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ترشين 12 - نوفمرب



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 
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نظمــت الرابطــة الطبية ســيما اليــوم حفًا مميــزًا لتخريج 

88 ممــرض وقابلــة محترفيــن بعــد إتمــام دراســتهم 

النظريــة والعمليــة وتدريبهــم الســريري لمدة 16 شــهرًا 

تخريـــج 88 ممرض وقابلة من مركز ســـيام 

للتعليـــم الصحـــي املهني يجـــدد األمل 

بتعايف املنظومة الصحية شـــامل سوريا

المهنــي  الصحــي  للتعليــم  وذلــك ضمــن مركــز ســيما 

ــة، ــن المركزي ــة عفري ــافي منطق ومش

للمزيد                          لمشاهدة الفيديو    
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قصص  نجاح



ســيما أكثــر مــن مجــرد اســم لمنظمــة طبيــة إنهــا أرواح 

تولــد فيهــا وتحمــل االســم وتكبــر بالمحبــة واإلخــاء، حيث 

وضعــت إحــدى القابــات صبــاح األمــس مولــودة جميلــة 

ــل  ــي تحم ــة الت ــة الثاني ــي الطفل ــيما” وه ــمتها „س أس

اســم ســيما محبــة ووفــاء 

 طفلة جديدة تحمل اسم “سيام”

إذ أســمت ســيدة طفلتهــا ســيما قبــل نحــو عــام فــي 

مشــفى اإلخــاء الــذي اســتقبلها رغــم حالتهــا الصحيــة 

المشــافي حينهــا الحرجــة واعتــذار بقيــة 

عندمــا  نفــرح  #ســيما_نحمل_الخير_للجميع  فــي  ألننــا 

يبادلنــا اآلخــرون بالمحبــة والوفــاء

للمزيد:
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قصص  نجاح



قــام فريــق مشــترك مــن الرابطــة الطبيــة „ســيما” والهــال 

األحمــر القطــري بزيــارة لجامعــة أنقــرة يلــدرم بيازيــد أمــس 

بغــرض اإلطــاع على ســير برنامــج ماجســتير „الصحــة العامة 

وفد مشــرك من ســيام والهــال األحمــر القطري 
يــزور جامعــة أنقــرة يلــدرم بيازيــد ويلتقــي طاب 

منحــة ماجســتري   » الصحــة العامة «

ــن  ــن العاملي ــدد م ــه ع ــق ب ــذي التح ــة” ال ــات الصحي والسياس

الســوريين فــي القطــاع الصحــي قبــل مــن أكثــر شــهر.

للمزيد: 
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أخبار سيام



الســوريين  للمغتربيــن  الطبيــة  الرابطــة  افتتحــت 

مستشــفى  أول  كفرتخاريــم،  فــي  اليــوم  „ســيما” 

تخصصــي لعــاج وعــزل األطفــال مصابــي كوفيــد19، 

وذلــك بالشــراكة مــع منظمــة أطباء بــا حــدود، ليكون 

بذلــك المشــفى األول مــن نوعــه فــي منطقــة شــمال 

ــوريا. ــرب س غ

لعزل  مستشـــفى  أول  تفتتح  ســـيام 

كورونا مصـــايب  األطفال 

كمــا تــم االفتتــاح بحضــور شــخصيات مهمــة ممثلــة عــن 

المنظمــات المحليــة والمجتمــع المدنــي.

للمزيد
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أخبار سيام



عــاودت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين دعــم 

ــاب  ــة الب ــة فــي مدين ــي للصحــة اإلنجابي مشــفى الفاراب

المشــفى  يســتأنف  أن  المقــرر  شــمال ســوريا، ومــن 

تقديــم خدماتــه بعــد شــهر مــن اآلن ريثمــا يتــم االنتهــاء 

ــفى. ــام المش ــة ألقس ــم والصيان ــال الترمي ــن أعم م

ســـيام تعيد دعم مشـــفى الفارايب 

ليوضع  بالكامـــل  أقســـامه  وتجـــدد 

شـــهر بعد  بالخدمة 

ــادة  ــامًا وإع ــًا ش ــاء تحديث ــذه األثن ــي ه ــيما ف ــري س وتج

هيكلــة ألقســام المشــفى، وتحديــدًا لغــرف العمليــات بمــا 

ــة  ــة المقدم ــات الطبي ــوية الخدم ــى س ــًا عل ــس إيجاب ينعك

ــي. لألهال

للمزيد :
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ــيما  ــوريين س ــن الس ــة للمغتربي ــة الطبي ــت الرابط افتتح

الجراحــي  المشــفى  فــي  الجديــد  العمليــات  قســم 

التخصصــي فــي مدينــة إدلــب، وذلــك بعــد انتهــاء أعمــال 

ــات  ــة عملي ــاء غرف ــى إنش ــة إل ــة، إضاف ــم والصيان الترمي

العمليــات  قســم  تجديــد  تُنهــي  ســيام 
يف  إســعافية  عمليــات  غرفــة  وتضيــف 

