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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

2 0 2 1
متوز  - يوليو  



ولــد عمــر بخلــع والدة أدى لشــلل كامــل فــي األطــراف 

الســفلية، ولســنوات بقــي عمــر مازمــًا للبيــت قبــل أن يولــد 

ــَا بعــد حصولــه علــى  مــن جديــد وتتغيــر حياتــه لألفضــل كلّي

ــن  ــر م ــتجابة الكثي ــل اس ــي، بفض ــرك كهربائ ــي متح كرس

أصحــاب القلــوب الكبيــرة لنــداء حملتنــا الخاصــة بدعم شــراء 

شــكراً ملســاعدتنا يف تغيــر العــامل بعيون 
الطفــل »عمــر« شــكراً لصناعــة املعجزة

ــن  ــع م ــب جمي ــن القل ــكر م ــود أن نش ــة، ن ــي المتحرك الكراس

ــزات  ــم المعج ــع تبرعك ــد صن ــر، لق ــل عم ــرع للطف ــل بالتب تفض

ــه  ــر وعائلت ــبة لعم بالنس

ــى  ــط عل ــاء الضغ ــه الرج ــه هديت ــر بتلقي ــة عم ــاهدة فرح لمش

ــط:   الراب
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متوز  - يوليو  

قصص  نجاح



ثاثــة أرواح صغيــرة مــع والدتهــم تمّكــن الفريــق الطبــي 

فــي المشــفى الجراحــي التخصصــي مــن إنقاذهــم علــى 

ــة  ــت المريض ــث راجع ــًا، حي ــة صباح ــرعة البارح ــه الس وج

العيــادة  الضهــور(  أبــو  منطقــة  فــي  -نازحــة  )ع/ج 

النســائية، وكانــت بحالــة طبيــة عامــة ســيئة للغايــة، إثــر 

إنقاذ حيـــاة أم مـــع توأمهـــا الثاليث يف 
التخصيص الجراحـــي  إدلب  مشـــفى 

ــة ناتجــة عــن رض علــى البطــن  معاناتهــا مــن صدمــة نزفّي

بعــد ســقوطها علــى األرض أثنــاء المشــي هــّددت حياتهــا 

وســامة مواليدهــا بفعــل انخفــاض معــدالت وصــول الــدم 

ــة ــيمة واألجن ــّيما المش ــجة وال س ــى األنس إل

للمزيد يرجى الضغط على الرابط

2 0 2 1
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قصص  نجاح



وقعــت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما” 

ــق  ــي المناط ــرة ف ــب الح ــة حل ــع جامع ــم م ــرة تفاه مذك

ــترك،  ــيق المش ــار للتنس ــر إط ــدف توفي ــس به ــررة أم المح

وتيســير التعــاون بين الطرفيــن، في المجــاالت ذات االهتمام 

ــوص. ــه الخص ــى وج ــترك. وعل المش

ــب  ــة حل ــيام و جامع ــن س ــاون ب ــرة تع مذك
الحــرة تِعــد مبســتوى عــايل مــن الخدمــات 

ــة  ــة والتدريبي العالجي

ضمــان  إلــى  الطرفــان  سيســعى  المذكــرة  لبنــود  ووفقــًا 

ــدرات  ــاء ق ــر وبن ــم وتطوي ــال دع ــي مج ــاون ف ــيق والتع التنس

الكــوادر الطبيــة العاملــة فــي الميــدان
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أخبار سيام



وقعــت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين “ســيما” 

ممثلــة بالدكتــور أحمــد ســامر العــش الرئيــس التنفيذي، 

مذكــرة تفاهــم مــع مديريــة صحــة حلــب الحــرة ممثلــة 

بالدكتــور محمــد رضــوان كــردي، وذلــك بهــدف رفــع 

كفــاءة الخدمــات الطبيــة المقدمــة لألهالــي شــمال 

ســوريا، وشــملت المذكــرة بنــدًا يتعلــق بالتأكــد من صحة 

سيام توقع مذكرة تفاهم مع صحة 

حلب الحرة

الشــهادات األكاديميــة التــي يحملهــا مقدمــو الرعايــة 

الطبيــة فــي شــمال ســوريا.

لمشاهدة التقرير المصور الرجاء الضغط على الرابط:
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متوز  - يوليو  

أخبار سيام



ــة  ــوريين ممثل ــن الس ــة للمغتربي ــة الطبي ــت الرابط وّقع

بالدكتــور أحمــد ســامر العــش الرئيــس التنفيــذي مذكــرة 

تفاهــم مــع الهــال األحمــر التركــي ممثلــة بالســيد فاتح 

ــي  ــر الترك ــال األحم ــي لله ــق الميدان ــان المنس كوكج

فــي ســوريا.

