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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 
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تدهشــنا القــدرة التــي يتمتــع بهــا حديثــي الــوالدة 

علــى التشــبث بالحيــاة عندمــا تمتــد لهــم أيــادي العنايــة 

والرعايــة الفائقــة، ومحمــد زينــو ليــس ســوى قصــة نجاة 

بعد وفـــاة أخيه بذات الشـــكاية محمد نجا 

اإلخاء مشفى  يف 

ــا  ــاء، تلهمن ــفى اإلخ ــي مش ــتثنائية ف ــدة واس ــاح جدي أو نج

ــرة. ــك لنحيــي هــذه األرواح الصغي ــذل كل مــا نمل علــى ب

للمزيد
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ــرب  ــال الح ــى أطف ــة أن يبق ــون بأهمي ــا تؤمن ــن كم نؤم

الصــم علــى اتصــال بالعالم والتعــرض لألصوات األساســية 

والــكام المتــداول فــي الحيــاة اليوميــة، ليتمكنــوا مــن 

االندمــاج والنمــو بأمــان كل ذلــك قابــل للحــدوث مــن خال 

توفيــر ســماعة طبيــة

ألسف أصبح فقدان السمع شائعًا 

أحمد يستعيد ســـمعه لنوسع دائرة اتصال 

بالعامل  الصم 

ــن  ــر للدهشــة بي ــح فقــدان الســمع شــائًعا بشــكل مثي أصب

أطفــال الحــرب الاجئين شــمال ســوريا، نظرًا لتدنــي الخدمات 

الصحيــة وآثــار الحــرب وزواج األقــارب وتراجــع الصحــة العامــة 

لمجتمــع ضحايــا الحــرب. لمشــاهدة أحمــد يســتعيد ســمعه

 الرجاء مشاهدة الفيديو:
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ــع هــذا الشــهر  تســليم كرســيين متحركيــن  ــا مطل وثقن

األمــل  عجــات  لتتحــرك  ومحمــد،  هللا  عبــد  للطفليــن 

ــاة. ــع للحي ــرة أوس ــي دائ ــم ف ــم وتغمره نحوه

ــل  ــدودة للتنق ــر مح ــارات غي ــل خي ــي األم ــم كرس منحه

والتحــرك فــي كل مــكان لقــد أخرجهــم مــن عزلتهــم إلى 

عجالت األمل تغري حياة عبد امللك ومحمد

مســاحات أوســع وأرحــب كل ذلــك بفضــل دعمكــم وإيمانكــم 

بحقهــم فــي الوصــول لفرصــة متســاوية مــع أقرانهــم في 

اللعــب والحيــاة والتعلــم.
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يتحضــر الســبعيني عبــد الرحيــم أحمــد عــز لمغــادرة 

جنــاح العــزل فــي مشــفى إدلب/الكارلتــون بعــد تمضيــة 

ــة.  ــة الصحي ــة والرعاي ــن النقاه ــبوع م أس

ــي  ــام ف ــن الع ــض الوه ــعر ببع ــه ش ــز أن ــاج ع ــول الح يق

ــي  ــام ف ــاط الع ــذا االنحط ــت له ــم يلتف ــه ل ــده، ولكن جس

شفاء الســـبعيني عبد الرحيم عز من كورونا 

املصابني للمسنني  أمل  جرعة  يعطي 

قــواه، بينمــا رفــض الخضــوع لعــاج أصر أبنــاؤه األطبــاء على 

ــروس  ــة بفاي ــال اإلصاب ــفى الحتم ــه للمش ــرورة مراجعت ض

ــا. كورون

للمزيد
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باشــر جنــاح عمليــات الحــروق فــي مشــفى إدلــب التخصصي 

ــى  ــك عل ــروق، وذل ــي الح ــة لمصاب ــه الجراحي ــم خدمات تقدي

ــد  ــة الجل ــا زراع ــي مقدمته ــة وف ــات النوعي ــد العملي صعي

ــات الكشــط. والتطعيــم وعملي

انطــالق جنــاح عمليــات الحــروق النوعيــة يف 
التخصــي.  الجراحــي  إدلــب  مشــفى 

