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2021

مقدمة:
الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين ”ســيما”
هــي منظمــة إ نســا نية  ،إ غا ثيــة طبيــة  ،تنمو يــة
غيــر ر بحيــة  ،و طنيــة  ،ال ا ر تبــا ط لهــا با أل نظمــة
ا لسيا ســة و ال ا أل حــز ا ب  ،و ال ا آل يد يو لو جيــا ت .
تقــد م جميــع أ عما لهــا ا إل نســا نية ا إل غا ثيــة
للجميــع د و ن ا عتبــا ر للعــر ق أ و ا لجنــس أ و ا للــو ن
أ و ا لد يــن أ و ا لطا ئفــة أ و ا لمذ هــب أ و ا للغــة .

النرشة الشهرية :سيام يف شهر
نقــدم لمتابعينــا األكارم موجـ ً
ـزا منتظمـ ًـا ،ليبقــوا علــى
اطــاع دائــم بآخــر األخبــار المتعلقــة بالمشــروعات
ٍّ
ً
لــكل مــن أطبائنــا
إلهامــا
,وأكثــر القصــص اإلنســانية
ومرضانــا فــي ســعيهم اليومــي مــن أجــل الحيــاة
كمــا نــزود متابعينــا باإلحصــاءات المتنوعــة والفعاليــات
ً
جــزءا منهــا فــي „ســيما”
واألحــداث التــي كنــا

قصص نجاح

أيلول  -سبتمرب

2021

أكادمييــة العلــوم الصحيــة تحصــل عــى
عضويــة مجلــس التعليــم األمريــي
حصلــت أكاديميــة العلــوم الصحيــة المدعومــة مــن قبــل

عالــي تأسســت فــي العــام  ،1918وتضــم  1700كليــة

الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما” وبرعايــة

وجامعــة معتمــدة ومؤسســة ذات صلــة بالتعليــم العالــي

كريمــة مــن الهــال األحمــر القطــري علــى عضويــة

فــي الواليــات المتحــدة وحــول العالــم،

مجلــس التعليــم األمريكــي ،وهــي مؤسســة تعليــم

كامال الضغط على الرابط:
لقراءة الخبر
ً
انقر هنا

أيلول  -سبتمرب

قصص نجاح

2021

بدأنا بتشـــييد قواعد األعمدة ،الخاصة مبجمع
ســـيام الطبـــي ،بعـــد أن تخطينـــا املرحلة
التحضريية والدراســـات اإلنشـــائية الالزمة.
نفتخــر اليــوم باتخــاذ خطــوة ملموســة علــى طريــق

العامــة داخــل ســوريا ،ويمتــد علــى مســاحة  4465متــر

إنشــاء هــذا الصــرح الطبــي المتكامــل شــمال ســوريا

مربــع.

ويتضمــن المشــروع الواقــع في كفرلوســين ،مستشــفى
وأكاديميــة تعليــم صحــي مهنــي ومبنــى إدارة ســيما

لمزيد من التفاصيل الرجاء الضغط على الرابط:
انقر هنا

أخبار سيام

أيلول  -سبتمرب

2021

لتطويــر النظــام الصحــي شــال ســوريا
ســيام توقــع بروتوكــول تعــاون اســراتيجي
مــع جامعــة أنقــرة يلــدرم بيازيــد الرتكيــة
بدعــم مــن منظمــة الهــال األحمــر القطــري وبتنســيق مع

اإلنســاني الصحــي شــمال ســوريا وجنــوب شــرق تركيــا ،وذلــك

مديريــة صحــة إدلــبّ ،
وفــرت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن

لبنــاء وتعزيــز قدراتهــم فــي عمليــة إصــاح النظــام الصحــي

الســوريين (ســيما) منحــة دراســية مجانيــة ضمــن اختصــاص

المتضــرر ولعــب دور ريــادي فــي تعافــي المنظومــة الصحيــة

„الصحــة العامــة والسياســات الصحيــة” فــي جامعــة أنقــرة

الســورية وتطويرهــا

ً
مرشــحا مــن العامليــن فــي القطــاع
يلــدرم بيازيــد ل 20

كامال الرجاء الضغط على الرابط:
لقراءة الخبر
ً
انقر هنا

أخبار سيام
االكتئـــاب وبـــاء آخر يغزو مشـــايف

أيلول  -سبتمرب

2021

العزل وفرق الدعـــم النفيس تتحرك
فــي حالــة كوفيــد  19ينتشــر الخــوف مــن الفايــروس أســرع

لكونهــم بأمــس الحاجــة إلــى الدعم النفســي لتعزيــز مناعتهم

مــن الفايــروس نفســه ،ممــا يهــدد الصحــة النفســية

فــي مواجهــة الضغــوط النفســية الهائلــة والمشــاعر الســلبية

للمتطوعيــن والموظفيــن ،وبصــورة مضاعفــة المصابيــن،

المشــحونة بطاقــة المــرض والعزلــة ،كل هــذا بمــوازاة اآلالم

لذلــك يقــوم فريــق الدعــم النفســي فــي ســيما ،بتقديــم

المرافقــة لمــرض كوفيــد  19ومتحوراتــه ،إضافة إلــى الضغوط

المــؤازرة النفســية لنــزالء مشــافي العــزل فــي مدينــة

النفســية الشــديدة التــي ّ
يخلفهــا وفــاة أحــد مــن أصدقائهــم

إدلــب.

