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أيار - مايو



ــيما”  ــوريين ”س ــن الس ــة للمغتربي ــة الطبي الرابط

ــة  ي تنمو  ، ــة طبي ــة  ثي غا إ  ، نية ــا نس إ ــة  منظم ــي  ه

نظمــة  أل با لهــا  ط  تبــا ر ا ال   ، طنيــة و  ، بحيــة ر غيــر 

. ت جيــا لو يو يد آل ا ال  و  ، ب ا حــز أل ا ال  و ســة  لسيا ا

ثيــة  غا إل ا نية  نســا إل ا لهــا  عما أ جميــع  م  تقــد

ن  للــو ا و  أ لجنــس  ا و  أ ق  للعــر ر  عتبــا ا ن  و د للجميــع 

 . للغــة ا و  أ هــب  لمذ ا و  أ ئفــة  لطا ا و  أ يــن  لد ا و  أ

نقــدم لمتابعينــا األكارم موجــزًا منتظمــًا، ليبقــوا علــى 

بالمشــروعات  المتعلقــة  األخبــار  بآخــر  دائــم  اطــاع 

ــا  ــن أطبائن ــكلٍّ م ــًا ل ــانية إلهام ــص اإلنس ــر القص ,وأكث

ومرضانــا فــي ســعيهم اليومــي مــن أجــل الحيــاة 

كمــا نــزود متابعينــا باإلحصــاءات المتنوعــة والفعاليــات 

„ســيما” فــي  منهــا  جــزءًا  كنــا  التــي  واألحــداث 

مقدمة:

النرشة الشهرية: سيام يف شهر
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اإلخــاء  مشــفى  طاقــم  عاشــها  الســعادة  مــن  لحظــات 

التخصصــي شــمال إدلــب، بعــد عمليــة قيصريــة ناجحــة 

ــدة  ــاز واح ــي اجتي ــن ف ــات، نجح ــات رضيع ــاث طف ــوالدة ث ل

ــي  ــات، ف ــاد األمه ــي أجس ــانية ف ــات اإلنس ــر رح ــن أخط م

ــبوع. ــدت لـــ 35 أس ــل امت ــة حم رحل

الفرحــة الكبيــرة ســبقها لحظــات مــن التوتــر، نتيجــة الوضــع 

الحــرج لــأم إذ وصلــت بحالــة انســكاب للســائل األمينوســي 

قــرارًا  األخصائيــة  التوليــد  اتَخــذت طبيبــة  الفــور  وعلــى 

بإجــراء قيصريــة عاجلــة، وبينمــا لــم تحتــاج أول طفلتيــن ألي 

ــاء  ــفى اإلخ ــجّل مش ــاف لس ــد يض ــاح جدي  نج
ــايث ــاث ث ــوأم إن ــوالدة ت ــي ب التخّص

إنعــاش احتاجــت الطفلــة الثالثــة ألكســجة عاجلــة نتيجــة حالــة 

زرقــة وتباطــؤ فــي النبــض، الحقــًا تــم قبــول الطفــات الثــاث 

فــي وحــدة العنايــة المشــددة الخاّصــة بحديثــي الــوالدة، وقــد 

احتاجــت إحــدى طفــات لوضعهــا علــى جهــاز الـــ CPAPلدعــم 

تنفســها فيمــا عانــت المولــودة الثانيــة مــن نقــص فــي ســكر 

الــدم، فيمــا ُقبلــت المولــودة الثالثــة للوضــع تحــت المراقبــة”، 

ليتــم متابعتهــن وتخريجهــن بصحــة جيــدة الحقــًا

لقراءة القصة كاملة زيمكنكم 
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حصلــت حملــة إحســاس علــى تعاطــف كبيــر مــن الكثيرين 

حــول العالــم ونجحــت فــي تحقيــق هدفهــا بتأميــن عــاج 

50000 مريض شــمال ســوريا.

 حيــث القــت الحملــة بفروعهــا الســتة أصــداء ً طيبــة 

الســوريين  للمغتربيــن  الطبيــة  الرابطــة  أعضــاء  مــن 

فــي الدرجــة األولــى، والحقــًا مــن المجتمعــات المحليــة 

المتعاطفــة مــع األزمــة الســورية فــي األمريكيتيــن، 

وأوروبــا ودول الخليــج.

ــاج 50000  ــن ع ــح بتأم ــاس تنج ــة إحس حمل
ــوريا ــامل س ــض ش مري

المرضــى  أجــل  مــن  للتبــرع  دعــوات  الحملــة  وتضمنــت 

األضعــف حــول العالم على الشــريط الحدودي شــمال ســوريا 

ــة العامــة،  ــة الطبي ــة كًا مــن: الحمل وشــملت فــروع الحمل

حملــة كفالــة العمليــات الجراحيــة، حملة الســماعات الطبية، 

حملــة التعليــم الطبــي، حملــة فرحــة وكســوة العيــد.

لمزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة فيديو إطاق 

الحملة  
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ــة  ــوريين  فرص ــن الس ــة للمغتربي ــة الطبي ــت الرابط قدم

اســتثنائية لدراســة ماجســتير الصحة العامة و السياســات 

الصحيــة، مــن جامعــة أنقــرة يلــدرم بيازيــد التركيــة، وذلك 

ــن  ــة م ــب وطالب ــة لـــ 20 طال ــة مجاني ــكل منح ــى ش عل

الكــوادر الطبيــة العاملــة فــي الشــأن الصحــي الســوري 

فــي اختصــاص الصحــة العامــة والسياســات الصحيــة.

لدراســة  اســتثنائية  فرصــة  متنــح  ســيام 
ماجســتري ، مــن جامعــة أنقــرة يلــدرم بيازيــد 

ــة الرتكي

ــت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين قــد أعلنــت  وكان

فــي وقــت ســابق من شــهر أيــار عــن هــذه المنحــة بالتعاون 

مــع مديريــة صحــة إدلــب وبدعــم مــن الهــال األحمــر 

ــري. القط

ــدرات  ــز ق ــروع „تعزي ــار مش ــي إط ــج ف ــذا البرنام ــدرج ه وين

النظــام الصحــي فــي شــمال ســوريا „ الــذي يدعمــه الهــال 

األحمــر القطــري لرفــد مناطــق الشــمال الســوري بالكــوادر 

المؤهلــة.
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يواصــل مشــفى إدلــب الجراحــي التخصصــي صعــوده 

ــادة  ــاح عي ــة، بافتت ــة النوعي ــات الطبي ــاع الخدم ــي قط ف

ــل  ــص أم ــكل بصي ــل أن تش ــن المؤّم ــي م ــكري الت الس

لمرضــى الســكري المصابيــن بتقرحــات القــدم الســكرية، 

حيــث مــن المنتظــر أن يــؤدي العــاج المبكــر والتصــدي 

البتــر، األمــر يشــكل  إلــى تجنــب  للتقرحــات  المباشــر 

ــى  ــح مرض ــوري ويمن ــمال الس ــي الش ــة ف ــابقة نوعي س

ــدًا. ــًا جدي ــكري أم الّس

يفتتح  التخصي  الجراحي  املشفى 
السكرية للقدم  جديدة  عيادة 

وتقــدم عيــادة مرضــى القــدم الّســكرية، يومــي األحــد 

والخميــس مــن كل أســبوع، بإشــراف الطبيــب ربيــع خانــكان، 

أخصائــي الجراحــة العظميــة، فيمــا عــاودت باقــي العيــادات 

اســتقبال المراجعيــن ال ســّيما حــاالت الــوالدة الطبيعيــة 

ــاعة. ــدار 24س ــى م ــة عل والقيصري

للمزيد
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ــراء  ــدء إج ــي ب ــي التخصص ــب الجراح ــفى إدل ــن مش أعل

العيــادات  بتفعيــل  والبــدء  دقيقــة،  نســائية  جراحــات 

وجنــاح النســائية بطاقتهمــا التشــغيلية الكاملــة، ليبــدأ 

ــة  ــر حزم ــاءة عب ــودة والكف ــن الج ــي م ــتوى التال المس

ــة  ــة ثانوي ــي رعاي ــمل ف ــدة، وتش ــة الجدي ــه الطبي خدمات

تتضمــن  الجــدد  والمواليــد  للنســاء  كاملــة  وثالثيــة 

)عمليــات نوعيــة، وقيصريــة وعــاج عقــم وغيرهــا(.

ــل  ــي ينتق ــي التخص ــب الجراح ــفى إدل مش
للمســتوى التــايل يف خدمــات النســائية 

ــدد ــد الج واملوالي

وبعــد أن كانــت خدمــات المشــفى تقتصــر علــى الرعايــة 

ــم  ــر قس ــدد، باش ــد الج ــل والموالي ــاء الحوام ــة للنس األولي

ــرة  ــب فت ــه عق ــه وتجهيزات ــل قدرات ــل بكام ــائية العم النس

ــة. ــر الجائح ــت تأثي ــة تح ــف مؤقت توق
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ــة  ــن رؤي ــرية م ــس البش ــاء للنف ــر إرض ــاك أكث ــس هن لي

األطفــال „متضــرري الحــرب” ســعداء بالعيــد، لقــد نجحــت 

فــرق الحمايــة العاملــة ضمــن مشــاريع ســيما، فــي جعل 

ــي  ــال ف ــرات األطف ــتثنائيًا لعش ــزًا واس ــد ممي ــذا العي ه

ــي  ــا ف ــة صغارن ــي الحماي ــق عامل ــث راف ــات، حي المخيم

ــد  ــي العدي ــد، ف ــام العي ــة أي ــدار ثاث ــى م ــات عل المخيم

مــن األنشــطة التفاعليــة التــي حملــت الكثيــر مــن المــرح 

فــرق الحاميــة يف ســيام تدخــل الــرور 
عــى أطفــال املخيــامت شــامل ســوريا

والســعادة معهــا، ألن الصــورة أقــوى مــن الكلمــة عندمــا 

نتحــدث عــن فرحــة األطفــال ندعوكــم لمشــاهدة هــذا 

التقريــر المصــور عن أنشــطة العيــد برفقــة صغارنــا الرائعين 

فــي هــذا الفيديــو
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واصــل مدربــي قطــاع الحمايــة فــي ســيما التدريــب الرابع 

