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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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ــى،  ــدة للمرض ــاة جدي ــح حي ــو من ــدف ه ــون اله ــا يك عندم

يكــون مــن الطبيعــي إحــراز نجــاح جديــد فــي كل يــوم، وهــو 

ــب  ــفى إدل ــي مش ــة ف ــة الدموي ــة األوعي ــه جراح ــا تحقق م

ــي. الجراح

 50( فــي حالــة شــائعة راجعنــا مريــض تصلــب شــرياني 

عامــًا(، بشــكاية عــرج متقطــع شــديد لمســافات قصيــرة 

مترافقــة مــع بــرودة في األطــراف الســفلية، وبعد سلســلة 

قصــة نجاح جديــدة تدفع بالجراحــة التقليدية 
إىل الوراء  يف مشــفى إدلب الجراحي 

االســتقصاءات والتشــخيص اتضــح وجــود انســداد تام فــي نهاية 

الشــريان األبهــر البطنــي عنــد التفــرع الحرقفــي وهــو شــكل 

مــن أشــكال التصلــب الشــرياني أو مــا ُيعــرف أيضــًا باســم الــداء 

ــدي. العصي

لمتابعة القصة كاملة الضغط على الرابط: 
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تواصــل أكاديميــة العلــوم الصحيــة تقدمهــا فــي ســّلم 

المؤسســات التعليميــة العالميــة والســورية، حيــث حّلــت 

فــي المرتبــة الـــ15 علــى مســتوى الجامعــات الســورية، 

بعــد أن كانــت فــي المرتبــة الـــ25 العــام الماضــي.

أكادميية العلوم الصحيـــة تواصل صعودها 
ســـلّم الجامعات السورية والعاملية 

وذلــك وفقــًا لتصنيــف ويبومتركــس في نســخة تمــوز 2021 

  )Webometrics University Ranking للجامعــات  لتقييــم  

وحّلــت فــي المرتبــة  14662 علــى مســتوى العالــم )فيمــا 

حًلــت العــام الماضــي فــي المرتبــة 24500 فــي اإلصــدار 

لمتابعة الخبر كامًا
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ــراه  ــا ي ــون أول م ــرًا، وأن يك ــون ظاه ــم أن يك ــن األل ــوأ م األس

اآلخــرون فيــك قبــل أن يــَرْوك حتــى، أن يتذكروه قبلــك ويعرّفوك 

بــه فــي المدرســة والحــي وربمــا البيــت.

هــذه المشــاعر كانــت أكبــر مــن أن تعيشــها وتعانيهــا صغيرتنــا 

ــا:  ــول والدته ــل، تق ــا بالفع ــتها وأدركته ــا عايش ــودي، لكنه ج

„ال يمكننــي حمايــة طفلتــي مــن التنمــر أينمــا ذهبــت، الجميــع 

ــت  ــة فــي منتصــف وجههــا، لقــد كان يتحــدث عــن هــذه الكتل

جــودي” بوجــه آخــر مقبــل عــى الحيــاة 
ــة ــة الوعائي ــجل الجراح ــد يف س ــاح جدي ونج

صدمــة كبيــرة لــي أن أرى هــذه اآلفــة تكبــر فــي وجــه ابنتــي كل 

يــوم دون أن أســتطيع فعــل شــيء” 

لحظــات صعبــة عاشــها األهــل والفريــق الطبــي المشــرف علــى 

حالــة الصغيــرة، ولكــن ســجل النجاحــات الحافــل علــى صعيــد 

الجراحــة الوعائيــة المتقدمــة فــي مشــفى إدلــب كان يبعــث علــى 

ــة. ــل والطمأنين األم

لمتابعة القصة كاملة الرجاء الضغط على الرابط: 
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وضعــت الســيدة )وفــاء ،م/ نازحــة( تــوأم ذكــور ثاثــي فــي 

ــاب شــمال شــرق ســوريا، ليتحضــن  مشــفى األمومــة فــي الب

ــفى  ــهد المش ــد أن ش ــر بع ــًا آخ ــًا ثاثي ــة توأم ــفى األموم مش

األســبوعين  فــي  ثنائييــن  لتوأميــن  متكررتيــن  والدتيــن 

الماضييــن.

