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جراحة التجميل التقويمية
ميزات التشخيص بجهاز التصوير بالرنين
المغناطيسي MRT
الجراحة التجميلية
رأي ثاني والتشاور حول المشكلة
أمراض النساء الجراحي
جراحة العمود الفقري
جراحة اليدين
تنظير للكتف للحفاظ على المفاصل،
جراحة ترقيعية للكتف
تنظير الورك للحفاظ على المفاصل
جراحة الركبة
دعامة الورك
دعامة الركبة
العالج الطبيعي
األمراض الجلدية
طب التجميل
الطب الوقائي
التخدير ،طبيب التخدير
أطباءك في ETHIANUM
االتصال والطوارئ

افتتحنا المشفى عام  ، 2010وشيدناه بتصميم دقيق
وفريق عمل كبير من األساس.
مستشفى ETHIANUM

نتيجة تصميمه بطريقة مستدامة ،يعتبر
مثاال يحتذى كمستشفى “أخضر” نموذجي :ال يتم انبعاث غاز
ثاني أكسيد الكربون من المستشفى .يتم تشغيل مصدر المياه
والتحكم بالح رارة واإلنارة والطاقة والتدفئة بأحدث تطبيقات
تكنولوجيا المعلومات وتخطيط العمل.

بالرغم من أنك داخل مستشفى ،لكننا عند تشييده توخينا أن
يكون كفندق من الدرجة األولى  23 .غرفة وأربعة أجنحة،
جميعها مجهزة بحمامات كبيرة ،تدفئة تحت البالط ،تلفاز،
ميني بار ،شبكة انترنت ،ومحطة طرفية في السرير.
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تعكس األجواء العامة المعايير المطلوبة
لتوفير عالج من الدرجة األولى.
أما من ناحية التجهي زات الطبية ،تتوفر في المستشفى أجهزة
تصوير بالرنين المغناطيسي  ، T-3ووحدات أشعة رقمية،
مناظير تصوير يالموجات فوق صوتية ،إلخ ،باإلضافة إلى
قاعات عمليات شاملة وم راكز عمليات إسعاف من أحدث جيل.

يضم المستشفى أطباء مختصين كبار ،مشهورين عالميا في
مجاالت اختصاصاتهم .هنا في  ETHIANUMيمكن للطبيب أن
يوفر لمرضاه أفضل عالج ممكن.
نعرض عليكم تاليا مجاالت االختصاصات المتوفرة لدينا.

قام المؤسس والمدير الطبي ،الطبيب
البروفيسور غونتر جيرمان ،بالتعاون مع
الطبيب بيتر غورليتش ،مدير المشفى،
بتحقيق حلم إنشاء مستشفى يقدم خدمة
متكاملة ذات جودة عالية.
يتبنى مستشفى  ETHIANUMهايدلبرغ ثقافة
تعدد اإلختصاصات ،كما أنه في ش راكة تعاون
مع جامعة هايدلبرغ مسؤول عن األبحاث
المتعلقة باإلنسان .يعتبر ذلك الت زاما يتمسك
به فريق المستشفى الطبي بأكمله.
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الخبرة الواسعة في مجال الجراحة الترميمية آلثار األورام،
الحروق والحوادث (وأيضا :ضحايا األلغام في الحروب) تم ّي ز
فريق الجراحة التقويمية لدينا.

الجراحة المجهرية :فن دقيق

فريقنا يعمل على استعادة وظائف الجسم الرئيسية ويساعد
البشر في الحصول على فرصة حياة جديدة وجيدة .في أغلب
األحيان يتم اللجوء إلى الج راحة الترميمية المجهرية لتحقيق
ذلك.

