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 مقدمة:

     يقدم مركز توثيق االنتهاكات في سوريا هذا التقرير الذي يتحدث فيه بشكل مفّصل عن الوضع الطبي الراهن في 
النقاط والكوادر الطبية بعد أكثر من سنتين ونصف على بدء  عمدن وبلدات الغوطة الشرقية وما آلت إليه أوضا

، مما أّدى إلى تدهور خطير في كافة تحديدا   الغوطة الشرقية تشهدهالذي وأكثر من عام على الحصار الخانق الثورة، 
                                                                  .لطبيمناحي الحياة وخاصة فيما يتعلق بالوضع ا

ضاء فريق الرصد قام بها أعلعدد من المشافي والنقاط الطبية، زيارات ميدانية اعتمد التقرير في منهجيته على      
على حقيقة المعاناة التي ، والتي وفّرت الوقوف في الغوطة الشرقية مركز توثيق االنتهاكات في سوريا في الميداني

                                           دن وبلدات الغوطة فيما يتعلق بالوضع الطبي بتفاصيله الدقيقة. تعيشها م

الطبية: والكوادر استهداف املرافقأواًل:   

ًاالاوادرًالية ةًمالحقاتًواعدقالتًبحوً–2ً

بوجه  الحيه النظام رصاصه وجّ  ،فيها في الغوطة الشرقية وبداية المظاهرات السلمية  االحتجاجاتاندالع منذ      
، أمرا  في غاية الصعوبة وكان توفير العالج للمصابين  ،الجرحىما  بعد يوم ازداد عدد  الشهداء و يو و  ،المتظاهرين

فقام  ، نظر النظامجريمة في  المتظاهرينمعالجة المصابين من  عتبارا  وذلك بسبب المخاوف األمنية حيث تمّ 
التي  شافيكبديل عن الم - نذاكآبعد تزويدها باالدوات الطبية المتاحة  - ومنازلهم اتخاذ عياداتهم الخاصةب األطباء

معالجة  تكان لذلك  ،تحت طائلة اعتقال الجرحى والكوادر الطبية على السواء ت ممنوعة من استقبال المصابينكان
االحتجاجات في سوريا  ءومنذ بد النظام أقدمو  للغاية، في عيادات سرية أو بيوت خاصة،تتم بشكل سري الجرحى 

 .وتقديم الرعاية االصحية لهم اعتقال العشرات من األطباء الذين انخرطوا في عالج جرحى الثورةعلى 

ًالغويةًالشرق ةًلًيزالونًقيدًالعدقالًحدىًاللحظةاًأيباءًمن
- الدكتور عمر ابراهيم سريول، ا عتقل في تشرين أول  2112  بكمين نصب له  في الغوطة الشرقية من قبل قوات 

 النظام. 
 .2112عام في تموز من دمشق اعتقل  تميم العبد هللاالدكتور  -
 .2112عتقل من منطقة عدرا  الشهر العاشر ا  نبيل سالمالدكتور  -
 .2113عتقل منذ حوالي شهرين عام ا  ابراهيم السباعالدكتور  -
 .من قبل محكمة اإلرهاب السجن عشرين عاما  وحكم عليه ب 2112اعتقل في كانون الثاني  محمد الرفاعيالدكتور  -
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ً

ً

ًااهدهدااًالمشا يًوالنقاطًالية ةً-0ً

عمد النظام إلى استهداف المشافي  الممنهجة لألطباء والكوادر الطبية،التعسفية باإلضافة إلى االعتقاالت      
 مستمرة قبل تحرير الغوطة الشرقية اتاقتحامو والعيادات الخاصة التي استقبلت جرحى الثورة، بعمليات مداهمة 

عتقال كوادرها المشافي والعيادات الخاصة التي تم اقتحامها وا  بين تلك ومنوخاصة بعد مظاهرات أيام الجمعة، 
 المصابين والجرحى:الطبية إضافة إلى 

 ًومشفىًحمدان  المشفىًالوينيًحيث قامت عناصر من األجهزة األمنية باقتحام0222ً-4-2ًبتاريخ -
وذلك العتقال الجرحى، ويعتبر هذا االقتحام األول من نوعه لمشافي مدينة دوما في ريف  ومشفىًالنور

 دمشق.
قامت  0222-4-02وبتاريخ أخرى بعد االقتحام األول، عدة مرات  اقتحامه تمّ فقد  مشفىًحمدانأّما  -

 وتم اقتحامها أيضا  أثناء وجود المراقبين العرب في الغوطة الشرقية. ،ًمديرًالمشفىل ااعتققوات النظام ب
 .بعد مجزرة زملكا األولى 02/6/0220ومشفى الفاتح في كفربطنا تم اقتحامها بتاريخ  -
النظام بسحب جميع الكوادر الطبية  قام، 0220-22-02ًأي بعدالغوطة الشرقية عدد من مناطق وبعد تحرير      

وفرزهم لمناطق تقع تحت سيطرته ليحرم بذلك المدنيين من الخدمات الطبية الضرورية والتي ال  من المشافي العامة
 أيضا . واإلسعافيةعالج لألمراض العادية والمزمنة من بل ما يحتاجه المدنيون  على مصابي الثورة فقط تقتصر 
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 شبه يومي من قبل آلة النظام العسكرية، هدفا   ،المشافي والنقاط الطبية في الغوطة أصبحتوبعد هذا التاريخ      
 :تلك المشافي ، ومنية الخاصة منها والعامةقر جميع المشافي في الغوطة الشوقصف ف اتهداستم حيث 

 .2112في زملكا تم قصف بطيران الميغ الحربي في شهر تشرين أول  ًمهدوصفًةزرةًاليةي -
في مدينة دوما في تشرين األول /  مركزًرعا ةًاألمومةًوالدلق ح"" و "مركزًاألمراضًالهاريةتّم استهداف " -

 بغارة جوية من الطيران الحربي. 0220أكتوبر 
 .21/11/2112حربي في في مدينة دوما، تم استهدافها من قبل الطيران ال مشفىًالنور -
 .2112، تم استهدافه بغارة جوية  من قبل الطيران الحربي في تشرين الثاني في مدينة دوما مشفىًحمدان  -
 .2112في مدينة دوما، تم استهدافه بغارة جوية  من قبل الطيران الحربي في تشرين الثاني  مشفىًال مان  -
 .21/12/2112بتاريخ ، تم استهدافه بالقذائف ةلد ةًالريحانمستوصف  -
 أدى إلى دمار جزئي فيه. 2113-1-13، تّم استهدافه بصاروخ غراد بتاريخ مشفىًدوماًالويني -
 21/1/2113مجزرة الكيماوي بتاريخ أثناء آخرها عديدة كان مرات في مدينة كفربطنا قصف  مشفىًالفادح -

 . لمنع المصابين من الوصول إليها
أي  2113-1-23وكان آخرها في تاريخ  في دوما سبع مرات متتالية النقيةًالية ةًرقمًواحدتم قصف  -

 بعد مجزرة الكيماوي بيومين فقط.

