
20201 0 ســـيام يف شـــهر
ترشين1 - أكتوبر



الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما” 

: هــي منظمــة إنســانية، إغاثيــة طبيــة، تنمويــة غير 

ربحيــة، وطنيــة؛ ال ارتبــاط لها باألنظمة السياســة وال 

ــا  ــع أعماله ــدم جمي ــات. تق ــزاب، وال اآليديولوجي األح

ــرق أو  ــار للع ــع دون اعتب ــة للجمي ــانية اإلغاثي اإلنس

ــب  ــة أو المذه ــن أو الطائف ــون أو الدي ــس أو الل الجن

أو اللغــة. 

الضــوء  إلــى تســليط  الشــهرية  النشــرة  تهــدف 

علــى اإلنجــازات و المشــاريع التــي ترعاهــا الرابطــة 

ــم فكــرة واضحــة لمتابعــي الرابطــة عــن  مــع تقدي

حجــم العمــل فــي هــذه المشــاريع عبــر اإلحصائيــات 

المتنوعــة، إضافــة إلــى تغطيــة األحــداث والفعاليات 

ــة  ــر مفصل ــع تقاري ــة م ــا الرابط ــاركت فيه ــي ش الت

ــدورات  ــم و ال ــب و التعلي عــن نشــاطات قســم التدري

ــزة  ــدد األجه ــن ع ــذة ع ــر نب ــع ذك ــا م ــي يقيمه الت

ــا  ــي بإصالحه ــب الهندس ــام المكت ــي ق ــة الت الطبي

ــا .   أو صيانته

مقدمة:

النرشة الشهرية: سيام يف شهر



82990 العيادات

4650 القبول

5486 االسنان

1061 الجراحة الصغرى

985 الجراحة الكبرى

395 الوالدات القيصرية

1298 الوالدات الطبيعية

34693 التحاليل المخبرية

24809 الصور الشعاعية

66253 وصفات االدوية
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إجاميل املستفيدين من مشاريع سـيام

أصغر من 5  سنوات

1 7 2 7 9

7 0 3 6 1
أكبر من 5 سنوات

ذكور

3 3 2 5 7

5 4 3 8 3
إناث

سكان محليون

3 7 8 9 8

4 9 7 4 2
نازحون

عدد املستفيدين

 اإلجاميل

87640



321 الجراحات الكبرى

882 الجراحات الصغرى

856 القبول

 1520-78 اإلحاالت

43 المصابين باذيات حربية

156 جراحة عامة

128 جراحة عظمية

31 جراحة أذن انف حنجرة

40 الجراحة البولية

35 جراحة وعائية

108 جراحة نسائية

82 جراحة فكية

5143 الصور الشعاعية

4272 التحاليل المخبرية

150 الوالدات الطبيعية

65 الوالدات القيصرية
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املستفيدون من مشاريع سيام

املشفى الجراحي التخصيص يف إدلب

ذكور

5920
إناث

6024
إجاميل املستفيدين

11944



القبول230

اإلحاالت185-183

الجراحات الكبرى155

الجراحات الصغرى55

المصابين باذيات حربية127

جراحة أذن انف حنجرة55

الجراحة البولية32

جراحة عامة47

جراحة عظمية64

الصور الشعاعية1717

التحاليل المخبرية3377
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إجاميل املستفيدين

6155

املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى وسيم حسينو الجراحي

إناثذكور

34732682



118 الجراحات الكبرى

1 الجراحات الصغرى

581 الوالدات الطبيعية

139 الوالدات القيصرية

ذكور

844
إناث

4500
إجاميل املستفيدين

5384

1079 القبول

67 اإلحاالت

2709 الصور الشعاعية

2364 التحاليل المخبرية
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املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى اإلخاء التخصيص
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املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى معاذ أبو مهدي للصحة اإلنجابية

إجاميل املستفيدين

3718

1548 التحاليل المخبرية

499 القبول

32 اإلحاالت

35 الجراحات الكبرى

51 الجراحات الصغرى

168 الوالدات الطبيعية

18 الوالدات القيصرية

إناثذكور

11702548
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املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى الفارايب للصحة اإلنجابية

138 الجراحات الكبرى

2 الجراحات الصغرى

152 الوالدات الطبيعية

100 الوالدات القيصرية

إجاميل املستفيدين

4362
إناثذكور

13013061

2842 التحاليل المخبرية

475 القبول

26 اإلحاالت



334 القبول

17 اإلحاالت
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املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى األمومة والطفولة

