــة  ــى خدم ــة عل ــوادر العامل ــد” الك ــور „أحم ــكر الدكت ش

أهلنــا المدنييــن وتضميــد جراحهــم وأثنــى علــى الجهــود 

المبذولــة فــي ســبيل تحقيــق رســالة „ســيما” اإلنســانية، 

ــه  ــم رؤيت ــرح له ــاني وش ــم اإلنس ــة عمله ــاد بأهمي وأش

فــي تطويــر العمــل الصحــي اإلنســاني داخــل ســوريا.

مدير »ســـيام« التنفيذي يجري جوالت 
تفقديـــة عىل عـــدد من املشـــايف 

سوريا شـــامل  الصحية  املراكز 
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زار الرئيــس التنفيــذي فــي الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن 

الســوريين „ســيما” الدكتــور „أحمــد ســامر الُعــش” يــوم 

مشــفى   ،2021/01/21 لتاريــخ  الموافــق  الخميــس 

ــب. ــف حل ــاب بري ــة الب ــي مدين ــة  ف ــة والطفول األموم

والتقــى الدكتــور „أحمــد الُعــش” مــع الــكادر العامــل في 

ــم  ــى جهوده ــى عل ــة، وأثن ــة والطفول ــفى األموم مش

المبذولــة فــي خدمــة أهلنــا المدنييــن فــي ريــف حلــب، 

وأكــّد لهــم اســتمرار دعــم „ســيما” للمشــفى والعامليــن 

فيــه، وعملهــا علــى تحســين ورفــع جــودة الخدمــات 

الصحيــة المقدمــة للمســتفيدين فــي المشــفى.

فــي الوقــت نفســه، التقــى الدكتــور „أحمــد الُعــش” 

ــة  ــة التركي ــة الصح ــي مديري ــؤولين ف ــض المس ــع بع م

المعنييــن بــإدارة منطقــة درع الفــرات صحيــًا، والذيــن 

أشــادوا بالخدمــات التــي تقدمهــا الرابطــة هنــاك، حيــث 

ســيتم منــح „ســيما” بطاقة شــكر علــى الجهــود الصحية 

اإلنســانية التــي تقدمهــا  ألهلنــا المرضــى فــي شــمال 

ســوريا.

»ســـيام«  يف  التنفيذي  الرئيس 
يزور مشـــفى األمومـــة يف ريف 
دعمه اســـتمرار  عىل  ويؤكّد  حلب 
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الدكتور  التنفيـــذي  ســـيام  مديـــر 
يلتقـــي  الُعـــش«  »أحمـــد ســـامر 
بشـــخصيات رفيعة املســـتوى يف 

عنتاب  غـــازي  واليـــة 

زار الرئيــس التنفيــذي فــي الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن 

ــش” كاًل  ــامر الُع ــد س ــور „أحم ــيما” الدكت ــوريين „س الس

مــن معــاون مدير مكتــب التنســيق والّدعــم لمنطقة درع 

الفــرات فــرع غــازي عنتــاب الدكتــور „محمــد أوزتيكيــن”، 

ومنســق العالقــات مــع المنظمات اإلنســانية الطبية الســيد 

ــق  ــن المواف ــوم االثني ــك الي ــالن” وذل ــوك أص ــازي كوش „ني

ــخ 25/01/2021. لتاري

ــالرابطة  ــة بـ ــوالت التعريفي ــن الج ــارة ضم ــذه الزي ــي ه تأت

„ســيما” وإدارتهــا و مشــاريعها اإلنســانية، باإلضافــة لبنــاء 

العالقــات مــع الحكومــة التركيــة وتجديــد مذكــرة التفاهــم 

ــا  ــي تدعمه ــة الت ــز الصحي ــافي والمراك ــل المش ــول عم ح

ــع  ــيق م ــك بالتنس ــرات، وذل ــة درع الف ــي منطق ــيما” ف „س

ــم. ــيق والدع ــب التنس ــاب ومكت ــازي عنت ــة غ ــة صح مديري
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أجــرى الرئيــس التنفيذي فــي الرابطة الطبيــة للمغتربين 

الســوريين „ســيما” الدكتــور „أحمــد ســامر الُعــش” يــوم 

األربعــاء بتاريــخ 27/01/2021 زيــارة للســيد „صالــح ألتون” 

معــاون والــي هاتــاي - مديــر معبــر „جلفاكــوزو” التركــي 

المقابــل لمعبــر بــاب الهــوى مــن الجانــب الســوري، 

وذلــك ضمــن إطــار جوالتــه التعريفيــة بـــالرابطة „ســيما” 

وبمشــاريعها وللحصــول علــى مزيــد مــن التســهيالت 

فــي عملهــا اإلنســاني مــن قبــل الحكومــة التركيــة.

