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ترشين 1 - أكتوبر



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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ــي  ــب الصح ــيما للتدري ــز س ــي مرك ــة ف ــماح طالب ــا س أن

ــًا عــن زمائــي حيــث  المهنــي، لــي قصــة مختلفــة قلي

باشــرت العمــل فــي المشــافي الميدانيــة فــي عــام 

ــارًا  ــي خي ــل الميدان ــن العم ــم يك ــي ل ــبة ل 2017 وبالنس

ــل  ــل حم ــن أج ــه م ــررت لخوض ــًا اضط ــرا واقع ــل كان أم ب

حملُت أمانة إنقـــاذ األرواح عن والدي وواصلت 

احـــرايف للعمـــل الصحي يف مركز ســـيام 

للتعليـــم الصحي املهني 

رســالة والــدي الــذي كان يعمــل مســاعد جــراح وفقــد حياتــه 

ــافي. ــد المش ــي أح ف

لقراءة الخبر كامًا الرجاء زيارة الرابط:
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قصص  نجاح



أبرمــت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما” 

ــر التنفيــذي الدكتــور „أحمــد ســامر الُعــش”  ــة بالمدي ممثل

ــور  ــها البروفيس ــة برئيس ــاب ممثل ــازي عينت ــة غ ــع جامع م

„عــارف أوزايــدن” اتفاقيــة جديــدة فــي مجــال الخدمــات 

ســيام توقــع اتفاقيــة جديــدة مــع جامعــة 
غــازي عينتــاب لدعــم املشــاريع املشــركة

ــن  ــتراتيجية بي ــراكة االس ــار الش ــي إط ــة ف ــة والتعليمي الطبي

الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين وجامعــة غــازي عينتاب.

لقراءة الخبر كامًا الرجاء زيارة الرابط:
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التقــى الدكتــور أحمد ســامر العــش الرئيــس التنفيذي 

„ســيما”  الســوريين  للمغتربيــن  الطبيــة  للرابطــة 

ــد  ــيد محم ــر الس ــي قط ــي ف ــفير الترك ــعادة الس س

الســـفري الريك يف  تبحث مع  سيام 

قطر أســـس التعاون 

ــى  ــرات عل ــادل الخب ــة لتب ــارة ودي ــار زي ــي إط ــو ف كوصك

صعيــد العمــل اإلنســاني ومنظمــات المجتمــع المدنــي.
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التقــى الدكتــور أحمــد ســامر العــش الرئيــس التنفيــذي 

للرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما”، ســعادة 

الســفير علــي بــن حســن الحمــادي األميــن العــام للهــال 

األحمــر القطــري، أثنــاء زيارتــه إلــى قطــر.

ســـيام تبحـــث مـــع الهـــال األحمر 

القطـــري ســـبل التعاون اإلنســـاين

قــّدم الدكتــور العــش مــن خــال الزيــارة التــي رافقــه فيهــا 

الدكتــور أحمــد عجــاج رئيــس مكتــب ســيما فــي قطــر، شــرحًا 

مفصــًا ألهــم برامــج ومشــاريع ســيما فــي مناطــق شــمال 

سوريا. 
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كان يــوم 2021/10/19 يومــًا مميــزًا فــي مســيرة ســيما 

ــد  ــا الجدي ــاق برنامجه ــك بانط ــة، وذل ــة الطبي التعليمي

ــي  ــة” ف ــات الصحي ــة والسياس ــة العام ــتير الصح „ماجس

جامعــة أنقــرة يلــدرم بيازيــد التركيــة، وينطلــق هــذا 

وتحقــق الحلــم.. 20 عامــل إنســاين يبدؤون 
ــة  ــتري »الصح ــو ماجس ــم األوىل نح خطوته