زراعة األعضاء التي
تحتوي على أنسجة
دموية تتطلب مهارة
فائقة ،إحساس مرهف
وتدريب خاص .يلجأ
ج راحي التجميل واليد
لدينا للج راحة
المجهرية من ضمن
مجموعة أخرى من
األساليب إلج راء العمليات التالية على سبيل المثال ال الحصر:

باإلمكان الحصول على استشارة طبيب اختصاصي في الج راحة
التقويمية والتجميلية (انظر صفحة  )17للحاالت التالية على
سبيل المثال ال الحصر:

الجراحية التقويمية  -التجميلية

_	زرع أنسجة من جسم المريض لتجميل التشوهات
الناتجة عن حادث أو عملية ج راحية
_	زراعة األعصاب والعضالت عند المصابين بشلل وجهي،
الناتج عن سكتة دماغية مثال أو نتيجة ورم.

تجميل وترميم األذن

التشوهات الخلقية

الترميم بعد عمليات
استئصال األورام

ترميم الثدي

_ معالجة الوذمة اللمفية

األورام الجلدية

_	ترميم الثدي للسيدات بأنسجة من الجسم بعد عملية
استئصال السرطان مثال.

آثار الحوادث
آثار الحريق

نخر العظام وتشوه العظام

أورام العظام والنسج الرخوة

الوذمة اللمفية

تندبات الجروح

الندوب

_	زراعة العظام ،بعد اإلصابة بورم في العظم مثال.
في حاالت التضرر الكبير ،يمكن زراعة عظم الجسم
ودمجه مع عظم غير مليء بأنسجة دم من متبرع.

ميزات التشخيص بجهاز التصوير بالرنين
المغناطيسي MRT
تقومصور الرنين المغناطيسي االكلينيكية بتوفير الوقت بكل ما للكلمة من
معنى :الميزة التي يوفرها لكم مستشفى  ETHIANUMهي فترة إنتظار قصيرة
لموعد التصوير بجهاز  .MRTكما أن المدة التي يستغرقها الفحص أصبحت
أقصر من قبل بفضل تقنية سيمنس التي توفر صورا ممتازة وواضحة
خالل وقت قصير .كما أن صور الرنين المغناطيسي تساهم في تقليص
الزمن الذي يستغرقه العمل الج راحي:
في عمليات ترميم الصدر مثال ،يساهم ( Angio-MRTالتصوير المقطعي
المحوسب بالرنين المغناطيسي لألوعية الدموية) مسبقا عبر تحديد
األنسجة المناسبة بدقة للزراعة :الصور ذات جودة عالية جدا:

يرجى االتصال بنا لتحديد موعد+49 )0(6221 8723-428 :
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مركز لجراحة الثدي

في ETHIANUM

تعد الشهادة التي حصلنا عليها من الجمعية
األلمانية للجراحة التجميلية والترميمية

Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven
(und Aesthetischen Chirurgen (DGPRAEC

اثبا ًت ا على ما نقدمه من جودة عالية في تخصصنا
في مجال جراحة الثدي.

فباإلضافة إلى التدريب لمدة ست سنوات كمتخصص في الج راحة التجميلية
والتقويمية ،هناك متطلبات أخرى تتضمن خبرة في جميع مجاالت ج راحة
الثدي ،وعرض عدد معين من التدخالت الج راحية للثدي كل عام  -بداية من
مرحلة الزرع وحتى عملية إعادة ترميم الثدي المجهرية المعقدة.
جميع العمليات الج راحية للثدي التي أجرتها الم راكز المعتمدة يجب
تسجيلها وتقييمها في أحد السجالت الوطنية .يتولى عملية م راجعة
المعلومات متخصصون خارجيون.
يقع مركز ج راحة الثدي التابع لمستشفى  ETHIANUMتحت إش راف البروفيسور
الحاصل على دكتوراه فى الطب ماتياس رايشنبيرجر.

إذا كانت لديك أي أسئلة حول إعادة ترميم الثدي ،أو
الحصول على استشارة حول عمليات الزرع ،أو إذا كنت
مهت ًم ا بالتصحيح الجمالي للثدي ،فيرجى تحديد موعد
عبر رقم الهاتف التالي +49 )0(6221 8723-0 :
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الجراحة التجميلية
عندما يكون الشخص غير راضي عن مظهره ،يعاني
بشكل كبير من الداخل.
لذلك من الضروري جدا القيام باإلج راء الصحيح :لمن تعاني
من بشرة مترهلة بعد الحمل أو بعد فقدان الكثير من الوزن ،
ومن هي مستاءة من األجفان المترهلة ،والصدر الصغير او
الكبير جداً ،ننصح بإستشارة طبيب متمرس ومختص بمجال
الج راحة التجميلية في ألمانيا.

