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 /تعكس أجواء املكان رغبتنا يف تقديم خدمات
ذات مستوى عاملي
يف مرحلــة التخطيــط ملستشــفى  ،ETHIANUMتم تحديد االشــراطات من خالل
مجموعــة مــن التوجيهــات الواضحة :توفري تقنية طبية مبســتوى عاملــي ،وتحقيق
االســتدامة املســتمرة يف التشــغيل ،وخلق بيئــة مريحة للعمــاء واألطباء والفريق
بأكمله.
مستشــفى « ETHIANUMمستشــفى أخرض» منوذجي :التشــغيل دون ترك
انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربون واإلمداد باملاء ،والتحكــم يف درجة الحرارة ،واإلضاءة،
والطاقــة وإنتــاج الحــرارة ،كلها تســتند إىل نفس األفكار املبتكرة املســتخدمة يف
تكنولوجيــا املعلومــات وتنظيــم تدفق العمل.
التصميــم الداخــي بالكامل مســتوحى من مبــادئ التصميم املســتخدمة يف فنادق
الخمــس نجــوم ،فــا يوجد إال القليل مــن العنارص التي تذكّرك بأنك يف مستشــفى.
وهــذا ينطبــق بالتحديــد عىل مرافق الراحة شــديدة الخصوصيــة املتاحة يف  23غرفة
وأربعــة أجنحــة ،تضم حاممات ذات مســاحة كبرية ،ونظام تدفئــة تحت األرضية،
وتلفــاز ،وثالجــة صغرية ،وشــبكة واي فاي ،ووحدات اتصــال بجانب الرسير.
هــذا باإلضافــة إىل معدات التصويــر بالرنني املغناطييس  3-Teslaواملعــدات الطبية
والفنيــة التي تشــمل أجهزة األشــعة الســينية الرقمية وأجهــزة التصوير باملوجات
فــوق الصوتيــة وغريهــا ،باإلضافة إىل غــرف عمليات مزججة بالكامــل ومركز جراحة
متطور للمــرىض الخارجيني.

لقد اســتطاع مؤســس املستشــفى والرئيس التنفيذي واملدير
الطبــي األســتاذ الدكتــور الطبيب غونرت جريمــان ،بالتعاون مع
الرئيــس التنفيــذي الدكتور بيرت جورليــش ،تحقيق رؤية
جودة الخدمة الشــاملة.
تجمــع ثقافة مستشــفى  ETHIANUMبــن الطب متعدد
التخصصــات بالتعــاون مع جامعة هايدلربغ ،والبحث املســؤول
والحوار الراقي مــع الناس أيضً ا.
وهــذه غايــة يلتــزم بها جميع أفراد فريق املستشــفى.
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 /الجراحة التجميلية التقوميية

 /الجراحــة املجهرية

يتمتــع فريــق الجراحــة التجميليــة لدينا بخربة واســعة يف مجال التجميــل الرتميمي
بعــد اســتئصال األورام وبعد الحروق أو آثــار اإلصابات ،وكذلك عمليــات تجميل
الثدي.

تتطلب زراعة األنسجة املروية مستوى عال من الخربة ،وبراعة متميزة ،وتدري ًبا
خاصا.
ًّ

وبإمكانهم اســرجاع وظائف الجســم الرئيســية واملســاعدة يف تحســن جودة حياة
األفــراد .وهــذا يتضمــن يف الغالب اســتخدام الجراحة املجهريــة الرتميمية .نرجو
استشــارة طبيــب الجراحــة التجميليــة يف الدواعــي التالية ،عىل ســبيل املثال ال الحرص:

يســتخدم جراحــو التجميــل واليد الجراحــة املجهرية إلجراء العمليــات التالية عىل
ســبيل املثال ال الحرص:
زراعة النسيج ذايت املنشأ إلخفاء العيوب التي تحدث نتيجة لحادث أو عملية جراحية

تجميل األذن

التشوهات الخلقية

زراعة األعصاب والعضالت لعالج شلل الوجه بعد سكتة دماغية أو حادث أو استئصال
األورام عىل سبيل املثال

الرتميم بعد استئصال األورام

ترميم الثدي

عالج االستسقاء اللمفاوي

إصابات الحوادث

أورام الجلد

ترميم ثدي املرأة عن طريق نقل النسيج ذايت املنشأ بعد جراحة الرسطان

إصابات الحروق

نخر وتشوهات العظام

زراعة العظام ،بعد استئصال األورام عىل سبيل املثال

أورام األنسجة الرخوة/العظام

االستسقاء اللمفاوي

تأخر التئام الجروح

الندوب

يعمــل الخــراء برباعة باســتخدام خياطات أدق من
الشــعرة .كام يســتخدمون إبـ ًرا بقطر ال يتعدى
خمســة عرش جز ًءا مــن امللليمرت.
وت ُجــرى الجراحة املجهرية ،التي تُســتخدم
يف خياطــة األوعية الدمويــة والعمليات
الجراحيــة الحديثــة طفيفة التوغل ،باالســتعانة
بامليكروســكوبات الجراحية.
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 /مركز جراحة الثدي
يف مستشفى ETHIANUM
تربهــن شــهادة الجمعيــة األملانية لج ّراحــي التجميل والرتميم
(  )DGPRÄCاملمنوحــة لنــا عىل الجــودة العالية لتخصــص جراحة الثدي
يف املستشفى.
وتتضمــن رشوط الحصــول عىل هذه الشــهادة قضاء ســتة أعوام من
التدريــب لــي يصبح الشــخص جراح تجميل وترميــم ،وخربة يف جميع
مجــاالت جراحــة الثدي ،وإثباتًا لعــدد معني من العمليــات التي أجراها
الطبيــب عــى الثــدي كل عام ،وهذا قد يتفاوت بــن إدخال الطُّعم
والرتميــم املعقد للثدي بالجراحــة املجهرية.
وعــى املراكــز املتميــزة أيضً ا تســجيل كل عمليات الثدي يف ســجل وطني
حتــى ميكــن تقييمهــا .ويتم مراجعــة هذه املعلومات من قبــل أخصائيني
خارجيــن .يتــوىل قيادة مركز جراحة الثدي يف مستشــفى ETHIANUM
األســتاذ الدكتور الطبيب ماتياس رايشــنربغر.
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 /جراحة التجميل
قــد يعاين الشــخص الذي ال يحب
مظهــره أمل ًا نفسـيًّا ال ميكن وصفه.

لقــد تلقــى ج ّراحــو التجميل الخرباء يف مستشــفى  ETHIANUMتدري ًبــا مكثفًا.

ولهــذا فــإن التــرف الصحيح رضوري ال محالــة :ننصح أي امرأة تعاين
مــن ترهل األنســجة بعد الوالدة أو بعد خســارة كميــة كبرية من الوزن
أو تســاقط الجفــون أو صغر حجــم الثديني أو ضخامتهام باستشــارة
جـ ّراح تحميــل وترميــم ذي خربة يف أملانيا بصفــة غري ملزمة.

وهــم بارعون يف اســتخدام أحــدث التقنيــات الجراحية الخفيفة ،وســيقدمون لكم
النصــح بانفتــاح وصــدق .وإذا كانت النتيجــة املثالية غــر متوقعة ،فلن يرتددوا يف
النصــح بعدم الخضوع إلجــراء طبي معني.