وقد توقفت جميع المشافي عن استخدام الطوابق العليا مقتصرة على استخدام الطوابق األرضية واألقبية هذا 
 نتيجة الستمرار استهدافها من قبل النظام بالقصف.
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ًامنظمةًالهاللًاألحمراهدهدااًشعبًً-0ً

المنظمات اإلنسانية والمتعاونة مع منظمات  كوادركان حتى بحق النظام  االستهداف المباشر من قبل قوات     
لالعدقالً الهاللًاألحمرًالهورًيض العديد من نشطاء تعرّ إنسانية ودولية مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر، فقد 

  .تاريخ كتابة هذا التقريرحتى  معتقل هم من هوومن، والخدفاءًالقهرًي
 

ًابعضًنشياءًالهاللًاألحمرً يًالغويةًالشرق ةًقيدًالعدقالًحدىًاللحظة
ً

ولم يعرف أثناء تأديته واجبه اإلنساني  0220-6-02بتاريخ  اعتقل البيسوانيرفيق غياث المتطوع: المسعف  -
 ، وهو متزوج وأب لثالثة أطفال.مصيره الى هذه اللحظة

 أثناء مداهمة منزله. 0220-6-02أيضا  بتاريخ  اعتقل، عالء رفيق البيسوانيالمسعف المتطوع:  -
ي ولم يعرف مصيره واجبه االنسان تأديتهأثناء  0220-2-21في  اعتقل المصري حسن محمد المتطوع:  المسعف -

 .الى هذه اللحظة
في منطقة عدرا أثناء تأديته  0220-20-0اعتقل بتاريخ  -شعبة دوما  – عماد نعمان الحجةالمسعف المتطوع:  -

 . نساني ومصيره مجهول لهذه اللحظةواجبه اإل
ي ولم يعرف مصيره أثناء تأدية واجبه االنسان 0220-20-0اعتقل بتاريخ  محمود خليل خبيةالمسعف المتطوع:  -

 .إلى هذه اللحظة
  .من نقطة عدرا العمالية 2113في عام  اعتقل سليم بقدونسيالمتطوع :  -
-  

 

 

ًبعدجةهمًالنهانيً يًالغويةًالشرق ةًكماًاهدشهدًالعديدًمنًكوادرًمنظمةًالهاللًاألحمرًأثناءًق امهمًةوا
  همًمنًقةلًقواتًالج شًالهوريًوعناصرًاألمناااهدهد

وهو رئيس في دوما،   عيادته الخاصةفي  الطبيب عدنان وهبةباغتيال قامت قوات النظام  0220-6-0بتاريخ   -
شعبة  –و من مؤسسي العمل الطبي الثوري في المدينة  لجنة الشباب في منظمة الهالل األحمر العربي السوري 

 :دوما
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http://goo.gl/vFY11q 

إثر إصابة خطيرة أمام منزله جراء  عام  16 – هعدا علي أحمدوالناشط  استشهد المتطوع 2112-11-1بتاريخ   -
.أطلقتها قوات النظام سقوط قذيفة أمام منزله  

 

http://goo.gl/6eQ6YU 

 

ط القذيفة أمام منزله :و رابط فيديو بكاميرة الشهيد أثناء سق  

http://goo.gl/ceTRoJ 
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المعدني أثناء توجهه إلى مقر شعبة الهالل  أمجدًعةدًالحك ماستشهد المتطوع  0220-22-02بتاريخ  -
 .جراء قصف قوات النظام  األحمر في حرستا للقيام بعمله اإلنساني

 
http://goo.gl/n5bzd6 

 
 

ًد المسعف استشه - برصاص قناص وهو داخل سيارة االسعاف   0220-4-04بتاريخ  الخضرامحمد
 .الخاصة بالهالل األحمر

 
http://goo.gl/0eKfLS 
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مدينة دوما وذلك جراء  سعاف المصابين فيذهابه في مهمة اسعافية إل أثناء  ؤادًةوبسسعف مد الاستشه -

 .2112-11-21 فيسقوط قذيفة أمامه مباشرة 

 

http://goo.gl/czBPxk 

 

 

  *     *   *  * 
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 :نالوضع الطيب الراه: اثنياً 

ًاالمراازًالية ةًالمدواجدةً يًالغويةًالشرق ةًً–2ً
 

فازداد المجازر، مرتكبا  عشرات بعد تحريرها ضد مناطق الغوطة الشرقية إال واستخدمه  ا  لم يدع النظام سالح     
لطرقات الواصلة إلى المنطقة وا جميع المنافذإغالق تم حيث الحصار الخانق  عدا عن، والجوي القصف المدفعي 

 جبارةهذه األوضاع دفعت األطباء والكوادر الطبية في المنطقة للعمل بجهود عنها اإلمدادات الغذائية والطبية،  مانعا  
 .المتوفرة بشريا  وماديا  الطبي بأقل اإلمكانيات  من أجل تنظيم العمل

الذي يضم عددا من المكاتب الطبية  وبعض المشافي الخاصة إلدارة الوضع   الموحدًالمكدبًاليةي جرى تأسيسف     

أةوًًالدكدورًماجدوحسب ة على مدن وبلدات الغوطة الشرقية موزعمكتب طبي  22من  يتألفو الطبي في الغوطة. 
ن هذه المكاتب إف -الشرقية الغوطة في الموحد الطبي المكتب في العامة والعالقات التواصل لجنة مسؤول - علي

العنا ةًوقسم  بالهعا ات: قسم خاص والتي تقسم لعدة أقسام منها 1ية ةنقيةً 01الموزعة في الغوطة تقوم بإدارة 
 حواضنوقسم  غهيلًالالىقسم باالضافة إلى  الفيزيائ ةالمعالجةًوقسم  للعمل اتًالجراح ةوقسم خاص   المركزة

 األطفال .
 