التخصــي الجراحــي  إدلــب  مشــفى 

ــد ) 6 (  ــم الجدي ــمل القس ــة، ليش ــاالت الطارئ ــعافية للح إس

ــة  ــر العقام ــى معايي ــة ألعل ــة مطابق ــات جراحي ــرف عملي غ

ــة. ــزل والحداث والع

للمزيد:
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أخبار سيام



ــم  ــم وزادت قدرته ــرت حياته ــال تغي ــن األطف ــد م المزي

ــل  ــة، بفض ــى درج ــهم ألقص ــى أنفس ــاد عل ــي االعتم ف

ــدًا  ــن اآلن فصاع ــرك، م ــي المتح ــى الكرس ــم عل حصوله

ســيتمكنون مــن مغــادرة المنــزل إلــى المدرســة أو 

الحديقــة أو الســوق.

ــفان  ــدان يكتش ــان جدي ــار طف ــزوان والم غ
ــزل ــارج املن ــاة خ الحي

هــذه الخطــوة نحــو األمــام منحتهــم األمــل لبقيــة حياتهــم، 

ال تســتطيع الكلمــات شــرح فرحــة الطفلــة المــار )3 ســنوات( 

بحصولهــا علــى الكرســي المتحــرك وال فرحــة والــدة غــزوان 

كذلــك نرجــو أن ينقــل لكــم هــذا التقريــر المصــور روعــة مــا 

منحتمــوه لصغيَرينــا.

للمزيد:
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خضعــت مجموعــات الحمايــة فــي ســيما لحزمــة تدريبــات 

غيــر  اإلنســانيين  للعمــال  القياســية  المعاييــر  حــول  

المختصيــن، علــى مــدار ثاثــة أيــام، بمشــاركة 16 متــدرب 

ومتدربــة مــن أعضــاء فــرق الحمايــة ضمــن مشــروع 

ــتخدام  ــف واس ــل توظي ــن أج ــك م ــة، وذل ــة العالمي الرؤي

حزمة تدريبيـــة لرفع كفاءة عـــامل الحامية 

أطمة يف 

ودمــج إجــراءات العمــل القياســية للحمايــة فــي أنشــطتهم 

ــه االســتفادة مــن تجاربهــم  وتدخاتهــم، وفــي الوقــت ذات

ــر. ــذه المعايي ــر ه ــة لتطوي الميداني

للمزيد:
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ــيما”  ــوريين „س ــن الس ــة للمغتربي ــة الطبي ــت الرابط أنه

بالتعــاون مــع منظمــة إحســان  إقامــة دورة تدريبيــة 

بعنــوان  „  تدريــب اإلشــراف „ فــي مدينــة أعــزاز شــمال 

ــة. ــام متتالي ــة أي ــدة ثاث ــك لم ــوريا وذل س

ــرفي  ــن مش ــدد م ــدرات ع ــاء ق ــب بن ــتهدف التدري  واس

ادارة الحالــة العامليــن فــي المنظمــات اإلنســانية )قطــاع 

ســـيام تنهي دورة تدريبية ملرشيف 

الحاالت يف منظـــامت حامية الطفل

الحمايــة( وذلــك فــي منطقتــي حلــب وإدلــب، وُأنجــز التدريب 

بالتعــاون مــع الكتلــة الفرعيــة لحمايــة الطفــل ومجموعــة 

ــن   ــن ع ــًا ممثلي ــب ٢٢ متدرب ــم التدري ــة، ض ــل إدارة الحال عم

ــة الطفــل شــمال  ١٥ منظمــة متخصصــة فــي مجــال حماي

ســوريا.

للمزيد
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تتابــع فــرق الصحــة المجتمعيــة فــي الدانــا، ومعــرة 

األخــوان، وأريحــا، تنفيــذ جوالتهــا الميدانية علــى الخطوط 

األماميــة، وخاصــة فــي المخيمــات للقيــام بمقابــات 

ــة. ــة وجماعي ــة فردي توعي

تتضمــن هــذه الجلســات نشــر رســائل توعيــة تتعلــق  

فـــرق الصحـــة املجتمعيـــة تتابـــع 

جـــوالت التوعيـــة 

باألمــراض المعديــة وفــي مقدمتهــا كوفيــد ١٩، وأهميــة 

تلقــي  العــدوى وضــرورة  تقليــل  الوقايــة منــه وطــرق 

اللقــاح كمــا تشــمل رســائل التوعيــة معلومــات عــن الصحــة 

ــراض.  ــن األم ــا م ــة، وغيره اإلنجابي

للمزيد
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ألّن أطفالنــا أملنــا ...مــن حّقهــم اللعــب والفــرح ، وألّنهــم 

أنفــاس عذبــة وأرواح طاهــرة ..هــم قّصــة حلــم وقصيــدة 

أمل..أردنــا رســم ابتســامتهم التــي هــي ســّر ســعادتنا. 