نجري العمليات التالية عىل سبيل املثال ال الحرص:
تجديد اليد والجلد

شد البطن

جراحة األعضاء التناسلية

نحت الجسم

رأب الجفن (شد الجفون)

شد الجسم

نحت الدهون

جراحة تضخم الثديني (للرجال)

شفط الدهون لعالج الوذمة الشحمية

شد/تصغري الثدي

تكبري الشفاه

(اللي) ونسيج دهني
تكبري الثدي بزرع الطُّعم ّ
ذايت املنشأ

معالجة الندبات
تجميل األنف
شد العضد

جراحة تخفيف الضغط ال َحجاجي
شد الوجه (التقليدي وبتقنية
 SMASوتقنية )MACS

تجميل األذن

شد الوجه بالخيوط (الشد الرقيق)

شد الصدغ (الخد)

شفط الدهون وحقن الدهون

شد الجبهة

تفتيت الدهون بالتجميد (تجميد الدهون)

شد الرقبة وأعىل الصدر

زراعة الشعر

اآلراء الثانية واالستشــارات بخصوص املشــاكل
هــل خضعــت لجراحــة بالفعل؟ هل أنت غري ٍ
راض عــن النتائج أو تعاين من أي
مضاعفــات؟ ليــس بالرضورة أن يجعلك هذا تشــك يف مؤهالت الج ّراح.
ولكن من النادر أن يكون املرء عىل اســتعداد للســاح للجراح نفســه بتصحيح
الندبــات غري املتســقة أو املشـ ّوهة أو التجاويــف أو التل ّيف املِحفَظي
(جراحــة التجميل الثانوية).
يف مستشــفى  ،ETHIANUMلديــك الخيار :أخصائيونــا متوفرون لتقديم رأي
ثــانٍ مســتقل ،إن كان هــذا كل مــا تحتاج إليه .وإذا أردت الخضــوع للفحص وتلقي
رسنا تقديم الدعم إليك.
املشــورة قبل اإلجــراء التصحيحي ،فســي ّ
رسية الخاصة ،يُرجى
للمزيد من املعلومات عن االستشــارات بشــأن املشــاكل ال ّ
االتصال عىل+49 6221 8723 -338 :
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 /جراحة اليد

 /الطب التجمييل

لــدى مستشــفى  ETHIANUMأخصائيــون موهوبون يف هــذا املجال من مجاالت
الجراحــة :األســتاذ الدكتور غونرت جريمــان املعروف عامليا ،والذي يجــري عمليات
اليــد منــذ ثالثني عا ًمــا ،ورشيكه الدكتور املحــارض يف الجامعة هولغر إنغــل ،قد حقّقا
نجاحــات مبهــرة يف عمليــات تصحيــح أصعب التشــوهات واملضاعفات املعقدة يف
األوتــار أو إصابــات األعصاب وأكرثها ندرة.

يف مستشــفى  ،ETHIANUMميكننــا مســاعدتكم عىل تجديد الشــباب والظهور
أصغر سـ ًنا ،دون اســتخدام املرشط .هنــاك عدة طرق ومناهج لعــاج التجاعيد
املؤثــرة عىل املظهر أو بقع الشــيخوخة.

تُســتخدم أحــدث التقنيــات ،ومنها الفحــص الوظيفي التشــخييص طفيف التوغل
للغضاريــف ،والجراحــة املجهريــة ،والتقنيــات الجراحية مثل طريقــة التخدير
املوضعــي حــن اليقظــة الذي يكون املريض خالله يف وضع يســمح لــه باختبار
وظائــف اليــد واألصابع يف أثنــاء العملية الجراحية دون الشــعور باألمل.
تُرجــى استشــارة ج ّراحي اليد يف الحــاالت التالية:
آفات قرص الغرضوف الليفي الثاليث

التشوهات الخلقية

متالزمات االنضغاط العصبي

متزق األربطة والكسور

إصابات األعصاب

تقلصات دوبويرتان

بنــاء عــى ال َع َرض ،قد ترتاوح تلك الطرق بني اســتخدام البوتولــن (البوتوكس)
وحمــض الهيالورونيك وبني الحقن بالنســيج الدهني ذايت املنشــأ ،واســتعامل
تقنيــة الليــزر  ،VelaSmooth™ Proوالضوء النبــي املكثف ( )IPLوالعالج
بالــرددات الراديويــة وامليزوثريايب ،بل وتشــمل العالج الضويئ الديناميــي لتجديد
البــرة ،وكذلــك تجديد برشة الوجه أو أعــى الصدر أو اليدين.
ال شــك أن املعرفــة واملهــارة والخربة التــي يتحىل بها األخصايئ املســؤول عن العالج
هــي التــي تقرر الطريقة األنســب .يُرجى تحديــد موعد مع طبيبة األمــراض الجلدية
الدكتــورة بروســي ،لتحديــد الخيارات التــي تعطيك أفضل النتائج التي تناســب
احتياجاتــك التجميلية.
موضوعات الطــب التجمييل:

إصابات األوتار ومتزقاتها

استبدال املفاصل (املفاصل الصناعية)

تجديد برشة اليد

بقع الشيخوخة

إصابات الحوادث الثانوية

إيثاق املفصل (جمود املفصل)

تجديد الشعر

توسع الشعريات (األوردة العنكبوتية)

تآكل وتلف غرضوف املفصل

كرس العظم الزورقي

تكبري الشفاه

العالج بالبوتوكس

توسع الشعريات الحمراء

السيلوليت

التقش
ّ

الحقن بأدوية التخلص من التجاعيد

إزالة الوشم

االستشارات بخصوص الشعر

 /الدكتور الطبيب واملحارض يف الجامعة هولغر إنغل
جراح التجميل والرتميم وجراح اليد
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 /الدكتورة الطبيبة سيلفيا بروسيك
طبيبة األمراض الجلدية واألمراض التناسلية
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 /طب األمراض الجلدية

 /زراعة الشعر

لقــد ك ّرســت الدكتــورة ســيلفيا بروســي حياتهــا لهــذا املجــال يف مستشــفى
 .ETHIANUMوهــي طبيبــة أمــراض جلديــة وأمــراض تناســلية ،وكذلــك
أخصائيــة طــب أوعيــة دمويــة وطبيبــة مســتقيم ورشج وأخصائيــة حساســية تركــز
عــى طــب العــاج بالليــزر وطــب األمــراض الجلديــة.

تُعتــر زيــادة كثافة الشــعر بالجراحة حل واعد لتحســن املظهر الطبيعي لشــعر
الرجال والنســاء عىل حد سواء.