كما يلي:ماجدًأةوًعليًالدكتور آللية العالج في هذه المكاتب الطبية فوصفها أما بالنسبة   

ًالحلقات"ً همىًماًنموذجًعلىًالعالجً يًاعدمدناًلقدًًًًً      ًالض قة"ًاألولىًالحلقةًدةدأ". ًجرحىًبعالج"
ًالمركزةًوالعنا ةًالهدشفاءًدقد مًلدشملًالحلقةًهذهًوددوهعًالحربًنديجةًوالنيرانًالقصفًمنًالنادجةًالصابات

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.المصاةينًلهؤلء   
ًنقيةًاخدصاصًلالًأوجدناًلذلكًالصح ةًوالرعا ةًالعامةًباألمراضًدهدمًوالديًاألوهعًالحلقةًإلىًنندقلًثمًًًًً

ًالمعالجةًونقيةًالشرق ةًالغويةً يًالوحيدةًوهيًالالىًلغهلًونقيةًاأليفالًلحواضنًونقيةًكالولداتًبهًخاصة
ًالحلقةًدض قتًالغويةًعلىًالضغطًزادًوكلما.ًأيرا همً قدواًاللذينًالمصاةينًدأهيلًعلىًدعدمدًالديًالفيزيائ ة

ًالثورةًلمصاةيًالجراحيًالعملًإلجراءًالفيزيائ ةًالمعالجةًونقيةًالالىًغهلًنقيةًغالقإلًأح اناًدصلًحدى
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً. حهب  

 

 الخاصة المشافي في متوفرة التزال التي التجهيزات بعض استخدام يجري  المذكورة، الطبية النقاط إلى وباإلضافة
 .المحوري  الطبقي كجهاز

                                                             
 كادره يتألف,  والمتابعة االسعاف خدمة يقدم حيث المصابين الستقبال الطوارئ حاالت في  يخصص الذي المكان ي: ه النقطة الطبية   1

 . مجاز وممرض مختص طبيب من
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ًالاوادرًالية ةًواليباءًالمخدصيناً–0
 

فلم يتبق  تتعرض لهذي للكوادر الطبية من أطباء ومسعفين بعد تحرير الغوطة الشرقية والحصار الأما بالنسبة      
في القيام بواجبه وعمد إلى السفر أو االنتقال إلى مناطق كبير منهم لم يشارك أصال  فقسم  .إال عدد قليل جدا   منهم

 امن األطباء الذين كانو  %11سوى  حاليا حيث لم يبقغير ساخنة. والقسم المتبقي منهم من اعتقل أو استشهد، 
 .متواجدين داخل الغوطة قبل الثورة

وبعض االختصاصات  ،منها إال طبيب واحد على مستوى الغوطة الشرقية بأكملها وهناك اختصاصات لم يبق 
وبغير لعمل بشكل إضافي طباء الموجودين المتخصصين لألداخل الغوطة، مما اضطر اودة األخرى لم تعد موج

 .وذلك بشكل يومي ومستمر اختصاصاتهم 
 
 

ضمن النقاط الطبية  فيحاليا   النادرة فإن االختصاصاتالدين الدكتور سيف  دمديرًالنقيةًالية ةًرقمًواحوبحسب 
 :الغوطة الشرقية 

 . األوع ةًجراحةًاخدصاص -
 .اخدصاصًالجراحةًالدرم م ة -
 .الجراحةًالصدرية -
 الجراحةًالعامةً. -
 . القلة ةًاألمراضًاخدصاص -
 .اخدصاصًداخل ةًأعصاب -
 .اخدصاصًالجراحةًالفك ةً -

 أكثر يوجد فال الشرقية، الغوطة في حاليا   السكان بعدد مقارنة جدا قليل االختصاصات هذه صحابأ وعدد
 الغوطة. مستوى  على من االختصاصات المذكورة اختصاص كل من طبيب من
 

 
ا دراستهم و ه"أي ممن لم ينمتخرجين الغير مريضية فهم عبارة عن طالب الطب أما الكوادر االسعافية والت      

بقي عدد منهم  نالذيالعربي السوري  المسعفين في منظمة الهالل األحمرومنهم المسعفين  عدد قليل منالجامعية" و 
من غير ذوي الخبرة ن باإلضافة لناشطي ،في الغوطة من قبل النظامبعد اغالق شعب المنظمة بمبادرة شخصية 

 .وادرضعوا لدورات إسعافية لتالفي النقص بالكخالسابقة، ممن 
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ًًهيفالدكتور حسب وب       ً " :في دوما النقطة الطبية األولىفي  الدين ًالخامس ًالشهر أغلب0220ًًمنذ
ًًوالمصاةينًمنًالمدني ًعلىًين، ً عليًبهةبًالقصفًاليوميًوالشديد ًبشكل ًمنهكة ًالموجودة ًالية ة ًالاواد جم ع

 ".ودعدادهاًالهكانيمهاحةًالغويةًبًالاوادرًمقارنةًقلةًعددوبهةبًوالمجازرًاليوم ةًالغويةً
 
 :حول مشكلة نقص الكوادر "مشفى الغوطة االسالمي" الدكتور أحمد عبد الغني، الطبيب في يشرحو 
 

ًًًًً
مصاب2622ًً-2022ً يًهذهًالمشفىً عملًخمهةًأيباءً قطً هدقةلونًخاللًالشهرًالواحدًماً قاربًًًًًًً

عمل ةًخاللًشهرًواحد،21ًًوأناًأجريتًمنهمًً.عمل ة220ًدقريبااًً،جراءًالعمل اتًالجراح ةومريضًو قومونًةإ
ًأيًًمنًأيباءًدخديرًوجراحة.بالاادرًاليةيًًامخ فًاأيًأنًهناكًنقص ًلديهمًمواينًألفًثمانينًكلًأن عل اا

ًالهكانيًاةـكًالشرق ةًالغويةً يً قطًواحدًيةيب ًباعدبارًالعدد ً قاربًاملها ألفًنهمة212ًًً-212ًآلنًما
ً.ًمقارنةًمعًعددًالهكاندهمًقليلًجدااًعدواأليباءًالموجودينً

أشدًالحاجةًً يجراحةًأوع ةًرغمًأنناًً–ًصاصصًباخدلعمل اتًالعظم ةًوالجراحةًالعامة،ًلديناًنق يًقهمًاًًًًً
منًاألشخاصًًالذلكً إنًعددً.وذلكًبهةبًالصاباتًجراءًشظا اًالقصفًبالضا ةًلخدصاصًجراحةًعصة ةًله

