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ســـيام يف شـــهر06

حزيران - يونيو



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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تنتقــل ســيما اليــوم إلــى المســتوى التالــي مــن الخدمــات 

ــن  ــن متنقلي ــن صحيي ــاح مركزي ــر افتت ــة عب ــة النوعي الطبي

ــادات  ــى العي ــر عل ــة تقتص ــا المحمول ــت خدماتن ــد أن كان بع

فقــط

نقلــة نوعيــة جديدة يف الخدمــات الطبية 
متنقلــن  صحيــن  مركزيــن  الطارئــة، 

ــيام  ــع س بتوقي

لقــد كان هذيــن المشــروعين المتنقليــن ثمــرة جهــد دؤوب 

مــن  وأعــداد  المســتفيدين  أعــداد  بيــن  الفجــوة  لتقليــص 

ــا  ــن وخدماتهم ــن المركزي ــر ع ــوا أكث ــل، تابع ــا بالفع يحتاجونن

عبــر التقريــر المصــور: 
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قصص  نجاح



تقــول ياســمين مــن الغوطــة الشــرقية „رغــم أنــي خريجة 

أكاديميــة لكــن الفرصــة لــم ُتِتح لــي ممارســة اختصاصي 

كممرضــة فــي المشــافي الميدانيــة أو أيٍّ مــن مجــاالت 

العمــل الطبــي، وانعكــس غيــاب التطبيــق العملــي لمــا 

درســته علــى معلوماتــي النظريــة، حتــى كــّدت أنســاها 

. لفعل با

ياسمن حّدثت معلوماتها وخرباتها 

واكتسبت تخصصاً ثانياً بشهادة معرتف بها 

ــي  ــث خبرات ــة لتحدي ــة حقيقي ــيما فرص ــي س ــت ل اآلن قدم

ــا  ــب أنه ــى جان ــابقًا، إل ــته س ــا درس ــتذكار م ــة واس العملّي

وّفــرت لــي فرصــة الكتســاب تخصــص ثــاٍن آخــر لمرحلــة مــا 

ــي ــد الطب ــد المعه بع

ــا  ــوا قصته ــد وتابع ــمين الجدي ــص ياس ــى تخص ــوا عل تعرف
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ــة  ــة للبيئ ــة الحساس ــاالت المرضي ــض الح ــا بع ــاء تواجهن كأطب

ــث  ــاء، حي ــًا النس ــى وغالب ــري للمرض ــع األس ــة والوض االجتماعي

تتأثــر الحالــة المرضيــة للســيدة أو الفتــاة بالســن والوضــع 

الــذي  البيولوجيــة كاإلنجــاب”  االجتماعــي، وال ســيما األدوار 

ــي  ــي التخص ــب الجراح ــفى إدل ــاء مش أطب
يعيــدون األمــل ملريضــة بعــد اســتئصال )21( 

ــي ورم ليف

يعتبــر دور وحــق مــن حقــوق اإلنســان الطبيعيــة، وقــد نرغــب 

ــرك  ــا يت ــروف، وربم ــن الظ ــًا تك ــة أي ــعور الوالدي ــار ش ــًا باختب جميع

ــانية. ــس اإلنس ــي النف ــًا ف ــرًا عميق ــعور أث ــذا الش ــر ه تعث

للمزيد تابعوا القصة
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نفتخــر اليــوم بتحقيــق مــا وعدنــا بــه، ونعلــن انتقالنا للمســتوى 

ــة  ــا الطبي ــة خدماتن ــر حزم ــاءة عب ــودة والكف ــن الج ــي م التال

الجديــدة فــي مشــفى إدلــب الجراحــي التخصصــي، وبــدءًا مــن 

ــة  ــة كامل ــة وثالثي ــة ثانوي ــات رعاي ــا خدم ــيكون لدين ــوم س الي

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

ــدد ــد الج واملوالي

للنســاء والمواليــد الجــدد تتضمــن )عمليــات نوعيــة، وقيصريــة 

وعــاج عقــم وغيرهــا(.

للمزيد شاهدوا التقرير المصور:
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أخبار سيام



ــًا  ــوري، أي ــب س ــه كطبي ــذي تدرس ــاص ال ــا كان االختص أي

كان المشــفى الــذي تعمــل بــه أو المنظمــة الطبيــة 

التــي تعمــل لصالحهــا البــد أنــك زرت قنــاة إدارة التعليــم 

فــي „ســيما” علــى يوتيــوب حيــث نفتخــر بوصولنــا لقرابة 

حضـــور الفـــت ملنصـــة ســـيام التعليمية 
يوتيوب عـــى  الطبيـــة 

 SEMA EDUCATION ــاة ــى قن ــاهدة عل ــون مش ــف ملي نص

حيــث نســتضيف أمهــر األطبــاء الســوريين حــول العالــم مــن 

أجــل المرضــى األضعــف حــول العالــم عبــر األطبــاء األشــجع 

حــول العالــم أطبــاء الداخــل الســوري.