يفيــد نطــاق كفاءتها الواســع كل العمــاء الذين يعانون مشــاكل متنوعة:
الوذمة الشحمية

حب الشباب

الدوايل

أنواع الحساسية ،وحمى القش

اضطرابات األظافر
(فطريات األظافر ،عدم منو األظافر)

ال ُعد الوردي للشعريات املتوسعة

عالج الندبات
ال ُعد الوردي
عالج الغدد ال َع َرقية (فرط التع ّرق)
عالج الثآليل

اضطرابات املستقيم
الورم الوعايئ الدموي
الوقاية من رسطان الجلد
أورام الجلد الحميدة أو الخبيثة

نقــدم أيضً ــا عال ًجا ف ّعــالً بالبالزما الغنيــة بالصفائح الدموية ( )PRPاملشــتقة من
الدم الذايت لتنشــيط جذور الشــعر كإجراء وقايئ أو إضافة إىل زراعة الشــعر .يضمن
الجمــع بــن اختيــار التقنيــة املثالية والخربة الواســعة يف زراعة الشــعر عال ًجا ناج ًحا
ودا مئًا.
تشــمل عمليات التصحيح الشــائعة:
زيادة كثافة شعر فروة الرأس ،وعالج تراجع الشعر والصلع العلوي أو املناطق خفيفة الشعر
إخفاء الندبات يف فروة الرأس
زيادة كثافة الحواجب املنزوعة ،أو الخفيفة ،أو غري املتناسقة
تحسني املناطق الخفيفة أو غري املتناسقة من اللحية

تســتخدم األخصائيــة يف مستشــفى  ،ETHIANUMالدكتــورة الطبيبة املحارضة يف
الجامعــة إيفــا كولينســبريغر ،تقنيــة اقتطاف وحدات البصيــات ( )FUEبنجاح منذ
عــدة ســنوات .هذه التقنيــة عبارة عن طريقــة خفيفة وطفيفة التوغل تُســتخدم
يف زراعــة كل شــعرة عــى حدة .وتتضمن هــذه التقنية دقة عىل مســتوى الجراحة
املجهريــة وتتطلــب اســتخدام اليــد بحذر وصرب؛ مام يؤدي إىل تحقيــق أفضل معدالت
نجــاح ممكنــة ،مع ترك أصغر ندبــات ممكنة ،يصعــب رؤيتها بالعني.

طــب الليزر الحديث
ال ُيــارِس طــب الليــزر إال أخصائيــون معتمدون .وبعد الفحــص األويل املكثف ،نســتخدم أجهزة الليزر يف
مجــال األمــراض الجلدية للدواعــي التالية ،عىل ســبيل املثال ال الحرص:
َحب الشــباب ،وال ُعد الوردي ،وتوســع الشــعريات والدوايل ،والوحامت الحمراء الصباغية ،واألورام
الوعائية الدموية ،حتى يف الرضع ،عالج ال ُعد الوردي للشــعريات املتوســعة (توســع الشــعريات املكثف)،
والــورم الغــدي العرقي واضطرابــات الخاليا الصبغية (كبقع الشــيخوخة ،وعــاج الندبات ،وعالمات
التمــدد والتجاعيــد وبقــع الشــمس عىل الوجه ،والرقبة ،وأعــى الصدر ،والي َدين).
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 /الدكتورة الطبيبة املحارضة بالجامعة إيفا كولينسبريغر
جراحة التجميل والرتميم.
هي الشخص الذي عليك االتصال به من أجل عمليات زرع الشعر
وتصحيح الندبات وجراحة األعضاء التناسلية.
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 /طب النساء
اليــوم ميكــن إجــراء العمليات التي كانــت تعترب عمليات كــرى بأقل ندبات
تجميليــة :تخصص طبيب النســاء األســتاذ الدكتــور أماديوس هورنيامن يف
الجراحــة طفيفــة التوغل .وقد حصل عىل شــهادة ألعىل مســتوى مــن التأهيل
(شــهادة  )MIC-IIIمــن مجموعة عمل مناظري أمراض النســاء ()AGE
يف .2015
مستشــفى  ETHIANUMهــي أول مستشــفى خاصة يف أملانيــا تحتوي عىل
نظــام آيل ثــايث األبعاد إلجــراء عمليات جراحة البطن .وهذا يزيد من ســامة
العمليــات ويقلل من أوقات التشــغيل واآلالم.
األســتاذ الدكتــور أماديــوس هورنيامن رائد يف مجال مناظــر البطن ثاليث
األبعــاد ،وقــد طـ ّور هذا املنهج يف طب جراحة النســاء داخــل أملانيا :لقد أجرى
أول عمليــة اســتئصال للمبيــض عرب منظــار بطن يف عام  .2012ويف عام
 ،2018أجــرى عمليــة نقــل وتر من فخذ مريضــة لتحويله إىل شــبكة صناعية
ذاتيــة املنشــأ لدعــم قاع الحــوض يف عملية جراحيــة متطورة كانت األوىل من
نوعها عىل مســتوى العامل.

مقتطف من مجموعة الجراحات التي نجريها:
عمليات الرحم عن طريق املهبل

منظار البطن

توسيع عنق الرحم

التعقيم

منظار الرحم التشخييص وتوسيع عنق الرحم

الفحص التشخييص لإلنجاب
(فحص الخصوبة التشخييص)

االستئصال املخروطي العنقي
إدخال اللولب الرحمي
جراحة األعضاء التناسلية الخارجية
الحجاب املهبيل
أورام املهبل
كيس غدد بارثولني

جراحة تسهيل اإلنجاب
جراحة طفيفة التوغل لحاالت االلتصاق
إزالة الرحم املنزاح (استئصال الرحم)
استئصال الكيسة بالكامل ،واستئصال املبيض
استئصال الورم العضيل
استئصال الرحم التام
استئصال الرحم فوق العنق باملنظار ()LASH

الجراحة لعالج أعراض هبوط الرحم (تثبيت
املهبل ال ُعجزي ،وتعليق عنق الرحم)
منظار الرحم
استئصال الورم الليفي الرحمي والبوليب
يك بطانة الرحم
ّ
فصل الحاجز
إزالة التصاق الرحم
(تقنية ﺳﯿﻨﻜﯿﻮﻻﯾﺰﯾﺲ لعالج متالزمة أرشمان)

 /األستاذ الدكتور الطبيب أماديوس هورنيامن
طب النساء والتوليد
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 /جراحة العمود الفقري
األســتاذ الدكتــور الطبيب يورغن هارمس واألســتاذ الدكتور
الطبيــب بــرك أوركيس أوغلو هام املســؤوالن عن عالج
املــرىض املصابني مبشــاكل يف العمود الفقري يف مستشــفى
.ETHIANUM
األســتاذ هارمس واحد من أشــهر خرباء جراحة العمود
الفقــري يف العــامل .وهو رائد يف اســتخدام التقنيــات الجراحية
املتقدمــة يف مجــال الجنف وجراحــة األورام ،والجراحة عرب
الفــم ،وإجــراء صهــر الفقرات القطنية مــن الخلف من خالل
األقنيــة العصبيــة ( ،)TLIFأو التثبيت الظهــري للعقدة
الفهقيــة املحوريــة ،وهــي عملية بتــم إجراؤها اآلن يف جميع
أنحاء العامل.
الدكتــور واملحــارض يف الجامعة أوركــي أوغلو ملتزم
باســتخدام التقنيــات املجربــة إكلينيكيــا واملبتكرة ،كجراحة
العمــود الفقــري طفيفة التوغل باســتخدام الجراحة مبســاعدة
الكمبيوتــر عىل ســبيل املثال ال الحرص.