ًالعصة ة.ًاصةًلدىًمرضىًالجراحاتًأوًالرضوضبهةبًقلةًاألدو ةًوغ ابًاليةيبًالمخدصًخًادو ًو
ً
 
 
 
 
 
 
 

  *     *   *  * 
 
 
 
 
 
 

http://www.vdc-sy.info/
mailto:editor@vdc-sy.info


 

www.vdc-sy.info                                                                editor@vdc-sy.info   
 

13 

 
 

 :صاابتاإل اثلثًا:
 

ًااباتًنديجةًنيرانًالنظامًوقذائفهاإلصًً–2ً
ً

أي أن  ؛أو ما شابه ناري الطلق نتيجة اإلصابة بصابات في األشهر األولى من عمر الثورة كانت أغلب اإل     
ية بدء قوات النظام باستخدام األسلحة الثقيلة مثل المدفع، ولكن مع نسبيا   ة الجسمية كانت محدودةاإلصابة واألذي

ناتجة عن القصف كانت فإن أغلب االصابات القصف العشوائي على األحياء المدنية،  ءبدوالدبابات وقذائف الهاون و 
تحتاج إلى  ةاالصابة الواحدأن وهنا تكمن الصعوبة بالمعالجة حيث  ،تعرض المصاب لشظايا القذائفبشكل مباشر أو 

 اجة إلى جراحة عامة. ظمية ويكون بحإصابة عصبية وعفأحيانا  يكون لديه  في الوقت نفسه، ن طبيب مختصأكثر م
 ولعدم وجود األخصائيين أو األدوات واألجهزة الطبية الالزمة، فقد تصل الحالة إلى بتر األطراف. وأغلب االحيان 

طبيب   هيفًالدينيقول الدكتور ، و مدينةًدوماًثالثًحالتًةدرًيوم ا ي2ًًحهبًالنقيةًالية ةًبوً-هنالكًًو
 :رقم واحد الطبية النقطة ومدير جراحةاختصاص 

 
ًًًًًً ًدندقل ًعائلدها ًكانت ًأشهر ً ًهبعة ًعمرها ًيفلة ًآلخر"اهدقةلنا ًمنزل ًإلىًًمن ًأدت ًهاون ًقذ فة  هقيت

ًاأل ًاليفلةًلزالتً يًمرحلةًالزحفًًب،ًوأصيةتًاألمًاهدشهاد ًهذه ةدرتًبكهورًمدعددةًواليفلةًةدرتًقدمها.
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًقدمهاًولمًدمشًعليهاًهابقا".  

 
:كانت للمصاب ) ع . ر(أخرى بوصف حالة الدين ويتابع الدكتور سيف   

ا  في مزرعته في منطقة الباللية وسقطت قذيفة بالقرب منه وتم اسعافه  لنقطتنا ستقبلنا مصاب مدني كان موجود"ا
 ."اضطررنا لبتر ساقيه ويدهه ولكن معالجت تالطبية في دوما وتم
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إهعااًيفلًإلىًمشفىًالغويةًاإلهالميًبعدًإصاةدهًجراءًالقصفًبالييرانًالحربيًحيثًأصيبً يً يديوًيوضحً

جراءًالقصفًبقذائفًالفوذل كاًماًأدىًإلىًةدرًًمرةًأخرًىًالصدرًوالبينًودمًإجراءًعمل ةً دحًبينًله،ًثمًأصيب
صابة ًالشريانًالظنةوبيًاًهاقهًوا   

http://goo.gl/baBWyP 

 

ً
ماكن الخاصة لالستشفاء ، والسبب عدم وجود األحتى عملية الشفاء للمصابين تأخذ حاليا  مدة أطول من العادةو      

حيث المصاب بإصابات خفيفة يحتاج إلى شهر مع تزايد كبير في عدد اإلصابات والعمليات الجراحية، بشكل فعلي 
ويمكن أن متابعة من اليحتاجون إلى أكثر من سبعة أشهر فعظمية الصابات اإل لشفاء أما مصابوتقريبا  ليتماثل ل

بشكل  جرائها في نقاطهم الطبيةعن نسبة العمليات التي يتم إ ماجدًأةوًعليالدكتور  ويتحدثإعاقة دائمة، ب يصابوا
 عام:

 
ًحواليًًًًًً ًلدينا ً قارب012ًً"بحهبًاحصاءادنا ًيجريًما ًالشرق ة ًو يًالغوية ًالصابة. ًمدفاودة حالةًيوم ا

أيباءًدخديرًوأيباءًجراحةًعمل ةًجراح ةًشهرياا.ًهذاًالعددًالاةيرً هددعيًوجودًكادرًكةيرًمن2222ًًحواليً
ًبمخدلفًالخدصاصاتًوهذاًل سًمدو رًولانًالمدواجدينً قومونًبالجهدًاألقصى

 
 

ًامعدلًالولداتً-0
ً

، ( حالة والدة في الغوطة الشرقية 222ت شهريا  يبلغ ) افإّن معدل الوالدفي مدينة دوما  "المكدبًاليةي" بحسب     
تجرى  كل مراكز الوالدات في الغوطة الشرقية عدا عن الوالدات التيحيث  قام المكتب بعملية مسح إحصائي شملت 

 .في البيوت على يد القابالت
هناك أّن حيث على حد سواء، جه األطباء والنقاط الطبية االتي تو  التحدياتالرعاية الصحية للحوامل من أكبر  وُتعدّ 

" الحامل"المرأة دورية من قبل الالزمة من فيتامينات والمدعمات الغذائية وال توجد زيارات  في األدويةنقص كبير 
ثالث طبيبات نسائية باالضافة إلى  مدينةًدوماحيث يوجد في  ،أطباء النسائيةلقلة عدد  للعيادات أو النقاط الطبية

عسيرة واحتياج الحواضن بشكل الوالدات الهذا يؤدي إلى ازدياد عدد أي بمجموع خمسة أطباء فقط، و طبيبن نسائية 
على هذه % من الوالدات تحتاج لحواضن أطفال والكثير من األطفال ال يستطيعون الحصول  31حيث أوسع، 

 .الخدمة بسبب نقص الحواضن
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ًازمنةوالمالعامةًالمراضًً-0ً
 