بيــوم  االحتفــال  ســيما  فــي  الحمايــة  فــرق  تواصــل 

ــل،  ــة للطف ــال الصديق ــز آم ــي مراك ــي ف ــل العالم الطف

فـــرق الحاميـــة يف ســـيام تحتفل 

للطفل العاملـــي  باليـــوم 

ــران  ــزاز وش ــن أع ــي كل م ــة ف ــرق الحماي ــت ف ــث أقام حي

حفــات تفاعليــة بمشــاركة 100 طفــل وطفلــة فــي مركــز 

المســاحة الصديقــة للطفــل باعــزاز و 68 طفــل وطفلــة فــي 

ــران. ــال/ ش ــز آم مرك

للمزيد
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تتابــع فــرق الحمايــة في ســيما سلســلة تدريبات مشــروع 

ــم علــى النــوع  ــة العالميــة”/ برنامــج العنــف القائ „الرؤي

االجتماعــي، فــي مخيمــات أطمــة.

متــدرب   ١٦ البالــغ  الحمايــة  فــرق  أعضــاء  بمشــاركة 

ومتدربــة، واســتمر التدريــب لمــدة أســبوع، شــملت حزمة 

فرق الحامية تواصل سلســـلة تدريبات 

النـــوع االجتامعي يف مخيامت أطمة

ــال  ــية للعم ــل القياس ــراءات العم ــة إج ــات مجموع التدريب

والنــوع  الجنــس  مفهومــي  بيــن  التمييــز  و  االنســانيين 

االجتماعــي وتعريــف العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعي 

ــاره. ــبابه وآث ــه وأس وأنواع

للمزيد

2 0 2 1
ترشين2  - نوفمرب  

أخبار سيام



الجراحات الكبرى

الجراحات الصغرى

537
420

4408
7100

الصور الشعاعية

التحاليل المخبرية

1248
12878

القبول

وصفات األدوية

2 0 2 1
ترشين2  - نوفمرب   برنامج املشايف الجراحية

إناث
11185

إجمالي المستفيدين

ذكور21421
10236



الجراحات الكبرى

الجراحات الصغرى

القبول

الوصفات الطبية

340
47

الوالدات الطبيعية

الوالدات القيصرية

882
279

الصور الشعاعية

التحاليل المخبرية

194
12144

2178
8597

2 0 2 1
ترشين2  - نوفمرب   برنامج الصحة اإلنجابية

إناث
14398

إجمالي المستفيدين

ذكور19213
4815



3371 العيادة النسائية

3476 عيادة األطفال

6933 العيادة الداخلية 

2181 عيادة األسنان

14177 الوصفات الطبية

8702 االستشارات العامة

64  صور شعاعية

3325 تحاليل مخبرية

2 0 2 1
ترشين2  - نوفمرب  

إناث
15867

إجمالي المستفيدين

ذكور19318
8796

برنامج الرعاية الصحية األولية



2069 النسائية

2305 األطفال

864 األسنان

4008 االستشارات العامة

2694 الداخلية

15490 الوصفات الطبية

إناث
7571

إجمالي المستفيدين

ذكور11977
4406

2 0 2 1
ترشين2  - نوفمرب   املراكز  و العيادات املتنقلة



128 عدد أسّرة الجناح

36 عدد أسرة العناية المركزة 

200 قبول في الجناح 

71 قبول في العناية المركزة

14 المستفيدين من أجهزة 

التنفس اإلصطناعي

6148

2 0 2 1
ترشين2  - نوفمرب  

إناث
362

إجمالي المستفيدين

ذكور843
481

مشايف سيام للعزل الصحي



إناث
26

عدد المستفيدين

49
ذكور
23

جلسات غسيل الكلى

420

2 0 2 1
ترشين2  - نوفمرب   مراكز غسيل الكىل



1073 خدمات الحمايه العامه 

811 خدمات حماية الطفل

2319 خدمات التوعية
) التوعية من المخاطر - التوعية لقضايا الطفل (

7727 GBV خدمات

156 خدمة ادارة حالة حماية طفل

286 الدعم النفسي  االجتماعي الممنهج

45 االحاالت

52 خدمات إدارة الحالة  و اعادة التأهيل
لذوي االعاقة

27 جلسات المهارات الوالدية

2 0 2 1
ترشين2  - نوفمرب  

إناث
9016

إجمالي المستفيدين

ذكور12496
3496

برنامج الحامية



3200

عدد الزيارات المنزلية

3200

عدد الجلسات الجماعية

27

عدد مسوحات سوء التغذية 

2012

عدد االحاالت

517

2 0 2 1
ترشين2  - نوفمرب  

إناث
6323

إجمالي المستفيدين

ذكور11376
5053

برنامج الصحة املجتمعية



عدد الزيارات المنزلية

2657

عدد مسوحات سوء التغذية 

6904

عدد االحاالت

91

2 0 2 1
ترشين2  - نوفمرب  

إناث
5920

إجمالي المستفيدين

ذكور9115
3195

برنامج التغذية



194 الصحة النفسية

117 جلسات التوعية

105 رأب الفجوة في الصحة 

النفسية

93  اإلسعافات األولية النفسية

إناث
255

إجمالي المستفيدين

ذكور509
254

2 0 2 1
ترشين2  - نوفمرب   برامج الصحة النفسية
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