يتمتع ج راحو التجميل في  ETHIANUMبخبرة ممتازة .يتمتعون
بمعرفة أحدث وأفضل تقنيات الح راجة الحديثة ،وسيوفرون لك
إجابات صادقة ،وحتى قد ينصحونك بعدم الحاجة للتدخل
عندما يمكن أن تكون النتائج غير مثالية.

رأي ثاني وجراحة ترميم الثدي الثانوية

نقوم باإلجراءات التالية من أجل:
نطبلا دش
ماوقلا قيسنت
مسجلا دش
لاجرلا دنع ةييدثلا ددغلا ميوقت
)لجرلا يدثت(
هدشو يدثلا ريغصت

دشو يكيسالك( ليمجت تايلمع
) MACSو هجولا
ديمجتديلاو دلجلا ةيويح ديدجت
)نوهدلا ريسكت وأ تيتفت( نوهدلا
ة َ ّي ِ ْمح َشلا ٌة َمَذ َولا ةجلاعم
هافشلا بيكرت
تابدنلا ميمرت

)ةفيفخ( ةعارز عم يدثلا ريبكت
ةيتاذ نوهدو

فنألا ميوقت

نيعلا ظوحج ميوقت

يولعلا عارذلا دش

)معان دش( طويخلاب دش

نذألا ميوقت

نوهدلا ةجذمنو طفش

غادصألا دش

ةيميمحلا ةحارجلا

ةهبجلا دش

نفجلا دش

ردصلا ةحتف وأ ةبقرلا دش

خضعت للجراحة في الماضي ولست راضية عن النتائج أو تعاني من مضاعفات؟
ال يعني ذلك بالضرورة التشكيك بمهارة الجراح.
نادرا ما يكون المرء راغبا بأن يدع الطبيب الذي أجرى العملية السابقة القيام بالعملية
من جديد ،بسبب عدم التناسق أو التندبات أو التكيسات الناتجة عنها.
نوفر لك الخيار في  : ETHIANUMجراحونا األخصائيون في خدمتك في حال كنت
راغبة في الحصول على رأي ثان ببساطة .كما أننا في خدمتك في حال الرغبة في
الفحص واإلستشارة قبل عملية الترميم.

يرجى تحديد موعد استشارة خصوصي:

+49 )0(6221 8723-421
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طب النساء الجراحي
اليوم يمكن عمل ندبات جمالية صغيرة أثناء التدخالت
الجراحية التي طالما كانت تعتبر عمليات جراحية كبيرة:
الطبيب النسائي البروفيسور أماديوس هورنيمان متخصص
ّ
التوغ ل .ففي عام  ،2015حصل
في العمليات الجراحية طفيفة
على شهادة أعلى درجة التأهيل من قِبل الفريق المتخصص
في جراحة المناظير النسائية (شهادة .)MIC III
 ETHIANUMأول مستشفى خاصة في ألمانيا مجهزة بنظام 3-D
القائم على مساعدة الروبوتيات بتكلفة قدرها  160,000يورو في
منطقة البطن .وهذا األمر نتج عن إج راء تدخالت ج راحية أكثر
أما ًن ا وفي مدة زمنية أقصر وأقل أل ًم ا.

الدكتور هورنيمان رائد في مجال تنظير البطن بنظام  ، 3-Dوفي
عام  2012قام بتأسيس هذه التقنية في ألمانيا ألم راض النساء
الج راحية.
وفي عام  2012أجرى أول عملية إلزالة المبيض عن طريق
المعدة على مستوى العالم.