القصف ونيران النظام، بل تتعداها إلى  ال تقتصر معاناة الكوادر الطبية في الغوطة الشرقية على عالج مصابي    
حيث أن جميع العيادات الخاصة قد أغلقت أبوابها منذ زمن بعيد، ويتعين  ألمراض العامة والمزمنة والمعدية،عالج ا

 على النقاط الطبية والمشافي نفسها التي تقوم بعالج المصابين، أن تتولى حاالت األمراض العامة أيضا.
 :حول معاناة المرضى بهذا المجالالدكتور ماجد أبو علي  يتحدثألمراض غسيل الكلى  بالنسبةفعلى سبيل المثال 

 
،ًبحاجةًلغهيلًكلىًبشكلًمهدمروً يًًالغويةًالشرق ةًًااًااًمق مشخص202ًحصاءًإمنذًةدا ةًالثورةًدمًًًًًً

هذهًًمعًمماًجعلًالدعاملً"مهدوردة".أدو ةًًإلضا ةًإلىًإنهاباً،ًغاليًجداًاهعرًًذاتديلبًأدو ةًدوهذهًالعمل ةً
ياًمراتًشهًر2ًغهيلً$ًوكلًمريضًبحاجةًإلى01ًً دالفةًكلًجلهةًللموادً قطًماً قاربًًللغا ة،ًًالحالتًصعباًا

ًعلىًاألقل.
0220ًً-22-02و ضااًإلىًذلكًأنًقهمًغهيلًالالىًبحاجةًإلىًالاهرباءًالديًهيًغيرًمدو رةًمنذًًًًًًً

$ًهذاًماًيجعله12ًًاليةيًإلىًًالالىًمعًكلفةًدأمينًالاهرباءًودعو ضًبه طًللاادرًلذلكًدصبحًكلفةًغهيل
جلهة622ًًمريضًبحاجةًلغهيلًكلىًشهريااًً)ًأي62ًً،ً اآلنًلديناًلىًالمريضًوالمهؤولينًعنًالعمل ةععةئاً

هيلًبالذاتًمنًمريضااً قطًوً ضيرًالباقونًلدحملًمخايرًالذهابًلدمشوًللغ01ًةينماًنغهلًلـًًغهيلًكلىً(
ًننقلًالعدوىً حملًمنهمًأمراضًهاريةًدعديًبالدمًكالدهابًالاةدًبانواعهًحيثًلً مكنًدلويثًجهازًالغهيلًكيًل

لً مكنًدخص صًجهازًخاصًةهؤلءًألنناًهنقللًعددًالمرضىًالمهدفيدينًوًقدًحصلتًعدةًلغيرهًمنًالمرضىًًو
ً.و  اتًنديجةًلذلكًآخرهاًشهيدًالحصارً هدًالهرمينيً

إ قااًًإلىصانًهنضيرًعندًنضوبًهذهًالمهدهلااتًنقًوبماًأنًالموادًالالزمةًلغهيلًالالىًًبادتً يًًًًًً
ً.بسبب الحصار الموادًالالزمةًادخالًعلىنقيةًغهيلًالالىًبهةبًعدمًقدردناً
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يف ظل احلصار – رابعاً  :
 

 جميع في حاد بنقص السنة، قرابة ومنذ النظام قوات قبل من الشرقية الغوطة على المفروض الخانق الحصار تسبب  
 أو طبية مواد أي إدخال منع تمّ  فقد االسعافية، المستهلكات وحتى وأجهزة أدوية من واالسعافية الطبية المستلزمات

 للصليب الدولية اللجنة فإن التقرير هذا كتابة تاريخ وحتى. والمصابين الجرحى معالجة في تساعد قد طبية أجهزة
 صرحت فقد بالدخول، لها السورية السلطات سماح عدم بسبب الغوطة قلب إلى الوصول على قادرة غير األحمر
 الحيوية الطبية اإلمدادات في حادا   نقصا   هنالك أنّ  21/1/2113 بتاريخ(  13/143)   رقم صحفي بيان في اللجنة
 العربي األحمر والهالل الدولية لللجنة ُيسمح لم والتي أشهر منذ المعزولة المناطق من عدد في والمياه الغذائية والمواد
 اإلمدادات نقص بسبب دمشق ريف من كبيرة أجزاء في يموتون  الناس  أنّ  اللجنة وأضافت إليها، بالوصول السوري 
 وصول لعدم جوعا   يتضّورون  أنهم كما. لمساعدتهم الطبي المجال في العاملين من يكفي ما وجود وعدم الطبية

 .بانتظام إليهم المساعدات
 ومن هذه المستلزمات الطبية التي تعاني الغوطة من نقص شديد فيها: 
 
ًاوالمهكناتًالمخدلفةاألدو ةًً-2ً

 ،األكثر استهالكا  األدوية العادية حتى من  من األدوية، فارغةشبه الشرقية الصيدليات في الغوطة ًجميعًًًً
، ات المساعدة لفتح قنوات التنفسكالبخاخ ربواألدوية الخاصة بالكالمسكنات وأدوية االلتهاب وخافضات الحرارة و 

هذا النقص الشديد باألطباء إلى تقليص نسبة المسكنات  وغيرها من األدوية التي يحتاجها السكان بشكل يومي، ودفع
 التي يتّم استخدامها خالل العمليات الجراحية واإلسعافية، يقول الطبيب "ماجد أبو علي" حول هذا الموضوع:

 
ًًًً

"منًشدةًالنقصً يًالموادًالية ةًبشكلًعامًوالمهكناتًبشكلًخاص،ًوصلناًلمرحلةًدقل صًكم ةًالمهكناتًً
ًاًالفمو ة ًوالوريد ة ًوالعضل ة ًمهكن ًالمثال ًهةيل ً على ًللمصاب، ًدقدم ًأن ًيجب ًلدي ًثمانيًًجرعدهعادة كل

ً ًكل ًالمهكن ًةإعياء ًنقوم ً إننا ًحال اا، ًالحاصل ًالنقص ًمع ًولان ًإلىًًهاعة04ًهاعات، ًالجرعة ًنخفض أو
نناًةذلكًنفقدً رصةًوقفًألمًكلًثمانيًهاعات،ً إًكاملةًجرعاتًالمهكنة،ًألّنهًإذاًقمناًةإعياءًالمصابًالالنصف

ًمصابًآخر....
ً
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ًااألدواتًالجراح ةً-0ً
ً

في المواد رائها بشكل يومي رغم كل النقص يتم إجخطورتها فإن العمليات الجراحية و تعدد االصابات مع      
عاد تجميع الزائد منها ي بتات الخارجية والصفائح المعدنية المستخدمة في الجراحات العظميةثومنها الم المطلوبة،

أي أن المواد التي يجب على الطبيب استخدامها مرة واحدة يتم استخدامها عدة  ،الستخدامها من جديد تعقيمهاا عادة و 
عدا عن النقص الشديد في الخيوط الجراحية و الكثير من المواد مما يضطرنا الستخدام مواد منتهية الصالحية  مرات.