ســـيام توقّـــع مذكـــرة تفاهـــم مع 

الهـــالل األحمر الرتيك إلنشـــاء مركز 

متنقلة عيـــادة  وإطـــالق  تعليمي 

ــي  ــز تعليم ــاء مرك ــى إنش ــاق عل ــرة االتف ــت المذك وتضمن

ــب. ــف إدل ــي ري ــة ف ــادة متنقل ــاق عي وإط

للمزيد يرجى زيارة الرابط: 

2 0 2 1
متوز  - يوليو  

أخبار سيام



ال نــزال نعايــش وضعــًا حرجــًا شــمال ســوريا مــع االنتشــار 

ــا  ــن كورون ــع م ــل الراب ــا” أو الجي ــر „دلت ــد للمتغي المتزاي

ــروس.  فاي

10 أشــخاص فارقــوا الحيــاة خــال األســبوع 34 )الماضــي(، 

بينهــم طفلــة بعمــر 7 ســنوات، القاســم المشــترك بيــن 

PCR  8000 مسحة

َو 10 وفيات بينهم طفلة

جميــع الوفيــات أنهــم غيــر حاصليــن علــى لقــاح كوفيــد 19-، 

باإلضافــة إلــى أّن 45% مــن مجمــوع المســحات التــي أجريــت 

علــى المشــتبه بإصابتهــم كانــت إيجابيــة.

 للمزيد : 

2 0 2 1
متوز  - يوليو  

أخبار سيام



الجراحات الكبرى

الجراحات الصغرى

656
599

8669
9662

الصور الشعاعية

التحاليل المخبرية

1353
12463

القبول

وصفات األدوية

2 0 2 1
متوز  - يوليو   برنامج املشايف الجراحية

إناث
12528

إجمالي المستفيدين

ذكور24900
12372



الجراحات الكبرى

الجراحات الصغرى

القبول

الوصفات الطبية

465
47

الوالدات الطبيعية

الوالدات القيصرية

1186
449

الصور الشعاعية

التحاليل المخبرية

4248
12078

2745
21443

2 0 2 1
متوز  - يوليو   برنامج الصحة اإلنجابية

إناث
20397

إجمالي المستفيدين

ذكور27773
7376



4529 العيادة النسائية

6028 عيادة األطفال

4061 العيادة الداخلية 

1953 عيادة األسنان

20348 الوصفات الطبية

5336 االستشارات العامة

47  صور شعاعية

4176 تحاليل مخبرية

2 0 2 1
متوز  - يوليو  

إناث
14623

إجمالي المستفيدين

ذكور21907
7284

برنامج الرعاية الصحية األولية



3952 النسائية

3150 األطفال

1378 األسنان

5262 االستشارات العامة

1409 الداخلية

18288 الوصفات الطبية

إناث
10236

إجمالي المستفيدين

ذكور15162
4926

2 0 2 1
متوز  - يوليو   العيادات املتنقلة



128 عدد أسّرة الجناح

36 عدد أسرة العناية المركزة 

539 قبول في الجناح 

84 قبول في العناية المركزة

10 المستفيدين من أجهزة 

التنفس اإلصطناعي

2 0 2 1
متوز  - يوليو  

إناث
1502

إجمالي المستفيدين

ذكور3458
1956

مشايف سيام للعزل الصحي



إناث
25

عدد المستفيدين

49
ذكور
24

جلسات غسيل الكلى

434

2 0 2 1
متوز  - يوليو   مراكز غسيل الكىل



50 أطباء مستفيدون

4 محاضرات التعليم الطبي 

المستمر

إناث
130

طالب منتظمون

ذكور227
97

2 0 2 1
متوز  - يوليو   برنامج التعليم الطبي



2863 خدمات الحمايه العامه 

1232 خدمات حماية الطفل

2310 خدمات التوعية
) التوعية من المخاطر - التوعية لقضايا الطفل (

4622 GBV خدمات

121 خدمة ادارة حالة حماية طفل

237 الدعم النفسي  االجتماعي الممنهج

23 االحاالت

45 خدمات إدارة الحالة  و اعادة التأهيل
لذوي االعاقة

34 جلسات المهارات الوالدية

2 0 2 1
متوز  - يوليو  

إناث
6326

إجمالي المستفيدين

ذكور11487
5161

برنامج الحامية



عدد الزيارات المنزلية

5585

عدد الجلسات الجماعية

25

عدد مسوحات سوء التغذية 

2792

عدد االحاالت

827

2 0 2 1
متوز  - يوليو  

إناث
9515

إجمالي المستفيدين

ذكور17693
8178

برنامج الصحة املجتمعية



عدد الزيارات المنزلية

2270

عدد مسوحات سوء التغذية 

4058

عدد االحاالت

253

2 0 2 1
متوز  - يوليو  

إناث
2346

إجمالي المستفيدين

ذكور4571
2225

برنامج التغذية



1607 الصحة النفسية

624 جلسات التوعية

196 رأب الفجوة في الصحة 

النفسية

204  اإلسعافات األولية النفسية

إناث
1264

إجمالي المستفيدين

ذكور2631
1367

2 0 2 1
متوز  - يوليو   برامج الصحة النفسية
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