مقتطفات من مسائل الجراحة:
عن طريق المنظار

عن طريق التنظير الرحمي

التعقيم

استئصال الورم العضلي واستئصال
السليلة

التشخيص في حاالت رغبة إنجاب
األطفال (تشخيص الخصوبة)

استئصال الرحم

الجراحات في حاالت رغبة إنجاب
األطفال

إزالة الحاجز

العمليات الجراحية طفي فة التوغل
المتعلقة بحاالت االلتصاق

فصل االلتصاقات داخل الرحم (متالزمة
أشرمان بتقنية )synechiolysis

إزالة بطانة الرحم المزروع بشكل
غير طبيعي (استئصال بطانة الرحم)

جراحات المهبل في الرحم

كشط الخراجات ،إزالة المبيض

الكحت

استئصال الورم العضلي

التنظير الرحمي التشخيصي
باستخدام الكحت

استئصال الرحم

الكلي ()TLH

استئصال جسم الرحم مع ترك عنق
الرحم سلي ًم ا ()LASH
العمليات الجراحية المتعلقة بهبوط
الرحم (تعليق الرحم ،تثبيت الرحم
في العجز)

استئصال إسفين على شكل مخروط
من عنق الرحم (استئصال مخروطي)
وضع اللولب
جراحة األعضاء التناسلية الخارجية
الحاجز المهبلي
أورام المهبل

 /الشكل :يتيح نظام  3-Dالقائم على مساعدة الروبوتيات لج راحات األم راض النسائية
إمكانية التصوير الدقيق لهياكل البطن ،على سبيل المثال ،إزالة الرحم أو المبيض
وج راحات األورام
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أكياس األشفار
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جراحة العمود الفقري
يقوم الطبيب يورغن هارمز بمعالجة المرضى
المصابين بأم راض العمود الفقري في مستشفى
 ETHIANUMوالدكتور بيرك اوراكسيأوغلو.
كونه اختصاصي مشهور عالميا في مجال
ج راحة العمود الفقري .يعتبر البروفيسور
هارمز من رواد أساليب الج راحة المتطورة
في ج راحة الجنف واألورام ،والج راحة الروبوتية
عبر الفم ،وتقنية الج راحة بانصهار الفق رات
القطنية أو الدمج الفقهي المحوري الظهري،
وهو أسلوب متبع حاليا حول العالم.
الدكتور البروفيسور اوراكسيأوغلو
متخصص في األساليب المثبتة والمبتكرة
أي ً
ض ا ،مثل ج راحة العمود الفقري الصغيرة،
أي بالتنقل بمساعدة الحاسب اآللي.
مسائل جراحة العمود الفقري:

مسائل جراحة العمود الفقري:
_ تنكسات األق راص الفقرية ومفاصل العمود الفقري
_ التشوهات (الجنف ،الحدب ،انزالق الفق رات)
_ الكسور (اإلصابات الرضحية ،الكسور الناجمة عن
هشاشة العظام)
_ األورام الحميدة أو الخبيثة (األورام األولية والثانوية داخل
العمود الفقري)
_ األم راض االلتهابية (انزالق الفق رات ،التهاب المفاصل الروماتويدي)
_ العالج الج راحي للتشوهات الخلقية أو المكتسبة في منطقة
العمود الفقري (مثل تشوهات أرنولد -خياري ،نزول لوزة
المخيخ“ ،الحبل النطاقي”)
_ العالج الج راحي لتشوهات األوعية الدموية التي تصيب الحبل
الشوكي (مثل الناسور الشرياني الوريدي الجافوي ،الورم
الوعائي الدموي ،الورم الوعائي الكهفي)
_ التدخالت التصحيحة بعد العمليات الج راحية السابقة
_ االضط رابات التالية للعمليات الج راحية وتكهف
النخاع  /موه النخاع