 في الكثير من األحيان .
 
ًاالمهدهلااتًالهعا  ةً-0ً
ً

 المعقمات"و "الشاش"و "لصدر"مفجرات ا جميع المستهلكات اإلسعافية لم تعد متوفرة في الغوطة الشرقية، مثل    
األطباء تركيب  فبالنسبة للمعقمات، استطاع حيث أمكن، بدائل عنهاالستخدام دفع ذلك األطباء إلى اللجوء ، بأنواعها
أما بالنسبة  ،ستخدم أكياس غير طبيةمتوفرة وتغير  2أا اسًالاولوهدوميحتى  ،واستخالص الكحول الةو يدوًنمادة 

 تعقيمها.بعد عادة استخدامها إلطة اضطر االطباء الغو  تي تستخدم مرة واحد فقط ففيللسيرنغات ال
                                                             

ة تمنع هي عبارة عن أكياس الخراج البراز تثبت على الخاصرة  تستخدم في حال وجود اصاب أا اسًالاولوهدومي  2
 .المصاب من التبرز الطبيعي
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ًاًالهيروماتً-4ً
كثر المواد والذي يعتبر من أ "؛ مادة السيرومفي "نقص شديد جدا  تعاني جميع مدن وبلدات الغوطة الشرقية من      

فبدونها ال يستطيع الطبيب تقديم الخدمة الالزمة الن هؤالء المرضى الضرورية التي يحتاجها مرضى العناية المركزة، 
عن الغذاء والماء الالزم لهم يوميا ، وبحسب الدكتور ممنوعون عن األكل والشرب وهم بحاجة للسيروم ليتم تعويضهم 

أيام القصف لتر من "السيروم" في  04بحاجة إلى  -فقط   –سيف الدين فإّن النقطة الطبية رقم واحد في دوما 
بينما تحتاج  لتر من السيروم 12العادي، أّما عند ازدياد القصف وازدياد عدد المصابين فعندها يجب توفر ما يقارب 

 .لتر يوميا في االحوال العادية 111العناية المشددة إلى 
 

ًاأا اسًالدمً-1ً
المصابين الذين  ةالنزاعات والحروب، بسبب كثر " أحد أهم المواد الطبية الضرورية في حاالت أا اسًالدمتعتبر "   

ة هذه المادة فإّن هنالك نقص االت اإلصابات البليغة، وعلى أهمييحتاجون إلى تعويض الدم الذي يخسرونه في ح
لعدم وجود  –و علي أّنهم اضطروا كياس أخرى، فيقول الدكتور ماجد أبكبير فيها، وهذا ما دفع األطباء الستبدالها بأ

إلى تصنيعها من خالل إفراغ "أكياس السيروم" ووضع مادة مانعة للتخثر، ليتحول بدوره إلى كيس نقل  –للدم أكياس 
دم صالح لإلستخدام، وحتى هذه العملية باتت شبه مستحيلة بسبب عدم توفر أكياس السيروم الفارغة في الوقت 

 الحالي.
 

ًاأنظمةًالمنا س - 6
األوكسجين وبالرغم من أهميتها فإّن عددها  نات األوكسجين وأجهزة توليداالمتمثلة بأسطو  "المنا س" إن أنظمة     

باإلضافة أنه اليوجد في الغوطة الشرقية  مقارنة مع عدد المصابين والجرحى،لبي االحتياجات قليل جدا  وهي ال ت
أجهزة أيضا  فإّن و  .من الحديد لكومة د فراغ هذه األسطوانات تتحولبعفوبالتالي  ؛مركز لتعبئة اسطونات األوكسجين

وبأسعار  ير متوفرة إال بكميات قليلة جدا  توليد األوكسجين بحاجة إلى الكهرباء التي بدورها تحتاج إلى المحروقات الغ
 .مرتفعة جدا  

 

ًاه اراتًالهعااً-2ً
بكافة األدوات االسعافية بشكل كامل مجهزة  على قلة عدد سيارات اإلسعاف في عموم الغوطة الشرقية فإّنها غير     

 –عدد من الفانات  "تعديل وتجهيز"إلى  حيث اضطرت المشافي والنقاط الطبية ،الالزمة لنقل الجرحى والمصابين
بسبب عدم توافر العديد بشكل كامل لنقل المصابين  ببعض المستلزمات ولكنها ال تعتبر جاهزة  –السيارات المغلقة 

يتم نقل المجازر  في حاالت ود أالقصف الشدي حاالت وعند ة، يالمتوافرة في سيارات اإلسعاف العادمن الشروط 
بطريقة غير يعرض الجرحى لمضاعفات نتيجة نقلهم مما  بأية أمور طبية، ة غير مجهزةالمصابين بسيارات مدني

أن ما حتى العمود الفقري وغيره.  العظمية فيصحية ولعدم تثبيت المصابين وخصوصا  عند نقل المصابين بالكسور 
على أسطوانتين  ويقتصربشكل يدوي  ن يتم تفصيلهم بواسطته نقل المصابيالذي يت "الهريرً-ًمحملًالمصاب"يسمى 

  .لخشب مشدود عليها قطعة من القماشمن الحديد أو ا
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ً
ًاًاألخرًىالية ةًوالموادًاألجهزةًً-2ً

والمواد  ل عن أهم األجهزة بشكل مفّص إلى مركز توثيق االنتهاكات في سوريا  أحمدًعةدًالغنيتحدث الطبيب      
 :قائال في منطقة الغوطة الشرقية ةالغير متواجدالطبية األخرى 

 
المينيتول وأدوية انعاش  مثل: نقص كبير في األدوية األساسية من -على مستوى المشفى اإلسالمي  –نعاني "    

ولدينا جهاز صدمة واحد ينتقل من مكان إلى آخر من قسم االسعاف لقسم العمليات والمسافة بين  ،القلب الرئوي 
حدىًًلالنتظار.والمرضى بحاجة لجهاز صدمة حيث أحيانا  ال يمتلكون الوقت الكافي في المشفى القسمين طويلة 