تــوأم ذكــور  أيــوب(   )إبراهيــم، يعقــوب، 
ثــايث يبــر أول شــعاع للنــور يف مشــفى 

األمومــة يف البــاب 

قبلنــا التحــدي مــرة جديــدة لحظــة اســتقبلنا مريضتنــا بأســبوعها 

الـــ36، والتــي وصلــت بحالــة احتاجــت معهــا لتدخــل إســعافي، 

ــرة إذ  ــة أرواح صغي ــاذ ثاث ــن إنق ــه م ــل هللا وتوفيق ــا بفض ونجحن

ــة  ــة قيصري ــراء عملي ــرر إج ــدى األم وتق ــاض ل ــراض المخ ــدأت أع ب

ــة. ــا الثاث ــة مواليده ــى صح ــا وعل ــاظ عليه ــا للحف ــة له عاجل

يمكنكم قراءة القصة كاملة عبر الرابط 
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ــة  ــت الرابط ــري افتتح ــر القط ــال األحم ــن اله ــخي م ــم س بدع

ــيل  ــز األول لغس ــيما” المرك ــوريين „س ــن الس ــة للمغتربي الطبي

الكلــى فــي منطقــة رأس العيــن بالتعــاون مــع مديريــة الصحــة 

التركيــة أمــس الثاثــاء.

حضــر االفتتــاح كّاً مــن الدكتــور موفــق حجــازي رئيــس مجلــس 

الرئيــس  العــش  ســامر  والدكتــور  العالميــة،  ســيما  إدارة 

التنفيــذي لســيما، ومــن الجانــب التركــي

بتنفيــذ ســيام: أول مركــز لغســيل الكى يف 
ــور  ــرىض القص ــل مل ــد األم ــن  يعي رأس الع

الكلــوي

حضــر نائــب والــي شــانلي أورفــا  الســيد أســامة صوصيال، ومنســق 

الهــال األحمــر التركــي فــي ســوريا الســيد فاتــح كوكجان، والســيد 

مــازن الســلوم رئيــس بعثــة تركيــا - الهــال األحمــر القطــري 

وشــخصيات اعتباريــة أخــرى.

لمتابعة الخبر كامًا:
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ــز  ــال والمراك ــز آم ــة لمراك ــة التابع ــرق الحماي ــت ف أقام

ــت  ــة تح ــطة التفاعلي ــن األنش ــددًا م ــل ع ــة للطف الصديق

عنــوان فرحــة عيــد اســتهدفت أكثر األطفــال تأثــرًا بالحرب 

مــن ســكان مخيمــات الشــمال الســوري، قامــت خالهــا 

فــرق الحمايــة العاملــة فــي ســيما بتنفيــذ العديــد مــن 

األنشــطة الترفيهيــة و أنشــطة الدعــم النفســي إضافــة 

لتوزيــع الهدايــا واأللعــاب علــى األطفــال.

فـــرق الحامية تقيـــم عدداً من األنشـــطة 
عيد فرحة  عنـــوان  تحـــت  التفاعلية 

يمكنكم متابعة األنشطة الخاصة بكل مركز على الروابط 

صانعات العيد

فرحة األطفال بالعيد 1مابس العيد لألطفال

فرحة األطفال بالعيد 4 فرحة األطفال بالعيد 3

فرحة األطفال بالعيد 2

فرحة األطفال بالعيد 5
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„أكثــر مــن مجــرد معبــر إنــه شــريان حيــاة لـــ5 مليــون نــاج 

مــن الحــرب شــمال غــرب ســوريا” رســالة يحــاول العمــال 

اإلنســانيون شــمال ســوريا إيصالهــا للعالــم مــن أجــل 

ــاب  ــر ب ــر معب ــانية عب ــاعدات اإلنس ــق المس ــد تدف تمدي

ــي. ــام إضاف ــوى لع اله

 حيــث شــاركت فــرق الحمايــة والصحــة المجتمعيــة فــي 

ســيما بوقفــة تضامنيــة ضمــت سلســلة بشــرية مــن 

 جدار بـــرشي ملنع إغـــاق معرب باب 

اإلنسانية املســـاعدات  أمام  الهوى 

عاملــي منظمــات المجتمــع المدني علــى امتداد اوتســتراد 

ــر  ــاركة أكث ــم، بمش ــول 5 ك ــى ط ــوى وعل ــاب اله ــب - ب إدل

ــن  ــاة مايي ــول إن حي ــوا للق ــر اصطف ــف آخ ــن 2000 موظ م

المتضرريــن مــن الحــرب باتــت علــى المحــك، فيمــا أصبحــت 

حيــاة ماييــن األطفال والنســاء والمســنين متوقفــة بالفعل 

علــى بقــاء المعبــر مفتوحــًا أمــام قوافــل الغــذاء والــدواء.