واألخيــر مــن حزمــة تدريبــات التربيــة الخاصــة بعنــوان 

„المهــارات الوالديــة لــذوي اإلعاقــة” وذلــك ضمــن مركــز 

آمــال لحمايــة الطفــل، فــي مشــفى إدلــب الجراحــي 

ــب. ــة إدل التخصصــي، فــي مدين

مركــز آمــال لحاميــة الطفــل يف إدلــب يجري 
تدريبــاً بعنــوان »املهــارات الوالديــة لــذوي 

اإلعاقة«

أيــار(،   26-27( يوميــن  مــدار  علــى  التدريــب  واســتمر 

ــم  ــاث، 9 منه ــورًا وإن ــة ذك ــاركًا مناصف ــتهدف 14 مش واس

ــرق  ــض ف ــة وبع ــة الخاص ــرق التربي ــي ف ــن ف ــن العاملي م

الحمايــة مــن منظمــة ســيما والباقــي مــن المنظمــات 

اإلنســانية األخــرى مثــل: )شــفق - ميديــكال - إحســان - 

)IRC - أطفــال عالــم واحــد

التدريــب تفاعلــي بامتيــاز، وعبــر المشــاركون عــن  وكان 

األربــع التدريبيــة بمراحلهــا  الحقيبــة  اســتفادتهم مــن 
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الجراحات الكبرى

الجراحات الصغرى

471
497

6806
7098

الصور الشعاعية

التحاليل المخبرية

891
10280

القبول

وصفات األدوية
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إناث
9237

إجمالي المستفيدين

ذكور18753
9516



الجراحات الكبرى

الجراحات الصغرى

القبول

الوصفات الطبية

642
6

الوالدات الطبيعية

الوالدات القيصرية

1125
424

الصور الشعاعية

التحاليل المخبرية

4033
15097

2418
19328
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إناث
20077

إجمالي المستفيدين

ذكور27035
6984



3807 العيادة النسائية

3159 عيادة األطفال

2895 العيادة الداخلية 

1536 عيادة األسنان

8494 الوصفات الطبية

2377 االستشارات العامة

207  صور شعاعية

1976 تحاليل مخبرية
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9396

إجمالي المستفيدين

ذكور13774
4378

برنامج الرعاية الصحية األولية



1101 النسائية

2090 األطفال

3760 االستشارات العامة

7946 الوصفات الطبية

إناث
4521

إجمالي المستفيدين

ذكور6951
2430
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128 عدد أسّرة الجناح

36 عدد أسرة العناية المركزة 

172 قبول في الجناح 

20 قبول في العناية المركزة

8 المستفيدين من أجهزة 

التنفس اإلصطناعي

2 0 2 1
أيــار  - مايـو 

إناث
90

إجمالي المستفيدين

ذكور222
132

مشايف سيام للعزل الصحي



إناث
23

عدد المستفيدين

44
ذكور
21

جلسات غسيل الكلى

 351

2 0 2 1
أيــار  - مايـو  مراكز غسيل الكى



90 أطباء مستفيدون

100 كوادر طبية داعمة

90 محاضرات التعليم الطبي 

المستمر

350 عدد المستفيدين

إناث
130

طالب منتظمون

ذكور227
97

2 0 2 1
أيــار  - مايـو  برنامج التعليم الطبي



3544 خدمات الحمايه العامه 

2042 خدمات حماية الطفل

2685 خدمات التوعية
) التوعية من المخاطر - التوعية لقضايا الطفل (

3507 GBV خدمات

240 خدمة ادارة حالة حماية طفل

123 الدعم النفسي  االجتماعي الممنهج

32 االحاالت

92 خدمات إدارة الحالة  و اعادة التأهيل
لذوي االعاقة

47 جلسات المهارات الوالدية

2 0 2 1
أيــار  - مايـو 

إناث
6727

إجمالي المستفيدين

ذكور12312
5585

برنامج الحامية



عدد الزيارات المنزلية

4168

عدد الجلسات الجماعية

40

عدد مسوحات سوء التغذية 

2688

عدد االحاالت

862

2 0 2 1
أيــار  - مايـو 

إناث
8151

إجمالي المستفيدين

ذكور14900
6749

برنامج الصحة املجتمعية



عدد الزيارات المنزلية

3116

عدد مسوحات سوء التغذية 

5361

عدد االحاالت

276

2 0 2 1
أيــار  - مايـو 

إناث
2732

إجمالي المستفيدين

ذكور5503
2771

برنامج التغذية



704 الصحة النفسية

189 جلسات التوعية

156 رأب الفجوة في الصحة 

النفسية

243  اإلسعافات األولية النفسية

إناث
621

إجمالي المستفيدين

ذكور1292
671

2 0 2 1
أيــار  - مايـو  برامج الصحة النفسية
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