موضوعات جراحة العمود الفقري:
حاالت االنزالق الغرضويف التي تؤثر يف الغضاريف بني الفقرات ومفاصل العمود الفقري
التشوهات (الجنف ،والحداب ،وانزالق الفقرات)
الكسور (اإلصابات الرضية والكسور املخلخلة للعظام)
األورام الحميدة والخبيثة (األورام الكبرية والثانوية داخل القناة الفقرية)
االضطرابات االلتهابية (التهاب الفقرات ،والتهاب املفاصل الروماتويدي)
العالج الجراحي للتشوهات الخلقية أو املكتسبة يف العمود الفقري (كتشوه آرنولد خياري،
واالنتباذ اللوزي ،والحبل الشويك امللتصق)
العالج الجراحي لتشوهات أوعية الحبل الشويك (مثل الناسور الرشياين الوريدي الجافوي،
والورم الوعايئ الدموي ،واألورام الوعائية الكهفية)
عمليات املراجعة بعد جراحة سابقة
االضطرابات التالية للرضح ،وتكهف النخاع/م َوه النخاع

مالحظة مهمة بشأن املواعيد
ميكنك االطالع عىل معلومات شاملة عىل
موقعنا اإللكرتوين

الصورة العلوية:
الجنف الصدري امللحوظ مع انحناء مقابل تعوييض
وتشوه صدري .تم إجراء عملية عىل الجزأين األمام
والخلفي من العمود الفقري.

www.ethianum.de/
wirbelsaeulenchirurgie

الصورة السفلية:
تصحيح كامل تقري ًبا للجنف وتشوه الصدر بعد
الجراحة .ت ُجرى العمليات الجراحية من هذا النوع
باستخدام املراقبة العصبية لضامن السالمة.

كام ميكنك تنزيل االستبيان من هذا املوقع:
يُرجى إكامل االستبيان وتلخيص نتائج
الفحص الحالية وإرسالها إلينا سلفًا.

 /األستاذ الدكتور الطبيب يورغن هارمس
جراح العمود الفقري والعظام والرضوخ
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 /األستاذ الدكتور الطبيب بريك أوركيس
جراحة العمود الفقري واألعصاب
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 /الكتف :الجراحات التحفظية يف املفاصل باستخدام
املنظار ،واستبدال املفاصل
ينتــج أمل الكتــف عاد ًة مــن اإلصابات الحادة أو القدمية أو األمــراض االلتهابية
أو التنكســية .الدكتــور الطبيــب مايكل ليامن واألســتاذ الدكتور الطبيــب فيليكس
تســايفانج هــا جهتــا االتصال يف مستشــفى  ETHIANUMفيام يتعلق بتشــخيص
وعالج مشــاكل الكتف.
بعــد النظــر يف التاريــخ الطبي وإجراء الفحوصــات بالتصوير ،يســتطيع الخرباء
تأكيــد التشــخيص والســاح للمرىض بالعودة رسي ًعا إىل مامرســة حياتهــم املهنية أو
رياضتهــم التنافســية ،باســتخدام تقنية املنظار.
العمليــة املتطــورة الســتبدال الكتف بالكامل قد تؤدي إىل تحســن جــودة الحياة متا ًما
يف حــاالت الخشــونة املتقدمــة عند عــدم توفر خيارات عمليــات رأب املفصل إلعادة
إمنــاء غــروف املفاصل ( )ACRAأو زراعة الغرضوف الذايت املنشــأ(.)ACT
يســتخدم األخصائيــون أنوا ًعــا مختلفة مــن املفاصل الصناعيــة واملواد واملكونات
التعويضيــة .وبنــا ًء عــى حالة العضالت واألوتــار املحيطة مبفصــل الكتف ،ميكن إجراء
عمليــة اســتبدال ترشيحية أو عكســية (جزئية) للكتف .األســتاذ الدكتور تســايفانغ
والدكتــور ليــان أخصائيــان لديهام خربة واســعة يف عمليات اســتبدال الكتف
بالكامــل.

الدواعــي املحتملــة لجراحة الكتف:
إصابات الكفة املدورة (العضالت واألوتار
املحيطة مبفصل الكتف)
عدم استقرار الكتف
االلتهاب العظمي املفصيل للكتف
استبدال الكتف بالكامل

متالزمة االنحشار الكتفي
تكلّس أوتار الكتف
إصابة العضلة ذات الرأسني
تج ّمد الكتف

 /جراحة املرفق
قــد يتأثــر املرفقــان نتيجــة ملشــاكل متنوعــة .والعــاج التحفظــي مفيــد يف كثــر
مــن هــذه الحــاالت .ونــاد ًرا مــا تكــون هنــاك حاجــة إىل جراحــة املرفــق .إذا تعــذر
تجنــب التدخــل الجراحــي ،فيكــون ذلــك عــر عمليــة باملنظــار.
األســتاذ الدكتــور تســايفانغ لديــه خــرة واســعة يف العــاج بالتوغــل الطفيــف يف
هــذا املفصــل املع ّقــد ،وســيضمن أولً إجــراء تشــخيص شــديد الدقــة ،ثــم يناقــش
توصيــات العــاج الشــامل معــك.
موضوعــات جراحة املرفق:
عدم االســتقرار بســبب إصابات األربطة
إصابــة الغــروف ،والتهاب العظم والغرضوف الســالخ ،وداء بانر،
وارتخاء هيــاكل املفاصل
إصابــات اإلجهــاد مثــل التهاب مفصل مرفــق العبي التنس أو الجولــف ،أو حاالت االلتهاب
متالزمــة النفق املرفقي
االلتهــاب العظمي املفصــي للمرفق
اســتبدال مفصل املرفــق بالكامل

 /الدكتور الطبيب مايكل ليامن ج ّراج العظام وأخصايئ الطب الريايض ،واألستاذ الدكتور الطبيب فيليكس تسايفانغ جراح
الرضوح وأخصايئ الطب الريايض
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 /الجراحات التحفظية يف الفخذ باستخدام املنظار

 /استبدال الفخذ بالكامل

باإلضافــة إىل اإلصابــات التــي تنتــج عــن الحــوادث والتــآكل ومشــاكل العمــود
الفقــري (الفقــرات القطنيــة) ،والحــوض ومفاصــل الركبــة أو القــدم والتشــوهات
ال ِخلقيــة التــي قــد تــؤدي إىل حــدوث أمل يف الفخــذ .يعالــج الدكتــور مايــكل
ليــان الحــاالت التاليــة باملنظــار متــى كان ذلــك ممك ًنــا:

يتــم اســتنفاد كل الخيــارات التحفظيــة والتنظريية قبل إجراء اســتبدال كامــل للفخذ
يف مستشــفى  .ETHIANUMولكــن ،إذا سـ ّبب االلتهاب العظمي املفصــي للفخذ
تقييـ ًدا كبـ ًرا للحركــة وجودة الحيــاة ،ف ُينصح بإجراء جراحة اســتبدال املفصل.

انحشــار املفصــل الفخــذي :تصحيــح التشــوهات قبــل اإلصابــة بالتهــاب املفصــل .ترميــم رأس
الفخــذ وغــروف املفصــل والتشــوهات الشــفوية التــي يتــم اكتشــافها يف مراحــل مبكــرة قــد
تقلــل األمل وتؤخــر الحاجــة إىل اســتبدال الــورك أو تجنــب اســتبداله.
العيــوب الشــفوية :دامئًــا مــا تكــون هنــاك محــاوالت للحفــاظ عــى الشــفا باســتخدام إعــادة
الرتميــم .ميكــن إزالــة التمزقــات املشــطرة جزئ ًّيــا بالطريقــة نفســها املتبعــة يف إصابــات
الغــروف الهــايل ملفصــل الركبــة؛ ويف بعــض الحــاالت ،ميكــن إجــراء اســتبدال للشــفا
باســتخدام مــادة ذاتيــة املنشــأ.
االلتهاب العظمي املفصيل للفخذ :يف بعض الحاالت ،ميكن استخدام املنظار لعالج الحاالت
املبكرة واملتوسطة من االلتهاب العظمي املفصيل إذا كان مفصل الفخذ مل يتصلب بع ُد؛ وذلك
لتحسني الحركة امليكانيكية بني رأس الفخذ وال ُح ّق .يُزال االلتهاب االلتهاب ويُعاد ترميم
الشفا ذي األهمية الميكانيكية والحيوية البالغة عند اللزوم.