وشــركائهم فــي نفــس الغــرف

ـم اعتبــار احتياجاتهــم النفســية كأولويــة قصــوى نظـ ً
ـرا
إذ تـ ّ

كامال:
لقراءة الخبر
ُ
انقر هنا

أيلول  -سبتمرب

أخبار سيام

2021

طالب مدرســـة التعليـــم الصحي يف
عفريـــن يتلقون تطعيـــم كوفيد19
يشــكل التــردد فــي أخــذ التطعيــم المضــاد لفايــروس

المتعافيــن علــى أخــذ اللقــاح ،فهــذا يقــرب طريــق العــودة

ً
تحديــا آخــر فــي شــمال ســوريا ،لهــذا أطلقــت
كورونــا

للحيــاة اليوميــة

ســيما برامــج عــدة للتطعيــم ليــس آخرهــا حملــة اللقــاح
الخاصــة بطــاب مدرســة التعليــم الصحــي فــي عفريــن،
فــي خطــوة تهــدف لتشــجيع النــاس بمــا فيهــم

ً
مصورا الرجاء الضغط على الرابط:
لمشاهدة التقرير
شاهدوا الفيديو

أيلول  -سبتمرب

برنامج املشايف الجراحية

2021

الجراحات الكبرى
الجراحات الصغرى

الصور الشعاعية
التحاليل المخبرية

القبول
وصفات األدوية

255
317
3617
10930
773
9352

إجمالي المستفيدين

16988

ذكور

8048

إناث

8940

أيلول  -سبتمرب

برنامج الصحة اإلنجابية

2021

الجراحات الكبرى
الجراحات الصغرى

الوالدات الطبيعية
الوالدات القيصرية

الصور الشعاعية
التحاليل المخبرية

القبول
الوصفات الطبية

481
16

1094
431
204
15820
2721
18247

إجمالي المستفيدين

24776

ذكور

6328

إناث

18448

أيلول  -سبتمرب

برنامج الرعاية الصحية األولية

2021

العيادة النسائية

3892

عيادة األطفال

7857

العيادة الداخلية

6915

عيادة األسنان

2248

الوصفات الطبية

1 3284

االستشارات العامة

2 2465

تحاليل مخبرية

3856

إجمالي المستفيدين

14610

ذكور

7539

إناث

14926

أيلول  -سبتمرب

العيادات املتنقلة

2021

النسائية

1779

األطفال

1869

األسنان

951

االستشارات العامة

3587

الداخلية

1303

الوصفات الطبية

1 5575

إجمالي المستفيدين

9489

ذكور

3089

إناث

6400

أيلول  -سبتمرب

مشايف سيام للعزل الصحي

2021

أسرة الجناح
عدد ّ

عدد أسرة العناية المركزة

128
36

قبول في الجناح

716

قبول في العناية المركزة

155

6148

المستفيدين من أجهزة
التنفس اإلصطناعي

55

إجمالي المستفيدين

6148

ذكور

3415

إناث

2733

أيلول  -سبتمرب

مراكز غسيل الكىل

عدد المستفيدين

52

2021

ذكور

26
إناث

26

جلسات غسيل الكلى

420

أيلول  -سبتمرب

برنامج التعليم الطبي

2021

أطباء مستفيدون

60

كوادر طبية داعمة

90

محاضرات التعليم الطبي
المستمر

10

طالب منتظمون

212

ذكور

89

إناث

123

أيلول  -سبتمرب

برنامج الحامية

2021

1035

خدمات الحمايه العامه

576

خدمات حماية الطفل
خدمات التوعية
( التوعية من المخاطر  -التوعية لقضايا الطفل )
خدمات GBV

15821

خدمة ادارة حالة حماية طفل

157

الدعم النفسي االجتماعي الممنهج

363

االحاالت

خدمات إدارة الحالة و اعادة التأهيل
لذوي االعاقة
جلسات المهارات الوالدية

إجمالي المستفيدين

20464

773

ذكور

4672

1574
127
38

إناث

15782

أيلول  -سبتمرب

برنامج الصحة املجتمعية

2021

عدد الزيارات المنزلية

3740
عدد الجلسات الجماعية

26
عدد مسوحات سوء التغذية

2262
عدد االحاالت

610
إجمالي المستفيدين

13275

ذكور

5944

إناث

7331

أيلول  -سبتمرب

برنامج التغذية

2021

عدد الزيارات المنزلية

2460

عدد مسوحات سوء التغذية

4139

عدد االحاالت

365
إجمالي المستفيدين

4879

ذكور

2214

إناث

2665

أيلول  -سبتمرب

برامج الصحة النفسية

2021

الصحة النفسية

1146

جلسات التوعية

129

رأب الفجوة في الصحة
النفسية
اإلسعافات األولية النفسية

134
146

إجمالي المستفيدين

1555

ذكور

909

إناث

646
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