العامــة والسياســات الصحيــة« 

البرنامــج االســتثنائي بتمويــل مــن منظمــة الهــال األحمــر 

ــب،  ــة إدل ــة صح ــع مديري ــيق م ــاون والتنس ــري وبالتع القط

ــوم. ــذا الي ــاح ه ــتهم صب ــة دراس ــون بالمنح ــدأ الناجح ليب
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بلــغ عــدد المشــتركين فــي قنــاة ســيما التعليميــة علــى 

منصــة اليوتيــوب أكثــر من 6000 مشــترك لحــد اآلن، حيث 

تتمتــع القنــاة بأكبــر عــدد مــن المشــتركين فــي القنــوات 

قناة ســـيام التعليمية عىل يوتيـــوب تتجاوز 

6000 مشـــرك خال فرة قصرية 

التعليميــة بيــن المنظمــات الســورية كافــًة، بزيــادة تقــارب 

%20 خــال األشــهر األربعــة األخيــرة 

لقراءة الخبر كامًا الرجاء زيارة الرابط:
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أصــداء طيبــة فــي الصحافــة التركيــة ألكاديميــة العلــوم 

الصحيــة المدعومــة من قبــل الرابطة الطبيــة للمغتربين 

الســوريين „ســيما” وبرعايــة كريمــة مــن الهــال األحمــر 

 Yeni القطــري، فــي هــذا التقريــر لصحيفــة ينــي شــفق

Şafak إضــاءة علــى بدايــات األكاديميــة، التــي تعــود 

الركية  الصحافـــة  يف  طيبـــة  أصداء 

قاح يف  الصحية  العلـــوم  ألكادميية 

للعــام 2013 والتــي أصبحــت اليــوم „البوابــة التعليميــة 

للشــباب الســوري” وفــق وصــف الصحيفــة، حيــث تســتضيف 

ــًا. ــا 130 طالب األكاديميــة حالي

لقراءة الخبر كامًا الرجاء زيارة الرابط:
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ــرق  ــت ف ــية نظّم ــة النفس ــي للصح ــوم العالم ــي الي ف

الطبيــة  الرابطــة  فــي  العاملــة  النفســية  الصحــة 

للمغتربيــن الســوريين ســيما معــرض صــور للتوعيــة 

النفســية ضمــن مشــفى إدلــب الجراحــي التخصصــي 

معرض صور للتوعية النفســـية  يف 

الجراحي إدلب 

بعنــوان „معــًا نحــو العافيــة النفســية”، وذلــك لنشــر رســائل 

بأهميــة الصحــة النفســية خــال الجائحــة.

لقراءة الخبر كامًا الرجاء زيارة الرابط:
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تســتمر فعاليــات ســيما خــال شــهر ُأكتوبــر )الشــهر 

ــق  ــام فري ــث أق ــدي( حي ــرطان الث ــة بس ــي للتوعي العالم

الّصحــة اإلنجابيــة فــي مشــفى أريحــا المدعــوم مــن 

ســيما بالتعــاون مــع عمــال الحمايــة وعمــال الصحــة 

محارضة تفاعلية مبناســـبة الشـــهر 

العاملي للوقايـــة من رسطان الثدي

المجتمعيــة جلســة تفاعليــة لعــدد مــن الســيدات للتوعيــة 

بأهميــة الكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي وطريقــة 

الفحــص الذاتيــة والتعــرف علــى عوامــل اإلصابــة، ومعرفــة 

األعــراض.

لقراءة الخبر كامًا الرجاء زيارة الرابط:
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ــيما  ــوريين س ــن الس ــة للمغتربي ــة الطبي ــت الرابط أقام

ــوء  ــي لس ــر المجتمع ــوان „التدبي ــي بعن ــب تخصص تدري

ــة  ــة الحــاد”، بهــدف صقــل مهــارات فــرق التغذي التغذي

ــة. ــوء التغذي ــاالت س ــد ح ــة ترّص الميداني

ــب  ــي ط ــرب أخصائ ــب ع ــور مصع ــدرب الدكت ــدث الم تح

تدريـــب تخصـــي بعنـــوان “التدبري 

الحاد” التغذيـــة  املجتمعي لســـوء 

األطفــال عــن حــاالت ســوء التغذيــة وطــرق معالجتهــا 

ومتابعتهــا، ومعاييــر اإلحالــة الطبيــة إلــى مشــافي الرعايــة 

ــات  ــاء المرضع ــّيما للنس ــات ال س ــرف المغذي ــة، وص الداخلي

والحوامــل واألطفــال دون الخامســة.