 /الصورة أعاله :تشخيص جنف صدري مع تشوه قوي في
الجهة المقابلة والصدر .استدعى األمر ج راحة على الجبهة
األمامية والخلفية للعمود الفقري.
 /الصورة أدناه :يتم بعد العملية مباشرة معالجة الجنف وتشوه
الصدر .من أجل الصحة يتم إج راء هذا النوع من العمليات مع
استخدام الم راقبة العصبية.
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معلومات هامة حول المواعيد
الرجاء ملء استبيان ج راحة العمود الفقري قبل زيارتكم للمستشفى .يمكنك
تنزيله من ال رابط التالي http://bit.ly/1TA7Sky (PDF, 223 KB) :
يمكنك أي ً
ض ا العثور على جميع المعلومات األخرى الواردة في هذه الوثيقة.
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تنظير للكتف للحفاظ على المفاصل،
جراحة ترقيعية للكتف
عادة ما ينتج ألم الكتف عن اإلصابات الحادة أو القديمة،
واألمراض االلتهابية أو التنكسية .وبالتالي فإن التشخيص
والعالج المبكرين يمكن أن يساعدا في منع المزيد من الضرر.

 /الشكل :.أصبح مستشفى  ETHIANUMأول مستشفى في تاريخ ج راحة اليد يقوم بتصنيع
نموذج عن رسغ المريض بتقنية األبعاد الثالثية بهدف التحضير المسبق إلج راء ج راحة
صغرى عليه .إلى اليسار صورة نموذج الرسغ ،وإلى اليمين صورة طبق األصل عن
العظم الزورقي المتضرر

جراحة اليدين

ج راح الرضوح لأللعاب الرياضية الدكتور مايكل ليمان،
متخصص في تنظير الكتف والورك  :بعد االطالع على السجل
المرضي للمريض وتشخيص حالته باالستعانة بأساليب
التصوير (انظر الصفحة  ،)7يتيح األسلوب البارع الذي يتبعه
إمكانية إج راء تصحيحات صغيرة للعديد من مشاكل الكتف أو
الورك ،وبالتالي ضمان عودة سريعة إلى العمل أو الرياضة.

يجري الطبيب البروفيسور غونتر غيرمان عمليات ج راحة اليد
منذ أكثر من  25عاما .يقوم ج راح اليد الشهير أيضا بتقويم
الكثير من حاالت التشوه النادرة واإلصابات المتعددة في األوتار
واألعصاب بنجاح كبير.
تشمل اإلجراءات أساليب حديثة ،كالتشخيص غير الجراحي
للغضروف ،المجهرية باإلضافة إلى األساليب الجراحية
كالجراحة بدون تخدير عام حيث ال يشعر المريض باأللم
ولكنه يبقى قادرا على تحريك اليد أو األصابع أثناء العملية
من أجل المراقبة.
يمكنك استشارة الطبيب األخصائي بج راحة التجميل
والتعويض ،وج راحة اليد بشأن:
التشوهات الخلقية
تمزق األربطة  -الكسور
تق ّف ع دوبويتران
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إصابات مجموعة الغضروف الليفي
المثلث للرسغ
متالزمة ضغط األعصاب
تضرر األعصاب

استبدال المفصل (صناعي)

إصابات األوتار

تدعيم المفصل

اآلثار الثانوية الناتجة عن اإلصابات

كسور العظم الزورقي

تضرر سطح الغضاريف

أعراض محتملة:
تهتك عضلي في الكتف/متالزمة
االحتقان
إصابة الكفة المدورة (الكم الدوار)

تيبس الكتف
عدم استقرار الكتف (الخلع)

تكلس أوتار الكتف

فصال الكتف

إصابة وتر العضلة ذات الرأسين

استبدال الكتف
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باإلضافة إلى اإلصابات التي يتم التعرض لها ،على سبيل
المثال ،من خالل الحوادث ،يمكن أن ينتج ألم الورك من
التعرض لتمزق العضالت ،وأمراض العمود الفقري (أسفل
الظهر) والورك والركبة ومفاصل القدمين ،وسوء التوضع
الخلقي.