لمتابعة الخبر كامًا 
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وزعــت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين لحــوم 

األضاحــي لمــا يعــادل 127 خــروف علــى األهالــي األكثــر 

احتياجــًا شــمال ســوريا ضمــن موســم أضاحــي 2021، 

وشــملت األضاحــي وجبــات مطبوخــة ووجبــات نيئــة، تــم 

توزيعهــا علــى عشــرات األســر المحتاجــة علــى مــدار أيــام 

ــن  ــد م ــة العدي ــي الحمل ــارك ف ــا ش ــى فيم ــد األضح عي

ــم. ــول العال ــن ح المتبرعي

توزيع لحـــوم األضاحي عى األهايل 

املخيامت يف  النازحن 

ويعانــي الماييــن شــمال ســوريا )منطقــة حــرب نشــطة( من 

انعــدام األمــن الغذائــي، ويكافــح 3 مليــون ســوري بمعــدل 

شــخص مــن اثنــان حالًيــا للحصــول علــى وجبــة أساســية 

ــام  ــذا الع ــة ه ــبة مذهل ــدد بنس ــذا الع ــد زاد ه ــًا. وق يومي

ــا. تحــت تأثيــر جائحــة كورون

لمتابعة الخبر الرجاء زيارة الرابط: 
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الجراحات الكبرى

الجراحات الصغرى

558
552

10818
10717

الصور الشعاعية

التحاليل المخبرية

1127
8406

القبول

وصفات األدوية
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متوز  - يوليو   برنامج املشايف الجراحية

إناث
10127

إجمالي المستفيدين

ذكور20197
10070



الجراحات الكبرى

الجراحات الصغرى

القبول

الوصفات الطبية

538
14

الوالدات الطبيعية

الوالدات القيصرية

986
335

الصور الشعاعية

التحاليل المخبرية

124
15970

2848
23217
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إناث
18329

إجمالي المستفيدين

ذكور24542
6213



3484 العيادة النسائية

4140 عيادة األطفال

2364 العيادة الداخلية 

2172 عيادة األسنان

7686 االستشارات العامة

15628 الوصفات الطبية
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إناث
13371

إجمالي المستفيدين

ذكور19846
6475

برنامج الرعاية الصحية األولية



1299 النسائية

1863 األطفال

643 األسنان

3523 االستشارات العامة

2927 الداخلية

9352 الوصفات الطبية

إناث
5348

إجمالي المستفيدين

ذكور8224
2876
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128 عدد أسّرة الجناح

36 عدد أسرة العناية المركزة 

147 قبول في الجناح 

26 قبول في العناية المركزة

5 المستفيدين من أجهزة 

التنفس اإلصطناعي

2 0 2 1
متوز  - يوليو  

إناث
96

إجمالي المستفيدين

ذكور239
143

مشايف سيام للعزل الصحي



إناث
26

عدد المستفيدين

52
ذكور
26

جلسات غسيل الكلى

403

2 0 2 1
متوز  - يوليو   مراكز غسيل الكى



160 أطباء مستفيدون

180 كوادر طبية داعمة

14 محاضرات التعليم الطبي 

المستمر

إناث
130

طالب منتظمون

ذكور227
97

2 0 2 1
متوز  - يوليو   برنامج التعليم الطبي



2050 خدمات الحمايه العامه 

1005 خدمات حماية الطفل

1420 خدمات التوعية
) التوعية من المخاطر - التوعية لقضايا الطفل (

3077 GBV خدمات

103 خدمة إدارة حالة حماية طفل

209 الدعم النفسي  اإلجتماعي الممنهج

17 اإلحاالت

71 خدمات إدارة الحالة  و إعادة التأهيل
لذوي اإلعاقة

34 جلسات المهارات الوالدية

2 0 2 1
متوز  - يوليو  

إناث
4450

إجمالي المستفيدين

ذكور7986
3536

برنامج الحامية



عدد الزيارات المنزلية

4306

عدد الجلسات الجماعية

17

عدد مسوحات سوء التغذية 

4982

عدد االحاالت

648

2 0 2 1
متوز  - يوليو  

إناث
7169

إجمالي المستفيدين

ذكور13305
6136

برنامج الصحة املجتمعية



عدد الزيارات المنزلية

1784

عدد مسوحات سوء التغذية 

3185

عدد االحاالت

187

2 0 2 1
متوز  - يوليو  

إناث
1587

إجمالي المستفيدين

ذكور3185
1598

برنامج التغذية



1345 الصحة النفسية

172 جلسات التوعية

211 رأب الفجوة في الصحة 

النفسية

216  اإلسعافات األولية النفسية

إناث
954

إجمالي المستفيدين

ذكور1944
990

2 0 2 1
متوز  - يوليو   برامج الصحة النفسية
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