زورونا على الرابط
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بالتعــاون مــع المديريــة التربيــة والتعليــم فــي منطقــة 

غصــن الزيتــون، أجــرى طــاب وطالبــات مركــز ســيما 

للتعليــم الصحــي المهنــي االمتحــان النهائــي الختصــاص 

ــة  ــب طالب ــار 100 طال ــع لاختب ــة، وخض ــض والقبال التمري

كانــوا قــد تلقــوا تعليمــًا نظريــًا لمــدة 1232 ســاعة و300 

ســاعة تدريــب عملــي. 

93 شابّا وشـــابّة يقدمون امتحاناتهم 

ضمـــن اختصايص القبالـــة والتمريض 

عفرين منطقة  يف 

ــوا قــد تلقــوا تعليمــًا  ــار 93 طالــب وطالبــة كان خضــع لاختب

ــيتبعها 300  ــًا س ــاعة تقريب ــدة 1250 س ــًا لم ــًا وعملي نظري

ــريري. ــب الس ــن التدري ــاعة م س

لمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر
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الرابــع  التدريــب  الحمايــة في“ســيما”  اختتمــت فــرق 

ــوان  ــة بعن ــة الخاص ــات التربي ــلة تدريب ــن سلس ــر م واألخي

„المهــارات الوالديــة لــذوي اإلعاقــة”، فــي أعــزاز شــمال 

ــتمر  ــدي، اس ــو مه ــاذ أب ــهيد مع ــفى الش ــوريا، مش س

ســـيام تنهي تدريب مهـــارات الرتبية الخاصة 
للتعامل مع األطفـــال ذوي االحتياجات الخاصة 

علــى مــدار يوميــن، شــارك فيــه 16 متــدرب/ة  مــن مــدراء 

الحــاالت فــي „ســيما”  والعامليــن فــي فــرق الحمايــة فــي 

المنظمــات المعنيــة بقطــاع حمايــة األطفــال مــن ذوي 

ــدة. ــات ع ــي منظم ــة ف ــات الخاص االحتياج
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الجراحات الكبرى

الجراحات الصغرى

687
191

4648
8788

الصور الشعاعية

التحاليل المخبرية

1245
12019

القبول

وصفات األدوية

2 0 2 1
أيــار  - مايـو  برنامج املشايف الجراحية

إناث
11572

إجمالي المستفيدين

ذكور22958
11386



الجراحات الكبرى

الجراحات الصغرى

القبول

الوصفات الطبية

466
47

الوالدات الطبيعية

الوالدات القيصرية

955
293

الصور الشعاعية

التحاليل المخبرية

3990
11333

2665
20961
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إناث
20139

إجمالي المستفيدين

ذكور27176
7037



4871 العيادة النسائية

5687 عيادة األطفال

2467 العيادة الداخلية 

1578 عيادة األسنان

17354 الوصفات الطبية

7063 االستشارات العامة
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إناث
15126

إجمالي المستفيدين

ذكور22309
7183

برنامج الرعاية الصحية األولية



1183 النسائية

2388 األطفال

4208 االستشارات العامة

11684 الوصفات الطبية

إناث
5053

إجمالي المستفيدين

ذكور7779
2726
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128 عدد أسّرة الجناح

36 عدد أسرة العناية المركزة 

174 قبول في الجناح 

19 قبول في العناية المركزة

3 المستفيدين من أجهزة 

التنفس اإلصطناعي
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إناث
93

إجمالي المستفيدين

ذكور224
131

مشايف سيام للعزل الصحي



إناث
22

عدد المستفيدين

42
ذكور
20

جلسات غسيل الكلى

355
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160 أطباء مستفيدون

180 كوادر طبية داعمة

13 محاضرات التعليم الطبي 

المستمر

إناث
130

طالب منتظمون

ذكور227
97

2 0 2 1
أيــار  - مايـو  برنامج التعليم الطبي



5482 خدمات الحمايه العامه 

3118 خدمات حماية الطفل

3397 خدمات التوعية
) التوعية من المخاطر - التوعية لقضايا الطفل (

3928 GBV خدمات

17 خدمة ادارة حالة حماية طفل

69 الدعم النفسي  االجتماعي الممنهج

17 االحاالت

75 خدمات إدارة الحالة  و اعادة التأهيل
لذوي االعاقة

35 جلسات المهارات الوالدية
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إناث
9401

إجمالي المستفيدين

ذكور16853
7452

برنامج الحامية



عدد الزيارات المنزلية

4367

عدد الجلسات الجماعية

20

عدد مسوحات سوء التغذية 

2451

عدد االحاالت

760
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إناث
8405

إجمالي المستفيدين

ذكور15674
7269

برنامج الصحة املجتمعية



عدد الزيارات المنزلية

3110

عدد مسوحات سوء التغذية 

5174

عدد االحاالت

301
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إناث
2669

إجمالي المستفيدين

ذكور5489
2820

برنامج التغذية



1387 الصحة النفسية

238 جلسات التوعية

169 رأب الفجوة في الصحة 

النفسية

278  اإلسعافات األولية النفسية

إناث
994

إجمالي المستفيدين

ذكور2072
1078
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