تنظير الورك للحفاظ على المفاصل
يتم التعامل مع الدالئل التالية تناظر ًي ا كلما أمكن:
ارتطام الورك :تصحيح التشوهات االلتهاب المسبق للمفاصل.
عند اكتشافه في وقت مبكر ،تتم إعادة بناء التغي رات في رأس
الفخذ ،والغضروف المفصلي وشفة المفصل (الشفا) ويمكن أن
تعمل على تقليل األلم وتأخير أو تجنب استبدال مفصل الورك.
عيب الشفا :دائما ما تجري محاولة إعادة ترميم الشفا (شفة
المفصل) والحفاظ عليها للتخلص من األج زاء التالفة بشكل
جزئي ،مثل تلف الغضروف المفصلي في مفصل الركبة .في
بعض الحاالت يمكن استبدال الشفا بمواد ذاتية المنشأ.
التهاب مفاصل الورك :في البداية ،وفي بعض الحاالت
البسيطة ،يُمكن عالج م راحل التهاب المفاصل في الوركين التي
لم تصبح خطيرة بعد عن طريق التنظير ،ومن بين إلج راءات
األخرى ،من أجل تحسين التنقل بين رأس الفخذ وتجويف
الورك .تتم إزالة االلتهابات وإعادة ترميم الشفا ،التي لها أهمية
كبيرة من الناحية الميكانيكية والبيولوجية ،إذا لزم األمر.
إذا تعذر تجنب استبدال سطح المفصل ،سيتولى أخصائيان توضيح
اإلجراءات المطلوبة :يعمل الدكتور ليمان والبروفسور غروبر م ًعا
بشكل وثيق لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة (انظر الصفحة .)20

لحجز ميعاد:

+49 )0(6221 8723-339

جراحة الركبة
يمكن أن تؤثر األمراض واإلصابات التي تلحق بأكبر مفصل
تأثيرا شدي دًا علينا وتحد من حركتنا والتأثير على
في جسمنا
ً
مرونة الحياة لدى األشخاص المصابين.
فولفجانج فرانز ،الخبير في جراحة الركبة طبيب في
 ،ETHIANUMومختص في تشخيص وعالج إصابات وآالم الركبة:
ويجري بالفعل استخدام أسلوب إزالة الوتر لعالج تمزق الرباط
الصليبي دول ًي ا :حيث يُمكن القيام بالعالج بسرعة أكبر ،وتوليد
ندبات أصغر ،وتقليل نسبة حدوث مضاعفات.

المجاالت المتخصصة لخبراء الركبة:
تنظير الركبة

تمزق الغضروف المفصلي

عدم ثبات الركبة

التهاب المفاصل في الركبة

تمزق الرباط الصليبي
إجراءات المراجعة بعد جراحة
الرباط الصليبي
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التهاب الرضفة
الرضفة غير ثابتة
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دعامة الورك

دعامة الركبة

في عام  ،1992كخبير في إعادة بناء الورك ،قدم البروفيسور
جيرد غروبر ،أول عملية إنقاذ للركبة من خالل دعامة الورك
(ترقيع الديسك) في ألمانيا.

في أوروبا ،أنشئت عمليات “اإلدخال” الجراحي لمفصل
الركبة الصناعية ،واألهم من ذلك ،تم توحيدها .وتم تصنيع
نقاط الوصول الجراحية إلنقاذ العضالت واألنسجة (طفيف
التوغل بالمناظير) قدر اإلمكان.

في  ،ETHIANUMيعالج الج راح الخبير استبدال مفصل الورك
الجزئي أو الكامل والتبديل في حاالت االلتهاب المتقدم
للمفاصل التي لم يعد من الممكن فيها الحفاظ على المفصل.
يتم استخدام تقنيات ج راحة وإنقاذ األنسجة بحد أدنى ،وأيضا
خالية من الرباط ،ويتم الزرع عالي الجودة فقط من مص ّن ع
سويسري.

المجاالت المتخصصة لخبير دعامة الورك والركبة:
استبدال جزئي وكلي وتبديل دعامة الورك

ولضمان التناسب الدقيق ،تم تصميم دعامة مفصل الركبة
وتبديل الورك على أساس الصور المقطعية للمفصل الفردي
 أج زاء فريدة حقيقية.بعد أن تم وضع مفصل الركبة الصناعي ،تحسنت الحركة
بشكل ملحوظ ،مما جعلها أفضل ،األمر الذي يسهم على ما
ض ر ،مثل داء السكري ،أو السكتة
يبدو في منع أم راض التح ّ
الدماغية ،أو أم راض القلب أو ارتفاع ضغط الدم.
بعد التدخل ،والذي تم على أساس قصير المدى للمرضى
الموجودين في  ،ETHIANUMركز البروفسور غروبر على
فحوصات موحدة وخطط لمتابعة العالج الطبيعي الفردي من
أجل ضمان نجاح طويل األمد.