 /الدكتور الطبيب مايكل ليامن ج ّراح العظام
وأخصايئ الطب الريايض
22

يف مستشــفى  ،ETHIANUMيتــم التخطيط الســتبدال الفخذ بالكامل باســتخدام
برنامــج متخصــص معتمد عىل صور األشــعة الســينية .وهذا الشــكل من الجراحة
طفيــف التو ّغــل؛ ألن الجراحــن يســتخدمون تقنية طفيفــة التوغل ( ،)AMISوهي
تطــور مبتكــر للوصــول من الجزء األمامــي إىل مفصل الفخذ.
ال يتســبب األســتاذ الدكتور يورغ هولشــتاين ،خبري اســتبدال الفخذ والركبة ،يف
إصابــة أي عصــب يف أثنــاء إجــراء العملية .وهو ال يقطــع أي عضالت أو أعصاب،
بــل يدفعهــا جان ًبــا بكل بســاطة .واملزايا التي تتصــف بها تلــك العملية مقارن ًة
باإلجــراءات التقليديــة تشــمل :دخــولً إىل مفصل الفخذ دون التســبب يف جرح كبري،
وانخفــاض كميــة الدم املفقــود ،و ِق َص فرتات إعادة التأهيــل .ميكن الوقوف عىل
الســاق عىل الفور من جديد.
حتــى وإن كانــت هناك حاجة إىل اســتبدال املفصــل الصناعي للمــرة الثانية ،فإن
العمليــات الجراحيــة طفيفــة التوغــل  AMISهي املنهج املفضّ ل لــدى األخصائيني.

 /األستاذ الدكتور الطبيب يورغ هولشتاين
ج ّراح العظام والرضوح
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 /جراحة الركبة

 /استبدال الركبة بالكامل

قــد تتعــرض حركــة أكــر مفصــل يف الجســم للتقييــد بســبب املشــاكل الصحيــة
أو اإلصابــة ،وهــذا قــد يؤثــر كثــ ًرا يف جــودة حيــاة املصابــن .لقــد كــ ّرس خبــر
الركبــة الدكتــور الطبيــب فولفغانــغ فرانتــس حياتــه لعــاج أمل الركبــة وإصاباتهــا
يف مستشــفى .ETHIANUM

لطاملــا كانــت جراحــة «إدخال» مفصل الركبــة الصناعي نو ًعــا معتمدً ا من العالج يف
أوروبــا ،حتــى أنهــا أصبحت اآلن معيا ًرا قياســيا يف طرق العــاج .يتحقق الدخول
الجراحــي عــن طريــق التعامل برفق بقدر املســتطاع لتجنــب إتالف العضالت
واألنســجة .سـ ُيناقش األســتاذ الطبيب يورغ هولشــتاين الطريقة املثالية معك.

وقــد طــ ّور تقنيــة الســتئصال الوتــر يف أثنــاء تصحيــح األربطــة الصليبيــة املمزقــة،
وهــي ت ُســتخدم اآلن عــى مســتوى العــامل :إنهــا رسيعــة يف إجرائهــا ،وتــرك ندوبًــا
قصــرة األجــل ،وتقلــل نســبة املضاعفــات.

تســتبدل عمليــة الــزرع أحاديــة اللقمة نصفًا واح ًدا من ســطح املفصل ،بينام تُســتبدل
جميــع أســطح الركبــة يف أثنــاء إجراء ثنايئ اللقمة (اســتبدال الركبــة بالكامل) .يف مثل
تلــك الحــاالت ،مــن املمكن إزالة ســطح الرضفة الخلفــي التي أتلفهــا التهاب املفاصل
ويتــم اســتبدالها بجــزء مزروع مــن البوليثيلني محمي بإســمنت عظام.

مجاالت تخصــص خبري الركبة:
متزق الغرضوف املفصيل

منظار مفصل الركبة

خشونة مفصل للركبة

عدم استقرار الركبة

خشونة الرضفة

متزق الرباط الصليبي

عدم استقرار الرضفة (عظم رأس الركبة)

إعادة الجراحة بعد جراحة سابقة عىل الرباط
الصليبي

كقاعــدة عامــة ،تتحســن القدرة الحركيــة ملفصل الركبة بعد إجراء االســتبدال بجزء
يسـ ِّهل نطاقًا واسـ ًعا من الحركة ويُســهم بشــكل مبكر يف الوقاية من
صناعي ،والذي َ
األمــراض املرتبطــة بنمــط الحياة ،مثل داء الســكري ،أو األزمــات القلبية ،أو أمراض
القلــب ،أو ارتفاع ضغط الدم.
يوضــع إجــراء قطــع العظــم التصحيحي يف االعتبار يف حالــة وجود تآكل جزيئ يف
الغــروف نتيجــة لوضــع الركبتني عىل شــكل حرف  Xأو  Oيف املرىض صغار الســن.
يتــم تقويــم العظام الفخذية أو القصبية بواســطة االســتئصال للعظــام وتصحيح
ثباتهــا باســتخدام لوح مــن التيتانيوم يف هذا اإلجراء.
تشــمل مجــاالت جراحة زرع األجزاء الصناعيــة بالركبة:
الجراحة التحفظية لقطع العظام التصحيحي
زرع أجزاء صناعية جزئية (مفصل صناعي انزالقي)
زرع سطح املفصل ثنايئ اللقمة (استبدال كيل للركبة)

 /الطبيب فولفغانغ فرانتس
جراح رضوح وأخصايئ الطب الريايض
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 /جراحة القدم

 /التخدير

التكويــن الدقيــق واملعقــد ألقدامنــا يجعلها حساســة للغاية ،إىل الحــد الذي قد يُخل
بتوازنهــا نتيجــة ألصغــر تشــوه ،أو رضح مجهري ،أو خطــوة خاطئة ،أو حتى ارتداء
ـخيصا دقيقًا ملبــارشة العالج املفصل.
حــذاء عــى املوضة .يتطلب األمل الناشــئ تشـ ً

نعلــم أن عمالءنــا يرغبــون يف النــوم والتخلص من اآلالم أثناء أي عمليــة جراحية ثم
االســتيقاظ دون الشــعور بالغثيان.

األســتاذ الطبيــب فيليكــس تســايفانغ ،خبري رائد يف عالج جميع مشــاكل القدم يف
مستشــفى  ETHIANUMيف هايدلــرغ .وهو جراح تقويــم عظام ورضوح ،عالوة
عــى مؤهالتــه األخــرى مثل فهو أيضا جــراح تقويم عظــام متخصص ،وأخصايئ طب
ريــايض ،وطبيــب روماتيزم وجراح تقويــم عظام لألطفال ،وكان كبــر جراحي القدم
يف قســم جراحــة تقويم العظــام يف جامعة هايدلربغ.
أنتــم يف أيـ ٍـد أمينة حينــا تخضعون لعالج األســتاذ الدكتور الطبيب تســايفانغ،
حينــا يشــكل التدخــل الجراحي رضورة مع العــاج التحفظي .تخصص هــذا الطبيب
املخــرم يف جراحــة القــدم يف العمليات الجراحيــة طفيفة التوغل التي تســهل امليش
املبكــر عــى القــدم املعالجة ،ومن ثم تقليل فــرات التأهيل.