إجاميل املستفيدين

2118

1240 التحاليل المخبرية

81 الجراحات الكبرى

73 الجراحات الصغرى

127 الوالدات الطبيعية

70 الوالدات القيصرية

إناثذكور

5161612



128 الجراحات الكبرى

43 الجراحات الصغرى

356 القبول

18 اإلحاالت

709 الصور الشعاعية

369 التحاليل المخبرية

إجاميل املستفيدين

2799
إناثذكور

11691630

92 جراحة عامة

77 جراحة عظمية

3 المصابين باذيات حربية

2020
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املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى جرس الشغور



ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

21
9

1

151 القبول

28 اإلحاالت

45 الوالدات الطبيعية

2042 التحاليل المخبرية

مشفى أريحا

ذكور
6461545

إناث
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املستفيدون من مشاريع سيام

مشفى أريحا و مشفى إدلب الوطني

مشفى إدلب الوطني

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

9
83

0

القبول 638
اإلحاالت 8

الصور الشعاعية 14049
التحاليل المخبرية 14331

العيادات 1492

ذكور
46124318

إناث
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32 الوالدات الطبيعية

1401 النسائية

959 األطفال

1372 الداخلية

537 األسنان

مركز الدانا للرعاية الصحية األولية

إجاميل املستفيدين

4301

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

إناثذكور

14622839
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املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز الشيخ يوسف

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

26
84

النسائية 637

األطفال 790

الداخلية 803

األسنان 454

ذكور
9931691

إناث

مركز تل أبيض

ستفيدين
مل

عدد ا

139
0

304 النسائية

399 األطفال

649 االستشارات العامة

38 األسنان

ذكور
459931

إناث
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املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز الشهباء

مركز ميدان إكبس

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

16
0

8

النسائية 464

األطفال 177

الداخلية 795

األسنان 172

ذكور
5481060

إناث

ستفيدين
مل

عدد ا

2741

603 النسائية

278 األطفال

1562 الداخلية

298 األسنان

ذكور
9711770

إناث
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ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

51
4 النسائية 139

االستشارات العامة 375

املستفيدون من مشاريع سيام

مراكز الرعاية الصحية األولية

مركز راعل

مركز باب الحجر

ذكور
161353

إناث

ستفيدين
مل

عدد ا

1180

222 النسائية

125 األطفال

765 الداخلية

68 األسنان

ذكور
417763

إناث
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5882 عدد المستفيدين من خدمات الحماية و 
GBV

3763 عدد المستفيدين من خدمات الحمايه 
العامه 

59 عدد المستفيدين  من خدمة ادارة 
الحالة 

121 عدد المستفيدين من خدمات الدعم 
النفسي االجتماعي

25 اإلحاالت

1001 عدد المستفيدين من خدمات التوعية 
لقضايا الطفل

61 عدد المستفيدين من خدمات إدارة 
الحالة واعادة التأهيل لذوي االعاقة

إجاميل املستفيدين

10912

املستفيدون من مشاريع سيام

برنامج الحامية والدعم النفيس

إناثذكور

39546958
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3217 عدد الزيارات المنزلية

64 عدد الجلسات الجماعية

2204 عدد مسوحات سوء التغذية 

500 عدد االحاالت

برنامج الصحة املجتمعية

ذكور

64107696
إناث املستفيدين اإلجاميل

14106
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6522 عدد الزيارات 

المنزلية

16952 عدد مسوحات 
سوء التغذية 

670 عدد االحاالت

ذكور

610510847
إناث املستفيدين اإلجاميل

16952

برنامج التغذية
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4007 النسائية

7064 األطفال

1227 الداخلية

941 األسنان

7528 اإلستشارات العامة

ذكور

714013627
إناث عدد املستفيدين

20767

مرشوع العيادات املتنقلة

)ريف حلب وإدلب(
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مركز الرعاية الصحية األولية

)العراق و لبنان(

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

51
5

7 النسائية

181 األطفال

327 االستشارات العامة

مركز مامليان - العراق

ذكور
313202

إناث

ين
يد

تف
س

مل
د ا

عد

17
9

3 النسائية 576

األطفال 288

االستشارات العامة 929

مركز غراس الخري -لبنان

ذكور
3911402

إناث



2020
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أكتوبر املنظومة اإلسعافية يف ادلب