ــدى  ــور „أحمــد الُعــش”، وأب ــب التركــي بالدكت ــب الجان رّح

األمــور  للمســاعدة والتعــاون فــي كافــة  اســتعداده 

ــاعد  ــي تس ــة الت ــراءات القانوني ــهيل اإلج ــانية وتس اإلنس

فــي التخفيــف مــن معانــاة المدنييــن فــي شــمال غــرب 

ــوريا. س

رئيــس ســيام التنفيــذي يــزور معاون 

وايل »هاتــاي« جنــوب تركيا
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متنقلة  عيـــادات   3 تطلق  ســـيام 
أهلنـــا  جـــراح  ملـــداوة  جديـــدة 

النازحـــن يف ريـــف إدلـــب

طلقــت „ســيما” مشــروع جديــدًا يتألــف مــن 3 

عيــادات متنقلــة ترافقهــا فــرق التغذيــة وعمــال 

الصحــة المجتمعيــة والدعم النفســي االجتماعي، 

وذلــك لتقديــم الخدمــات الصحيــة ألهلنــا النازحيــن 

فــي شــمال ســوريا للتخفيــف عنهــم مــن أعبــاء 

الذهــاب للمشــافي والمراكــز الصحيــة المأجــورة 

فــي تلــك المنطقــة.

ــة  ــة الصحي ــات الرعاي ــادات خدم ــك العي ــدم تل وتق

األوليــة وخدمــات التغذيــة والمكمــالت الغذائيــة 

لحــاالت ســوء التغذيــة، وخدمــات الدعــم النفســي 

والتوعيــة االجتماعيــة، باإلضافــة لتقديــم كيتــات 

ــع  ــن المجتم ــا بي ــط م ــن، والرب ــار الس ــة لكب نظاف

والمراكــز  الصحيــة فــي تلــك المنطقــة.
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المشــفى  اســتحدثه  الــذي  الحــروق  قســم  يســتقبل 

الجراحــي التخصصــي بإدلــب المدعــوم مــن „ســيما” مــع 

بدايــة شــهر أيلــول الماضــي، مــا يقــارب 20 مريضــًا بيــن 

ــات  ــة لعملي ــروق، باإلضاف ــعافية للح ــاالت إس ــاد وح ضم

الزوائــد والعمليــات الترميميــة والتجميليــة والطعــوم 

الجلديــة، للمراجعيــن الذيــن يتعرضــون لحــروق مــن كافــة 

 kــا ــة به ــدات المحيط ــب والبل ــة إدل ــي مدين ــات ف الدراج

وذلــك لعــدم توفــر مشــفى مختــص بالحــروق فــي تلــك 

ــن. ــة بالمدنيي ــة المكتظ المنطق

ــكل  ــزة بش ــات مجه ــة عملي ــى غرف ــوي عل ــم  يحت القس

كامــل مختصــة بالتعامل مــع الحروق باإلضافة لإلســعاف 

24 ســاعة، وغرفــة ضمــاد  الــذي يعمــل علــى مــدار 

ــروق  ــواع الح ــع أن ــتقبل جمي ــرة تس ــى 10 أس ــوي عل تحت

ــال. ــاء واألطف ــم للنس ــال وقس ــم للرج ــر قس ــا يتوف كم

املشفى التخصيص بإدلب يفتتح 
قسم الحروق للتعامل مع جميع 

أنواع ودرجات الحروق
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ولــدت الطفلــة )ر.أ( فــي مشــفى اإلخــاء التخصصــي بعمليــة 

قيصريــة انتخابيــة دون أي اختالطــات تذكــر، وأجــري لهــا 

فحــص بعــد الــوالدة مباشــرًة وجميــع المؤشــرات كانــت 

ــة. طبيعي

وبعــد ســاعات تطــور لــدى الطفلــة عســرة تنفســية خفيفــة 

ــّم نقلهــا إلــى قســم الحواضــن، وفــي صبــاح اليــوم  حيــث ت

بالتعاون مع استشـــارين من »سيام«.. 

كادر مشـــفى اإلخـــاء ينقذ حيـــاة طفلة 

بعد والدتها يف املشـــفى

التالــي ازدادت العســرة التنفســية فقــام الــكادر الصحــي بإجراء 

فحوصــات جديــدة حيــث تبيــن حــدوث ريــح صدريــة عفويــة ثنائية 

الجانــب.

ــة  ــل األخصائي ــن قب ــعافي م ــدر إس ــر ص ــة تفجي ــري للطفل  أج

المشــرفة فــي مشــفى اإلخــاء التخصصــي المدعــوم مــن 

„ســيما”، ووضعــت الطفلــة علــى جهــاز التنفــس االصطناعــي، 

وذلــك لمتابعــة حالتهــا لحظــة بلحظــة مــن قبــل مجموعــة من 

االستشــاريين المشــرفين علــى قســم العنايــة المشــددة فــي 

„ســيما” عبــر اإلنترنــت.

ــة الطفلــة بشــكل ملحــوظ حيــث  ــام تحســنت حال  بعــد عــدة أي

تــّم فصــل الطفلــة عــن جهــاز التنفــس وزيــادة التغذيــة بشــكل 

تدريجــي حتــى تخريجهــا مــن المشــفى وهــي بصحــة جيــدة.
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