ولــذا يتواجــد أطبــاء التخدير لدينــا لتحقيق ذلك .يأخذون مــا يلزمهم من الوقت
يف توضيــح نــوع التخديــر ومدته ،أو اإلجابة عن تســاؤالتكم .كام أنهم ســيرشحون
بوضــوح مخاطــر التخديــر ومزايا مواد التخديــر ومراقبة التقنيات املســتخدمة
يف أثنــاء الجراحــة .يف حالــة التخدير الكيل ،يشــمل هذا اإلجــراء مراقب مخطط
كهربائيــة الدمــاغ ( )EEGالذي تتعقــب مخطط كهربائيــة الدماغ ( ،)EEGوبهذه
الطريقــة يســتطيعون توفــر معلومات عن نشــاط الدماغ ودرجــة تخدير املريض.
وحتــى يطمــن املريض أكرث ،يُســتخدم جهاز قياس االســرخاء يف قياس وظيفة
العضــات ملنع حــدوث اآلثار الجانبية غــر املرغوب فيها.

الدواعــي املحتملة:
التورم
إبهــام القــدم املنثني (إصبع القــدم املتيبس)
االلتهــاب العظمــي املفصيل يف أوســط ومؤخرة القدم
عدم ثبــات مفصل الكاحل
االلتهــاب العظمــي املفصيل يف الكاحل

فحص التورم باســتخدام األشعة
ا لسينية

26

 /الدكتور الطبيب بريند شولتس طبيب
تخدير

 /الدكتور الطبيب أوفيه يانيك رئيس
قسم التخدير
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 /طب األشعة

 /ثقافة مستشفى ETHIANUM

قسم األشعة يف مستشفى ُ ETHIANUMمز ّود بأحدث األجهزة ،بد ًءا من جهاز
التصوير بالرنني املغناطيس .3-Tesla

مستشــفى  ETHIANUMليســت مستشــفى عاديًا ،بل متنحــك تجربة جديدة
بالكامــل .ويرجــع الســبب وراء هــذا التميز إىل العالقة القامئــة بني األطباء واملرىض،
باإلضافــة إىل التفاعــل القائــم عىل االحرتام بــن الفريق كله والعمــاء .نفضل لفظ
«العمــاء» ألنكــم بذلك تضعــون ثقتكم فينا بإرادتكــم ،محتفظني باســتقاللكم الذايت،
ومــن جانبنــا ســنبلغكم بجميــع التفاصيل وســتؤخذون عىل محمــل الجد ،مبا يف ذلك
جميــع أمنياتكــم ،وأهدافكم ،وقلقكــم ،ومخاوفكم.

يتميز عرض أنبوب جهاز التصوير بالرنني املغناطييس مبقاس أصغر كثريا مقارنة األجهزة
القدمية ذات الحجم الكبري .ومن هنا فلم يعد الفحص يتسم بأجواء غري مريحة؛ وذلك
بفضل إضافة الضوء الهادئ املنترش يف الغرفة.
إىل جانب هذا يوفر جهاز التصوير بالرنني املغناطييس الوقت لألسباب التالية :يف
مستشفى  ،ETHIANUMأوقات انتظار موعد إجراء التصوير بالرنني املغناطييس أقل
بشكل كبري .وقت الفحص أقرص من املعتاد ،بفضل تقنية  Siemensاالبتكارية التي
تزودنا بصور فائقة الجودة وبرسعة عالية .وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن يسهم التصوير
بالرنني املغناطييس يف تقليل مدة العملية الجراحية :قبل ترميم الثدي ،يضمن التصوير
بالرنني املغناطييس الوعايئ ،عىل سبيل املثال ،تحديدًا دقيقًا ملكان األنسجة املثالية للزرع
بفضل جودة الصور الفائقة.
كام يقدم قسم األشعة خدماته إليكم ،وحتى ولو مل تكونوا مرىض يف مستشفى
.ETHIANUM

لقــد جعلنــا صحتكــم ورفاهيتكــم مهمتنا  -بكل مــا يتطلبه ذلك.
يالحــظ عمالؤنــا فارقًــا بارزًا يف مستشــفتنا :إذ يجد األطبــاء واملوظفون وقتًا أكرث
يخصصونــه للرعايــة الفرديــة (نتيج ًة مثـ ًـا للفصل بني التمريــض والخدمات) ،كام
تركــز مؤسســتنا بأكملهــا عىل تلبيــة احتياجات عمالئنا ،عالوة عــى ذلك ُصممت
اإلقامــة يف املستشــفى لتُدخــل الرسور يف قلــوب العمالء من جميــع الجوانب بأقىص
قــدر ممكــن ،مبا يف ذلــك تصميم املنشــأة والراحة التي توفرها (مثــل ،أجنحة مزودة
مبيــزة إحضــار الرضيــع إىل أمه معظم الوقــت) وخدمات من الدرجة األوىل.
منشــأتنا متلؤها أجواء الراحة واالســرخاء ،حيث تُشــبه األجواء املبهجة يف
املبنــى أجــواء الفنادق ذات الخمــس نجوم ،مام يربز الهدف العام ملستشــفى
.ETHIANUM

يتمثــل هدفنــا أن ندير مستشــفى يرغــب كل طبيب وموظف
يعمــل بهــا أن يُعالــج فيهــا عند اللزوم دون أدىن تردد.
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 /العالج الطبيعي
يلعــب العــاج الطبيعي دو ًرا حاسـ ًـا يف تحســن القــدرة الحركية بعد املرض ،أو
اإلصابــة ،أو الجراحة .يقدم قســم املامرســة الداخــي نطاقًا ً
كامل مــن التطبيقات
التقليديــة واألســاليب املبتكــرة لعــاج عمالئنا ،أو أي شــخص يف املنطقة:

التطبيقات العالجية

العالج الطبيعي

التدليك التقليدي

العالج الطبيعي التقليدي

تدليك األنسجة الضامة

العالج اليدوي

التدليك العريض/االحتكايك

العالج الطبيعي العصبي

الرشيط املطاطي الطبي

العالج الطبيعي لالختالل الوظيفي القحفي
الفيك السلفي

الترصيف اللمفي اليدوي
العالج بالكهرباء
املوجات فوق الصوتية
العالج بالحرارة (كامدة الطينة الربكانية ،التدليك
بالبكرات الساخنة)

العالج الطبيعي للرياضيني
العالج الطبيعي لالعبي الجولف
الجمعيات الرياضية الداعمة
العالج الطبيعي باستخدام األجهزة

استعامالت الثلج (كامدة الثلج ،التقشري)

يضمــن لكــم التعــاون الوثيق بــن املتخصصني واملامرســن للعالج الطبيعي يف مستشــفى ETHIANUM

الحصــول عــى جودة عالج مثالية بعــد أي عملية.