واملشاريع التخصصية 

مركز فادي كشكش لغسيل الكىل ) كفرتخاريم(

جلسات غسيل الكىل

257
ذكور

1516
إناث

عدد املستفيدين

31

املنظومة اإلسعافية يف ادلب

153 حاالت اخالء جرحى المشفى داخل المدينة

43 حاالت اخالء جرحى للمشافي الخارجية

196 العددد الكلي لحاالت اإلخالء

مكتب الهندسة الطبية

10 عدد عمليات التركيب

17 عدد عمليات الصيانة

27 العدد الكلي للعمليات
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أخبار سيام

أبرمــت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما” اتفاقيــة تعــاون اســتراتيجية فــي مجــال التعليــم والتدريــب الطبــي، مــع 

جامعــة غــازي عنتــاب ووقــف المعــارف التركــي، وذلــك بحضــور رئيــس جامعــة عنتــاب الدكتــور „عــارف أوزايــدن”، ورئيــس وقــف 

المعــارف التركــي الدكتــور „بيــرول أكغــون”، ومديــر مكتــب „ســيما” فــي تركيــا.

تهــدف االتفاقيــة إلــى تقديــم الدعــم والرعايــة للمعاهــد الصحيــة باختصاصاتهــا األربعــة ضمــن معاهــد جامعــة غــازي عنتــاب 

العليــا فــي جرابلــس بريــف حلــب الشــمالي، إضافــة إلــى التنســيق مــن خــالل إدارة التعليــم والتدريــب الطبــي فــي „ســيما” لدعم 

منظومــة التعليــم الصحــي العالــي داخــل ســوريا وبنــاء قــدرات الكــوادر الصحيــة ورفــع كفاءتهــا، بهــدف تحســين مســتوى 

الخدمــات الصحيــة المقدمــة ألهلنــا المدنييــن فــي شــمال ســوريا.

»لتطويــر التعليــم الطبــي«... ســيام ترُبم مذكــرة تعاون اســراتيجية 
مــع جامعــة غــازي عنتــاب ووقــف املعــارف الريك
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أخبار سيام

أقامــت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الّســوريين „ســيما” تدريــب الصحــة النفســية )PFA(، والــذي اســتهدف علــى مــدار يوميــن 

متتالييــن عمــال الصحــة المجتمعيــة العاملــون فــي الميــدان والذيــن علــى اتصــال مباشــر مع المســتفيدين مــن أهلنــا المدنيين 

فــي مخيمــات النــزوح فــي شــمال ســوريا.

ــية  ــة النفس ــول الصح ــة ح ــطة متنوع ــا أنش ــاركية تخلله ــة وتش ــرات تفاعلي ــن محاض ــذي تضم ــب ال ــذا التدري ــيما ه ــرت س وأج

ــط  ــا، ورب ــي لمتابعته ــا لألخصائ ــا وتحويله ــن أعراضه ــف ع ــة الكش ــفها وكيفي ــاالت وكش ــد الح ــات، ورص ــراض واالضطراب واألع

ــرى. ــة األخ ــات الصحي ــي بالخدم ــي األول ــعاف النفس اإلس

وتســعى „ســيما” مــن خــالل برنامجهــا فــي التعليــم والتدريــب لرفــع  وتنميــة مهــارات وكفــاءة الكــوادر الصحيــة العاملــة فــي 

شــمال ســوريا، لتحســين الواقــع الصحــي والتخفيــف مــن آثــار الحــرب علــى أهلنــا المدنييــن هنــاك

ســيام تُقيــم تدريــب »الصحــة النفســية« لعــامل الصحــة املجتمعيــة 
يف الشــامل الســوري
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أخبار سيام

احتفــى فريــق الدعــم النفســي فــي الرابطــة الطبيــة للمغتربين الســوريين „ســيما” باليوم العاشــر مــن أكتوبــر باعتباره اليــوم العالمي 

للصحــة النفســية، وذلــك مــن خــالل تقديــم مجموعــة مــن الفعاليــات التــي تضمنــت جلســات توعيــة فرديــة وجماعيــة للمســتفيدين 

)أطفــال وبالغيــن مــن كال الجنســين(، تضمنــت نشــاطات ثقافيــة وترفيهيــة كمــا تمحــورت مواضيــع األنشــطة حــول الصحــة النفســية 

وأهميتهــا بالنســبة للفــرد والمجتمــع وتقبــل النــاس لفكــرة زيــارة عيــادات الصحــة النفســية وحــث المســتفيدين علــى ضــرورة طلــب 

الخدمــة وتشــجيعهم علــى ذلــك، كمــا تــًم تســليط  الضــوء علــى اضطرابــات القلــق والتوتــر التــي انتشــرت تزامنــًا مــع تفشــي وبــاء 

كورونــا )كوفيــد 19-( وكيفيــة التغلــب عليهــا. 