التشخيص بالموجات فوق الصوتية لجهاز الحركة
التشخيص بالموجات فوق الصوتية لمفصل الورك عند الرضع
خالي من اإلشعاع ،إزالة التعصيب باألمواج فوق الصوتية في المفصل
العجزي الحرقفي (مفاصل العجز واإلليوم)

 /الفصل العظمي المتقدم للركبة،
اختفت مساحة المفصل الداخلية
بالكامل تقري ًب ا (الجانب األيمن من
الصورة)
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ص ا؟ يرجى تحديد
ما اإلجراء الموصى به لك شخ ً
موعد للفحص عن طريق االتصال بالرقم

+49 )0(6221 8723-160

 /بعد زرع مجموع دعامة مفصل
الركبة :يمكن رؤية الزرعين
المعدنيين مع البطانة البالستيكية
بينهما
_21

العالج الطبيعي
يساعد العالج الطبيعي بشكل كبير على تحسين التنقل بعد
المرض أو اإلصابة أو التدخل .وتقدم ممارستنا الداخلية
سلسلة كاملة من التطبيقات التقليدية وأشكال العالج
المبتكرة ليس فقط لعمالء العيادة ،ولكن ألي شخص:
طب العالج الطبيعي

العالج الطبيعي

العالج الطبيعي التقليدي

التدليك التقليدي

العالج اليدوي

تدليك األنسجة الضامة

العالج الطبيعي على أساس عصبي

التدليك بالتقاطع/االحتكاك

العالج الطبيعي لـ ( CMDضعف
قحفي فكي سفلي)

الشريط الحركي
التصريف اللمفاوي اليدوي

العالج الطبيعي الرياضي

المعالجة الكهربائية

العالج الطبيعي للغولف

الموجات فوق الصوتية

توفير الرعاية لألندية الرياضية

العالج الحراري (الطين البركاني،
اللف الساخن)

المعدات التي تستخدم للعالج
الطبيعي

وضع الجليد (كمادات ،تدليك)

المواعيد+49 )0(6221 8723-473 :
التعاون الوثيق بين األطباء المختصين وممارسة العالج الطبيعي في
 ETHIANUMيضمنان لك الجودة المثلى للعالج بعد التدخل.
ولكن ستتلقى أي ً
ض ا المشورة العالجية والرعاية والعالج من قبل فريق
ستيفان كورن بشكل مستقل من المجاالت المتخصصة الج راحية .حدد
موع ًدا ودعنا نناقش ما يُمكننا القيام به ألجلك.
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طب األمراض الجلدية

التجميل الطبي

تكرس الطبيبة سيلفيا بروسكه وقتها للعمل في مختلف
المجاالت في  ETHIANUMهايدلبرغ .وهي طبيبة أخصائية
باألم راض الجلدية والتناسلية واألوعية وطب القولون والمستقيم
واألرجيات ،مع التركيز بشكل أساسي على تخصصها في
العالج بالليزر والج راحة الجلدية.

يمكننا هنا في  ETHIANUMالقيام بالكثير لك لتبدو أصغر
وأبهى بدون اللجوء للعمل الجراحي .نوفر لك الوسائل
واألساليب العالجية للتعامل التام مع التجاعيد والسيلوليت
والنمش الشيخوخي
النطاق واسع بما يكفي ويشمل استعمال البوتوكس وحمض
الهيالورونيك ،وحتى حقن دهون الجسم ،أو الليزر
 )™YAG Laserو  VelaSmooth™ proو IPLوالعالج بالتردد
الالسلكي والميزوثيربي والعالج الضوئي الديناميكي لتجديد
شباب الخاليا ورعاية البشرة.
(Gentle