ومــع هــذا ،ودون النظــر إىل التخصص الجراحي ،ســنقدم إليكــم النصائح والدعم والعــاج من خالل فريق
يرتأســه شــتيفان كــورن .يُرجى تحديد موعد ملناقشــة ما ميكننــا أن نقدمه لكم.
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 /الطب الوقايئ
إنَّ تدابري الرعاية الصحية الوقائية للحفاظ عىل مستوى األداء النفيس والجسدي
من أعظم التحديات التي تواجهنا اآلن .لذا يحرص األفراد وكذلك الرشكات عىل
االستفادة من عروض الرعاية الصحية الوقائية.
مينحكم الفحص الطبي يف مستشفى  ETHIANUMنظر ًة شاملة عىل وضعكم
الصحي ويضع حجر األساس إلدارة حالتكم الصحية.
نويص بإجراء الفحص الطبي الشامل الكتشاف النتائج الجديرة باملالحظة أو
املخاطر املحددة ،أو ما إذا كنت تسعى للمشورة فيام يتعلق مبخاوفك الشخصية.
أصبح التوتر ظاهرة دامئة الحدوث يف عاملنا املتسارع .ومن أجل تخفيف حدة
هذه الظاهرة عىل األفراد ،توفر عيادتنا ،عند الطلب ،خدمة إجراء تقييم ألسلوب
الحياة أثناء الفحص الطبي يف مستشفى  ETHIANUMمن خالل متابعة مستوى
التوتر ملدة أربع وعرشين ساعة ومراحل التعايف وجودة النوم لتحديد مستويات
التوتر لكل فرد ،وذلك من بني عوامل أخرى.
يستخدم أخصايئ الرعاية الصحية الوقائية تقنية تحليل النبضة األوىل لهذا الغرض،
وهي تقنية تُستخدم بنجاح يف مجال الرياضات االحرتافية.
سيبني لكم الدكتور فيليكس جراميل ،الطبيب البارز يف مستشفى ETHIANUM

خطوات ملموسة لتحسني أنشطتكم املتعلقة بعملية التعايف وللتعامل مع التوتر
ومن ثم تحسني صحتكم العامة.
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 /أطباؤكم يف مستشفى

ETHIANUM

حدســكم هــو مــا يُحدد ما إذا كنتم ســتثقون يف األخصايئ املتابــع لحالتكم أم ال.
يُســعدنا أن نقــدم إليكم خرباءنــا الداخليني لنــرك يف أذهانكم االنطباع األول.
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الدكتور الطبيب فولفغانغ فرانتس جراح الرضوح وأخصايئ الطب
الريايض .كواحد من رواد خرباء أمراض الركبة يف أملانيا ،يعالج
الدكتور فولفغانغ االلتهاب العظمي املفصيل بالركبة والرباط
الصليبي ومتزق الغرضوف املفصيل باستخدام العمليات الجراحية
طفيفة التوغل (باملنظار) .تتضمن مجاالته التخصصية عمليات زرع
الغرضوف ( )ArtroCell 3-Dوإتقانه طريقة ( AMICالتك ّون
الغرضويف الناتج عن املصفوفة ذاتية املنشأ).

األستاذ الدكتور الطبيب ،غونرت غريمان ،املدير الطبي واملدير
التنفيذي ملستشفى  ETHIANUMيف مدينة هايدلربغ ،يُعد
دكتور غونرت خب ًريا عامليًّا يف الجراحات املجهرية .يتواصل مع علامء
وأطباء محرتفني عىل مستوى العامل ،ويُجري جراحات تجميلية
وجراحات اليد منذ أكرث من ثالثني عا ًما.

األستاذ الدكتور الطبيب يورغن هارمس جراح رائد يف مجال عمود
الفقري .تتميز تقنياته الجراحية يف مجال جراحات الجنف واألورام
بالتفرد واالبتكار ،كام تُعد تقنية «القفص الشبيك املصنوع من
التيتانيوم لعالج الكسور» واملسامري متعددة املحاور التي ط َّورها
طفرة يف مجال جراحة العمود الفقري يف وقتنا الحايل.

الدكتور فيليكس جراميل مدير قسم الرعاية الصحية الوقائية.
يُقدم طبيب الباطنة والقلب وأخصايئ الطب الريايض والطوارئ
الفحوصات واالستشارات استجابة للتساؤالت املطروحة بخصوص
القلب واألوعية الدموية ،ويقدم الدعم للرياضيني املحرتفني والهواة
من خالل تقديم خدمات طبية رياضية تشخيصية.

األستاذ الدكتور الطبيب يورغ هولشتاين جراح عظام ورضوح،
وحاصل عىل ألقاب أخرى كأخصايئ جراحة عظام وأخصايئ جراحة
رضوح وجراح يد .متثل اإلنجازات التي حققها هذا الخبري يف مجال
استبدال الركبة والفخذ بالكامل خطوات رائدة يف تقنية العمليات
الجراحية طفيفة التوغل.

الطبيب لودغر سريي طبيب باطنة داخيل .ألكرث من  30عا ًما ،ركّز
الطبيب لودغر سريي عىل الحفاظ عىل األداء املثايل لكبار املديرين
ألطول فرتة ممكنة .مينح الفحص الصحي الذي طوره هذا الطبيب
عمالء مستشفى  ETHIANUMخط ًة شاملة ودقيقة حول
مستقبلهم الصحي.

األستاذ الدكتور الطبيب أماديوس هورنيامن أخصايئ نساء وتوليد،
وحاصل عىل ألقاب أخرى مثل أخصايئ أورام نسائية وأخصايئ طب
توليد .بصفته جرا ًحا رائدًا يف مجال جراحات النساء طفيفة التوغل
(شهادة  ،)MIC-IIIيُجري الدكتور أماديوس هورنيامن جراحات
املنظار الباطني واملنظار الرحمي.

الدكتور الطبيب هولغر إنغيل ،جراح ترميم وتجميل ،وأخصايئ
جراحات اليد ،ورشيك األستاذ الدكتور رايشنربغر ،ويرتأس قسم
الجراحات التجميلية يف مستشفى  ETHIANUMمنذ بداية عام
 .2019لدى خبري الجراحات املجهرية الشهري خربة تزيد عن 15
عا ًما ،مبا فيها خربته عىل املستوى الدويل.

الدكتور الطبيب أوفيه يانيك طبيب تخدير يف مستشفى
 .ETHIANUMيتمتع الطبيب أوفيه يانيك بخربة طبية تزيد عن
 25عا ًما باإلضافة إىل خربته يف الرعاية الصحية املثالية ،كام أنه
يتميز مبؤهالت أخرى يف مجال الرعاية املكثفة وطب الطوارئ.
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الدكتورة الطبيبة إيفا كولينسبريغر أخصائية يف جراحات التجميل
والرتميم .متثل هذه الطبيبة املتخصصة يف مجال الجراحة التناسلية،
وزرع الشعر ،وعالج الندوب ،والوذمة الشحمية نقطة اتصال متميزة
مع العمالء املصابني .وحال ًيا تُجري الطبيبة إيفا أبحاث ًا عن إمكانات
الخاليا الجذعية يف املجال العلمي.

الدكتور الطبيب بريند شولتس طبيب تخدير .من الرضوري له أن
يحظى بثقة مطلقة من العمالء ملامرسة هذا العمل .يقول الطبيب
شولتس «يجب أن يشعر أي شخص يحاول التواصل معنا بالدعم
املقدم عىل أمثل وجه» ،وهو يعمل أيضً ا كأخصايئ يف طب الطوارئ
كجزء من خدمات اإلنقاذ منذ عام .2003

الدكتور الطبيب مايكل ليامن جراح العظام وأخصايئ الطب
الريايض .يدعم الرياضيني املحرتفني مبختلف الرياضات االحرتافية،
باإلضافة إىل الرياضيني الهواة أيًّا كانت أعامرهم .يتمتع بسمعة
عاملية مرموقة كمتخصص يف املناظري املفصلية والعالج طفيف
التوغل ملشاكل الكتف والفخذ.