ي طًنًوجودًالجهازًوندابعًالدخجهازًدخي طًالقلبًلًيوجدًلديناًهوىًجهازًواحدًونضيرًألخذًالمريضًإلىًمكا
ضيرًلدركًمرضىًآخرينًناًنزًبشكلًمباشرًلعدمًوجودًورقًمخصصًليباعةًالدخي ط،ًأيًأنعلىًشاشةًالجها

ودة لذلك البد من فهي غير موجنات األوكسجين اأما بالنسبة السطو ً.والدوجهًلمكانًدواجدًالجهازًلمراقبةًالدخي ط
وبالنسبة ألدوية التخدير  .و مكلف جدا  أ غير متوفرووقود أساسا  غير متوفرة  ءلكهرباوكسجين تحتاج استخدام مولدة أ

طفال فنحن نضطر لفتح قسطرة ستنشاق وهي ضرورية جدا  وخاصة لألفال يوجد مبخرات للتخدير عن طريق اال
ئل وذلك بصناعة بدا جادإينحاول  ، لكنناوريدية لتخدير هؤالء االطفال وهذه تعد من المشاكل الكبرى التي تواجهنا

في فهذا ال يحقيقة وفي الولكن  ،بمواد بديلةمشابه كيس بتصنيع " الا سًالاولوهدمي" ، مثال  نستعيض عنيدوية
أما  الحقيقي.الطبي روائح كريهة أو تقيحات إضافية بسبب عدم وجود الكيس  ذلكوقد ينتج عن  ،بالحاجة فعليا  

بالنسبة للجبائر فهي غير متوفرة فنستخدم عوضا  عنها األخشاب لتثبيت الكسور علما  أنه اليوجد جهاز أشعة لذلك 
ة الجهاز لذلك لدينا شاشنقوم بتصوير الكسور للمرضى على الجهاز القوسي ونقوم بمراقبة اإلصابة عن طريق 

ن شظية وقد بعض المرضى لديهم أكثر من عشريا فحاالت اختالطات مابعد االسعاف خاصة المصابين بشظاي
، قاء بعض الشظايا داخل جسم المصابلم شديد ومن خوف نتيجة بأومن يعاني المريض من نزف قيحي مستمر 

 ".ا  عنها المناشف واألقمشة األخرى عوض ستخدمفنالشاش  فيباإلضافة إلى نقص حاد 
 
 
 
 

  *     *   *  * 
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 :التعامل مع احلاالت الطارئة - خامساً 
 -جاً ذمنو  الكيماوي جمزرة -

 الغوطة المحاصرة، نظرا  عالمة فارقة في الملف الطبي في  2113-1-21 ةداريخ مجزرة الكيماوي كانت      
اط الطبية للتعامل مع هكذا حاالت، مما أدى إلى وعدم جاهزية المشافي والنقوالشهداء لألعداد الكبيرة للمصابين 

مشافي والنقاط الالمستلزمات الطبية في  استشهاد العشرات من المصابين الذين كان باإلمكان إنقاذ حياتهم لو توافرت
 :في دوما 1مدير النقطة الطبية  "هيفًالدين"الدكتور  يقول الشرقية، في هذا الصددالطبية في الغوطة 

 
الغازات قوات النظام  نتيجة استخدام "ستة مرات"مصابين بالمواد الكيماوية الطبية استقبلنا في هذه النقطة "     

الساعة الثالثة صباحا  استقبلنا أربع إصابات خفيفة جراء  ففي ،2113-1-21بتاريخ خرها وكان آالكيماوية والسامة 
يتم حيث كان بشكل كبير جدا  باالزدياد د المصابين المتوجهين لنقطتنا اعدأ  تبدأأن  ، ثم مالبثللكيماوي تعرضهم 
 622 استقبلنا ، ولكننا في ذلك اليوممصابا  فقط 02 ، علما  أن هذه النقطة ال تتسع ألكثر منالباصاتنقلهم ب
ثمانية أشخاص؛ لوعي تماما وكان الكادر الطبي المتواجد وقتها ين لوكان أغلبهم فاقد، وذلك على دفعات، مصاب

  ين".ين ومسعف  ممرض  كلية الطب البشري باإلضافة إلى طالب عدد من و واحد طبيب "
 
قسم العناية المشددة لدينا يستوعب وكان  ، بحاجة إلى العناية المشددة ا  مصاب 22كان من ضمن هؤالء المصابين و 

لعدم  ضواألجهزة الالزمة وتم وضع البقية على األر  ع قسم منهم على األسرةنا إلى وضا ، مما اضطر مريض 20فقط 
دقائق األولى عشرون شهيدا   ت حصيلة عدد الشهداء خالل الـخمسةكان فقد - سفلأل –توفر األسرة الخاصة و
 فكانت كارثة تاريخية".

 
    
ًأةوًعليأما الدكتور       شهيدا  كان باإلمكان انقاذ  00شهيدا  كان هناك  61فتحدث أنه من ضمن ال  ماجد

حياتهم ولكن النقص الحاد بالمواد مثل "األمبو" اضطر األطباء إلى آلية االنتقاء حسب درجة التجاوب مع المعالجة 
من الممكن أن يفوت فرصة نجاة شخص آخر، لذلك نرى فمثال  المصابين بأمراض عصبية لم يتم انتقائهم الن ذلك 

أن األطباء لدينا ليس فقط يقومون بواجبهم االنساني ولكن يتخذون أيضا  أصعب قرارات في حياتهم وهو االنتقاء من 
بين المصابين، ففي بعض النقاط الطبية نعتذر حتى عن استقبال مرضى االحتشاءات في نقاط العناية المشددة آملين 

يتعافى المرضى باألدوية فقط في المنزل. هذا كله نتيجة النقص بالمواد الطبية نتيجة الحصار من قبل قوات  أن
 النظام.
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 :املشايف والنقاط الطبية يف الغوطة الشرقية دعمسادساً: 
 

بالعديد من  تبكاملها، دفعمنذ عدة أشهر على الغوطة  ةالمفروضممنهج الالحصار إّن سياسة التجويع و      
األشخاص والمنظمات اإلنسانية إلى تقديم الدعم للمستشفيات والنقاط الطبية فيها إاّل أّن هذا الدعم غير كاٍف أبدا  

مبالغ مقدم على شكل "الدعم الذا كان مقارنة مع االحتياجات، بسبب شدة النقص في المواد والتجهزيات الطبية، وا  
شراء الوقود لضمان استمرار األجهزة الطبية التي بحاجة إلى الكهرباء ولسيارات صرف معظمه على فيتم  "نقدية