يشــار إلــى أن „ســيما” تدعــم 5 مراكــز فــي شــمال ســوريا ومركــز واحــد فــي مدينــة غــازي عينتــاب جنــوب تركيــا تعنــى هــذه المراكــز 

بالصحــة النفســية ألهلنــا المتضرريــن  مــن الحــرب فــي ســوريا  المســتمرة منــذ أكثــر مــن 9 ســنوات، وتعمــل هــذه  المراكــز  علــى 

ــاة صحيــة والحفــاظ عليهــا مــن خــالل اتخــاذ حزمــة  ــز الصحــة النفســية لألطفــال والبالغيــن وتمكينهــم مــن اعتمــاد أنمــاط حي تعزي

واســعة مــن اإلجــراءات التــي تزيــد مــن حظــوظ عــدد أكبــر مــن النــاس فــي التمتــع بمســتوى أفضــل مــن الصحــة النفســية

فريق الدعم النفيس يف سيام يحتفي باليوم العاملي للصحة النفسية 
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تعمــل الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما” مــن خــالل ثالثــة مراكــز للعــزل الصحــي فــي الشــمال الســوري وذلــك 
للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا كوفيــد - 19 وحمايــة المدنييــن وتأميــن رعايــة صحيــة ومــكان آمــن صحيــًا لعــزل المرضــى 
المصابيــن بهــذه الجائحــة، ومــن بيــن تلــك المراكــز مشــفى ســيما للعــزل فــي مدينــة إدلــب، الــذي خصــص للتعامــل وتدبيــر 

الحــاالت المصابــة بفيــروس كورونــا.

يحتــوي المشــفى علــى عــدة أقســام مــن بينهــا قســم العنايــة المشــددة الــذي يحتــوي علــى 10 منافــس و 10 أســرة عنايــة 
مشــددة جاهــزة لتلبــي كافــة احتياجــات الحــاالت التــي تحتــاج للعنايــة المشــددة، باإلضافــة لقســم االستشــفاء أو جنــاح متوســط 
ــات التــي  يحتاجهــا  ــر وكافــة المتطلب ــم رفــد المشــفى بقســم األشــعة وقســم المخب ــى 60 ســريرًا، وت الخطــورة يحتــوي عل

المشــفى للتعامــل أو لتدبيــر إصابــات فيــروس كوفيــد- 19. 

يشــار إلــى أن ســيما قامــت بتجهيــز ثالثــة مراكــز للعــزل الصحــي بكافــة االحتياجــات واألجهــزة الالزمــة للتعامــل مــع الحــاالت 
المصابــة بفيــروس كورونــا وهــي )مشــفى ســيما للعــزل فــي كفرتخاريم - مشــفى ســيما للعزل في جســر الشــغور - ومشــفى 

ســيما للعــزل فــي مدينــة إدلــب(.

مشايف سيام للتعامل وتدبري الحاالت املصابة بفريوس كورونا
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كانــت „ســيما” علــى موعــد مــع تخفيــف ألــم وإنهــاء معانــاة الضعفــاء مــن أهلنــا فــي شــمال ســوريا، حيــث عملــت 

علــى القضــاء علــى آفــة جديــدة ظهــرت بيــن ســكان أحــد المخيمــات فــي ريــف إدلــب، وذلــك بعــد أن وجــه األهالــي 

نــداء اســتغاثة للمنظمــات عــن انتشــار آفــة جلديــة تســمى بـــ „القوبــاء”.

اســتجابت „ســيما” لنــداء األهالــي عبــر توجيــه فــرق صحيــة متخصصــة وتأميــن العــالج والزيــارات الدوريــة للمخيــم 

حتــى شــفاء جميــع المصابيــن والتأكــد مــن القضــاء علــى هــذه اآلفــة.

سيام تكافح آفة »القوباء« يف شامل سوريا
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