لقراءة الخبر كامًا الرجاء زيارة الرابط:
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الجراحات الكبرى

الجراحات الصغرى

304
300

8628
18313

الصور الشعاعية

التحاليل المخبرية

860
13516

القبول

وصفات األدوية
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ترشين1  - أكتوبر   برنامج املشايف الجراحية

إناث
10350

إجمالي المستفيدين

ذكور19821
9471



الجراحات الكبرى

الجراحات الصغرى

القبول

الوصفات الطبية

389
80

الوالدات الطبيعية

الوالدات القيصرية

1299
374

الصور الشعاعية

التحاليل المخبرية

240
14270

2524
10800

2 0 2 1
ترشين1  - أكتوبر   برنامج الصحة اإلنجابية

إناث
17421

إجمالي المستفيدين

ذكور23471
6050



3215 العيادة النسائية

2923 عيادة األطفال

8722 العيادة الداخلية 

2316 عيادة األسنان

8934 الوصفات الطبية

6512 االستشارات العامة

3330 تحاليل مخبرية
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إناث
15421

إجمالي المستفيدين

ذكور18341
8267

برنامج الرعاية الصحية األولية



1757 النسائية

2097 األطفال

838 األسنان

4089 االستشارات العامة

2902 الداخلية

17035 الوصفات الطبية

إناث
7520

إجمالي المستفيدين

ذكور11683
4163
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128 عدد أسّرة الجناح

36 عدد أسرة العناية المركزة 

469 قبول في الجناح 

149 قبول في العناية المركزة

51 المستفيدين من أجهزة 

التنفس اإلصطناعي

6148
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إناث
984

إجمالي المستفيدين

ذكور2367
1383

مشايف سيام للعزل الصحي



إناث
26

عدد المستفيدين

49
ذكور
23

جلسات غسيل الكلى

420
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إناث
123

طالب منتظمون

ذكور212
89

50 أطباء مستفيدون

88 كوادر طبية داعمة

115 محاضرات التعليم الطبي 

المستمر
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1099 خدمات الحمايه العامه 

660 خدمات حماية الطفل

1924 خدمات التوعية
) التوعية من المخاطر - التوعية لقضايا الطفل (

8107 GBV خدمات

148 خدمة ادارة حالة حماية طفل

279 الدعم النفسي  االجتماعي الممنهج

33 االحاالت

68 خدمات إدارة الحالة  و اعادة التأهيل
لذوي االعاقة

45 جلسات المهارات الوالدية
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إناث
9052

إجمالي المستفيدين

ذكور12363
3311

برنامج الحامية



عدد الزيارات المنزلية

3326

عدد الجلسات الجماعية

16

عدد مسوحات سوء التغذية 

2064

عدد االحاالت

545
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إناث
6621

إجمالي المستفيدين

ذكور12018
5397

برنامج الصحة املجتمعية



عدد الزيارات المنزلية

1582

عدد مسوحات سوء التغذية 

2465

عدد االحاالت

4
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إناث
1325

إجمالي المستفيدين

ذكور2733
1408

برنامج التغذية



524 الصحة النفسية

158 جلسات التوعية

187 رأب الفجوة في الصحة 

النفسية

141  اإلسعافات األولية النفسية

إناث
128

إجمالي المستفيدين

ذكور524
396

2 0 2 1
ترشين1  - أكتوبر   برامج الصحة النفسية
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