في الوقت الذي يمنع جيش  –فقط للوقود  شهرياًا$  222.222وسطيا  تحتاج الغوطة الشرقية إلى  –االسعاف 
 دوية.األأو طبية جهزة األالنظام السماح بدخول أي دعم عيني، مثل 

 

اقائمةًةبعضًالموادًوالحد اجاتًالديًيجبًدو رهاً يًالغويةًالشرق ةًالديًدعانيًمنًنقصًحادً يهاً * 
 
 

مفجرات الصدر  –: السيرنغات يتم استخدامها وتعقيمها عدة مراتومنها التي  :المهدلزماتًاإلهعا  ة -2
 .المضادات الحيوية –الجبائر  –الخيوط الجراحية  –الشاش  – المعقمات " كالبوفيدون" –

ويتطلب األمر استيرداها بشكل  بشكل نهائي، إنها غير متوفرة  -وكما ذكرنا سابقا   - أا اسًالدم -0
  .سري من الدول المجاورة وهي من األمور الصعبة جدا  بسبب الحصار وانقطاع الطرق 

اية المركزة وللمصابين الذين خضعوا لعمليات العن ىوالتي هي من المواد األساسية لمرض الهيرومات -0
 جراحية.

 الخاص للمصابين نتيجة تعرضهم للمواد الكيماوية والسامة. وبيناألدًر -4
الصفائح  –أسياخ الجراحة العظمية منها: العظمية من مثل " الموادًالخاصةًلاا ةًالعمل اتًالجراح ة -1

  المعدنية".
  .وأجهزة توليد األوكسجين ناتًاألوكهجينااهيًو -6
  .أليفالحواضنًا -2
 .ه اراتًاإلهعااوخاصة المتعلقة بتجهيزات األجهزة الطبية المختلفة  -2
 تخطيط.افالم االشعة + ورق ال -2
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*    *    *    * 
 :اخلامتةسابعًا: 

من المصابين وعشرات  الفهنالك اآلو  ، نسمةألف  212 حاليا أكثر منالشرقية الغوطة  يتجاوز عدد سكان    
في ظل حصار  ، ويحدث كل هذاالتي يقوم بها جيش النظام اإلصابات اإلضافية يوميا ، نتيجة الهجمات العشوائية

و دخول أي مواد إغاثية أو إنسانية منع النظام حيث ، عاممفروض على مدن وبلدات الغوطة منذ أكثر من  محكم
 وأمراض مزمنة بأبعضهم مصابون  المرضىوعدا عن اإلصابات نتيجة القصف فإّن هنالك المئات من طبية، 

معها نتيجة لنقص الكوادر  الوالدات اليومية فهنالك صعوبة بالغة في التعاملأمراض سارية ومعدية وحتى 
 والتجهيزات.

مركز توثيق االنتهاكات في سوريا، إذ ُيدين بأقسى العبارات هذا الحصار الجائر كنوع من العقاب الجماعي      
لسكان الغوطة في ريف دمشق، فإّنه في الوقت نفسه يناشد جمع المنظمات اإلغاثية واإلنسانية إلى تقديم الدعم 

الذين باتوا يواجهون خطر الموت بسبب نقص الكوادر والمواد  من الجرحى والمرضىآلالف السكان الفوري والعاجل ا
الضغط على حكومة النظام السوري سراع في لإل" األمين العام لألمم المتحدة بانًك موًنالطبية، ويدعوا المركز السيد "

وذلك  –ومنها الغوطة الشرقية  -ية المحاصرة  لسماح بدخول المساعدات اإلنسانية إلى جميع المدن والمناطق السور ل
0220ً-22-0بتاريخ  للبيان الرئاسي الصادرتنفيذا  

*  *  *  * 

 :ًدنو ه

جرى إغالق المنافذ المتبقية للغوطة الشرقية بشكل كامل؛ مما  13/11/2113وبتاريخ  أثناء إعداد هذا التقرير
أدى لفقدان الوقود بشكل شبه كامل وارتفاع األسعار إلى أربعة أضعاف مما ينذر بكارثة طبية عند انتهاء 

يحة من قبل الموجود في منطقة المل 11/11/2113تم تحرير حاجز "معمل تاميكو" بتاريخ المخزون، وبعدها 
عبارة عن معمل سابق إلنتاج األدوية قام النظام بتحويله لثكنة عسكرية، وبعد كان كتائب الجيش الحر. الحاجز 

م مافي المعمل من تحريره صودر ما كان موجودا  فيه من أدوية ولكن تبين أن قوات النظام قد أفرغت مسبقا معظ
ية الصحية العامة وأدوية األطفال، أما بالنسبة لجميع األدوية سوى أصناف محددة كأدوية الرعا أدوية، فلم يبق  

تستخدم في العناية المركزة أو أثناء العمليات فلم يتم الحصول عليها، بما في ذلك جميع المواد التي الضرورية 
 المذكورة أعاله.
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ًًايخّصًبالذكرًوًمركزًدوثيوًالندهاااتً يًهورياً قدمًالشكرًلالًمنًهاهمً يًإعدادًهذاًالدقرير  * 

 الغوطة في الموحد الطبي المكتب في العامة والعالقات التواصل لجنة مسؤول ماجدًأةوًعليالدكتور  -
 .الشرقية

  . 1  الطبية النقطة ومدير جراحة مقيم" نضالًةوأًالدينًهيف الدكتور -
  .الميدانية المشافي حدأ سالمياإل الغوطة مشفى عامة جراحة اختصاص الغنيًعةدًحمدأ الدكتور -
 .مصراتة مشفى في المشددة فني تخدير عناية اختصاص –  الخالدًمحمودًمحمد -

 

*  *  *  *  * 

 
ً

ًأوًدهاؤل؛ًيرجىًمراهلدناًعلىًالةريدًاإللادرونيًالدالياًأليًاهدفهار
sy.info-editor@vdc 

 

ًدقاريرناًالهابقةًباللغةًالعرب ةًيرجىًزيارةًالرابطًالدالياًلإليالعًعلى
sy.info/index.php/ar/reports-w.vdchttp://ww 

 

ًدقاريرناًالهابقةًباللغةًاإلنكليزيةًيرجةًزيارةًالرابطًالدالياًلإليالعًعلىً
http://www.vdc-sy.info/index.php/en/reports 
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