دمييرتيوس تاكاس جراح تقويم وتجميل .تتضمن مجاالت تخصصه
الجراحات املجهرية وعمليات شد الجسم بعد فقدان الكثري من
الوزن وعالج الوذمة الشحمية من خالل شفط الدهون وعالج
السيلوليت.

الدكتور الطبيب بريك أوركيس أوغلو جراح أعصاب .هذا الجراح
املتخصص يف جراحات العمود الفقري لديه تفضيل قوي للمفاهيم
غري التقليدية ،مثل عالج اآلالم بواسطة التصوير املقطعي املحوسب
والعمليات الجراحية طفيفة التوغل للغاية باستخدام أحدث
التقنيات بدءا من التنقل يف النخاع الشويك حتى املراقبة الدامئة
للوظائف العصبية.

الدكتورة أريانه فال استشارية خبرية يف اإلدارة ومدربة .تعمل
الطبيبة أريانه بشكل وثيق مع الزمالء األطباء يف الرعاية الصحية
الوقائية ،وتقدم النصائح للعمالء فيام يتعلق بوضعهم الصحي
والنفيس وإدارة التوتر.

الدكتورة الطبيبة سيلفيا بروسيك هي طبيبة أمراض جلدية وأمراض
تناسلية ،كام حازت ألقابًا أخرى مثل أخصائية حساسية ،وأخصائية
طب أوعية دموية ،وطبيبة مستقيم ورشج ،وأخصائية طب الذكورة.
بصفتها أخصائية عالج بالليزر لعالج األورام وغريها من التخصصات،
تعمل الطبيبة سيلفيا بالتعاون الوثيق مع الجراحني اآلخرين يف
مستشفى .ETHIANUM

ألستاذ الدكتور الطبيب فيليكس تسايفانغ ،جراح تقويم عظام
وجراح رضوح ،وهو أيضً ا متخصص يف مجال جراحات تقويم
العظام ،وأخصايئ الطب الريايض ،وطبيب روماتيزم ،وجراح تقويم
عظام األطفال .ميتلك خربة واسعة يف جراحات الكتف واملرفق
طفيفة التوغل ،ال سيّام استبدال الكتف بالكامل.

األستاذ الدكتور الطبيب ماتياس رايشنربج ،ج ّراح التجميل والرتميم
واليد ،يرتأس قسم أنشطة الجراحات التجميلية يف مستشفى
 - ETHIANUMبالتعاون مع الدكتور الطبيب هولغري إنغيل.
تتضمن مجاالت تخصصه عمليات نحت الجسم بعد فقدان الوزن
(مثل شد البطن ،شفط الدهون) ومجال جراحات الوجه والثدي
بالكامل.
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يتّصف األطباء املتميزون الطموحون يف مستشفى ETHIANUM

بأعىل مستوى من الكفاءة الطبية
والتميز يف مجال الجراحة ،ويلتزمون بتلبية هذه املطالب
انطالقًا من أخالقياتهم يف العمل.
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 /تواصلوا معنا
 /معلومات طبية:
فعاليات يف مستشفى ETHIANUM
يدعوكم املتخصصون يف مستشفى  ETHIANUMللمشاركة يف فعالية تثقيفية
شاملة مساء كل ثالثاء وسط أجواء من الهدوء واالسرتخاء.
إذا كنتم تعيشون يف املنطقة ،فأمامكم فرصة جيدة ملعرفة هذه املوضوعات
الخاصة بالجراحات الرتميمية والتجميلية ،باإلضافة إىل جراحات تقويم العظام
والعمود الفقري واليد ،وطب أمراض النساء والتوليد ،وطب األمراض الجلدية،
أو الطب التجمييل عىل أسس غري ملزمة.

نقدم استشاراتنا إىل املرىض املؤ ّمن عليهم من الحكومة والتأمني الصحي الخاص يف
مستشفى  .ETHIANUMإذا أردتم التسجيل إلجراء فحوصات ،أو إذا كانت لديكم أي
تساؤالت ،يُرجى االتصال بنا يف أي وقت عرب موقعنا اإللكرتوين أو اختيار واحد من األرقام
الهاتفية التالية:
الجراحــة الرتميميــة والتجميليــة وجراحة اليد
األســتاذ الدكتــور الطبيب رايشــنربغر ،والدكتور الطبيــب املحارض إنغيل،
األســتاذ الدكتــور الطبيب غريمان ،الدكتــور الطبيب املحارض كولينســبريجر،
دمييرتيوس تاكاس:

+49 6221 8723-338

جراحــة العمود الفقري
األســتاذ الدكتــور الطبيب هارمــس ،الدكتور الطبيــب املحارض أوركيس أوغلو:

+49 6221 8723-440

جراحــة تقويم العظام وطب الرضــوح الرياضية
الدكتــور ليامن ،األســتاذ الدكتور الطبيب تســايفانغ:

+49 6221 8723-339

ميكنكم العثور عىل الفعاليات التالية هنا:

www.ethianum.de/veranstaltungen

تعترب املستشفى مرك ًزا تعليم ًّيا يف استخدام عمليات الزرع أثناء
الجراحات الرتميمية والتجميلية:
يتعلم جراحو التجميل من جميع أنحاء العامل أحدث مستجدات
وجراحات ترميم الثدي وتحسينه؛ وذلك خالل ِو َرش العمل يتم فيها بث
عمليات جراحية عىل الهواء مبارشةً.
نهتم دامئًا بالنساء الاليت طاملا أردن إجراء تحسني للصدر ومل تُظهِر
فحوصاتهن األولية أي مشكالت.
هناك تخفيضات كبرية يف تكاليف العمليات الجراحية التي تُجرى
خالل ورش العمل .عند الحاجة يُرجى االتصال بنا باستخدام الكلامت
الداللية «ورشة عمل الثدي».

جراحــة تقويــم العظام للركبــة الدكتــور فرانتــس:

+49 6221 8723-326

جراحــة تقويم العظام واســتبدال الورك والركبة
األســتاذ الدكتور الطبيب هولشــتاين:

+49 6221 8723-161

طــب األمــراض الجلدية والتجميل الدكتور بروســي:

+49 6221 8723-443

طــب أمراض النســاء والتوليد األســتاذ الدكتــور الطبيب هورنهامن:

+49 6221 8723-434

الطب الوقايئ الوقاية الدكتور جراميل ،والدكتور ســري ،والدكتور فال:

+49 6221 8723-159

طب األشــعة األســتاذ الدكتور الطبيب كاوتشور:

+49 6221 8723-428

العــاج الطبيعي شــتيفان كورن:

+49 6221-8723-473
اســتقبال مستشــفى ETHIANUM
+49 6221 8723-0
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:آخر تحديث
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ETHIANUM
6 فوس شرتاسه
 هايدلربغ69115
أملانيا

من اإلثنــن إىل الجمعة

18:00  إىل08:00 من
:هاتف
+49 6221 8723-0
info@ethianum.de : الربيد اإللكرتوين
www.ethianum.de/arabic

www.facebook.com/ethianum
www.instagram.com/ethianum
www.twitter.com/ethianum