للمزيد: 
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ضمــن فعاليــات حملــة الـــ16 يــوم لمناهضــة العنــف ضــد 

ــفى  ــي مش ــة ف ــق الحماي ــام فري ــات، أق ــاء والفتي النس

ــدف  ــات به ــطة لليافع ــي، أنش ــي التخصص ــب الجراح إدل

ــوع  ــى الن ــم عل ــف القائ ــال العن ــي حي ــع و إذكاء الوع رف

االجتماعــي عمــًا بشــعار الحملــة هــذا العــام „لنكــن 

أنشـــطة لليافعات ضمن حملة الــــ 16 يوم 

ملناهضة العنـــف ضد النســـاء والفتيات 

ــة  ــات” لمناهض ــاء والفتي ــن النس ــاركة وتمكي ــاء بمش حلف

ــرأة. ــد الم ــف ض العن

للمزيد: 
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يمثــل اليــوم العالمــي للتضامــن مــع األشــخاص ذوي 

االحتياجــات الخاصــة أكثــر مــن مجــرد ذكــرى ســنوية فــي 

ــر  ــا وعب ــانيون فيه ــال اإلنس ــعى العم ــث يس ــيما، حي س

فــرق الحمايــة مــن أجــل إدمــاج هــذه الفئــة وتمكينهــا 

والتعليميــة  الصحيــة  الخدمــات  إلــى  الوصــول  مــن 

قضيـــة ذوي االحتياجات الخاصة يف ســـيام 

أكرث مـــن مجرد ذكرى ســـنوية 

ــن  ــك م ــام وذل ــدار الع ــى م ــع، عل ــي المجتم ــراط ف واالنخ

خــال دمــج برامــج الحمايــة مــع بقيــة برامجنــا الطبيــة الــذي 

ــًا. ــًا خاص ــيما اهتمام ــه س تولي
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الجراحات الكبرى

الجراحات الصغرى

549
310

3116
7359

الصور الشعاعية

التحاليل المخبرية

1267
14826

القبول

وصفات األدوية
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إناث
11093

إجمالي المستفيدين

ذكور20580
9487



الجراحات الكبرى

الجراحات الصغرى

القبول

الوصفات الطبية

302
220

الوالدات الطبيعية

الوالدات القيصرية

1046
278

الصور الشعاعية

التحاليل المخبرية

468
12660

2439
8872
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إناث
17216

إجمالي المستفيدين

ذكور24057
6841



2785 العيادة النسائية

5249 عيادة األطفال

2230 العيادة الداخلية 

1459 عيادة األسنان

11274 الوصفات الطبية

3003 االستشارات العامة

110  صور شعاعية

2088 تحاليل مخبرية
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إناث
9693

إجمالي المستفيدين

ذكور10052
5033

برنامج الرعاية الصحية األولية



707 النسائية

2159 األطفال

2424 االستشارات العامة

8699 الوصفات الطبية

إناث
3323

إجمالي المستفيدين

ذكور5325
2002
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128 عدد أسّرة الجناح

36 عدد أسرة العناية المركزة 

107 قبول في الجناح 

50 قبول في العناية المركزة

13 المستفيدين من أجهزة 

التنفس اإلصطناعي

6148
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إناث
236

إجمالي المستفيدين

ذكور547
311

مشايف سيام للعزل الصحي



إناث
29

عدد المستفيدين

51
ذكور
22

جلسات غسيل الكلى

433
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3200

عدد الزيارات المنزلية

1740

عدد الجلسات الجماعية

29

عدد مسوحات سوء التغذية 

996

عدد االحاالت

362
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إناث
3067

إجمالي المستفيدين

ذكور5622
2555

برنامج الصحة املجتمعية



عدد الزيارات المنزلية

3127

عدد مسوحات سوء التغذية 

7730

عدد االحاالت

100
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إناث
7707

إجمالي المستفيدين

ذكور11469
3762

برنامج التغذية



280 الصحة النفسية

68 جلسات التوعية

101 رأب الفجوة في الصحة 

النفسية

56  اإلسعافات األولية النفسية

إناث
264

إجمالي المستفيدين

ذكور505
241
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