يستفيد الزبائن من تلك الخبرات لعالج العديد من الحاالت:
الوذمة الشحمية

حب الشباب

توسع األوعية

الحساسية ،من غبار الطلع

اضطرابات األظافر (فطور األظافر،
الظفر الناشب)

تنس ج الوجه (احميرار)
فرط ّ

عالج الندبات

أمراض المستقيم

العد الوردي (الوردية)

ورم وعائي

عالج الغدة الدرقية
عالج الثأليل

األمر الرئيسي هو المعرفة والقد رات والخب رات التي يمتلكها
األخصائي المعالج .كل ما عليك القيام به هو تحديد موعد مع
الطبيبة بروسكه ،أخصائية أم راض الجلد ،الكتشاف أي
المسارات تناسب متطلباتك الفردية بشكل خاص.
مواضيع التجميل الطبي:

الوقاية من سرطان الجلد

النمش الشيخوخي

تجميل اليدين

سرطان جلد حميد أم خبيث

األوردة العنكبوتية

تجديد شباب البشرة

حقن البوتوكس

تجميل الشفتين

السيلوليت

األوعية الدموية الدقيقة

الحقن للتخلص من التجاعيد

تقشير

استشارة حول مشاكل الشعر

إزالة الوشم

يرجى تحديد موعد عبر االتصال بالرقم:

+49 6221 8723-443

العالج بالليزر ،أحدث ما توصل إليه العلم
يتم العالج بالليزر بيد مختص مؤهل فقط .في األمراض الجلدية ،نلجأ للعالج بالليزر
فقط بعد فحص معمّق إن اقتضى األمر ،وذلك للحاالت التالية على سبيل المثال:
حب الشباب واألوعية الشعرية الدقيقة ،األوعية العنكبوتية وتوسع األوعية ،الورم
الوعائي والوحمات عند األطفال أيضا ،العد الوردي ،الورم الغدي العرقي ،التصبّغ
(نمش الشيخوخة) باإلضافة إلى التخلص من الندب ،وخطوط الجلد ،التجعدات أو
مشاكل بشرة الوجه نتيجة التعرض للضوء ،والرفبة والكتفين واليدين.
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الطب الوقائي

تشكل الوقاية الصحية للحفاظ على األداء الذهني والجسدي
تحديا في زمننا الراهن .لذلك تستخدم الشركات واألفراد على
حد سواء خدمات الطب الوقائي التي نقدمها.
يوفر لك الفحص الطبي الدوري في  ETHIANUMنظرة شاملة
على حالتك الصحية بخصوصية قصوى ،وهذا يعتبر حجر
األساس في اإلدارة الصحية الشخصية.
كما نوفر فحوصا طبية موسعة في حال رصد حاالت شاذة أو
عوامل خطورة ،أو في حال كنت ترغب ب راحة البال.
يوضح تحليل اإلجهاد كيفية تعامل جسدك مع التوتر :ضمن
بيئة مصممة خصيصا (انظر الصورة أعاله) يمكن تحديد
التناقضات في الجسم الحي بمساعدة دارات من الكهرباء
الحيوية.
سيكون الطبيب المسؤول في  ETHIANUMمرشدك بشأن كافة
المجاالت الرئيسية المتعلقة بصحتك ،وسيشرف شخصيا على
كافة اإلج راءات.

 /لمزيد من المعلومات يرجى االطالع على الكتيب باللغة
اإلنجليزية „الوقاية في  – ETHIANUMخطة رئيسية للصحة.
يمكن الحصول  -عليه من مكتب اإلستقبال أو طلبه عبر البريد
البريد االلكتروني .praevention@ethianum.de
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التخدير :سالمة ال تقبل المساومة

طبيبك

بالتأكيد يرغب عمالئنا بتخدير بدون ألم وسبات مريح وبدون
الشعور بالغثيان عند االستيقاظ من التخدير ،إنه فعال التخدير
الذي يرغبون به.

ستقرر حواسك ما إذا كنت ستمنح ثقتك لطبيبك .كبداية،
ستتعرف هنا بشكل سريع على أطباء هذا المستشفى.

ذلك هو بالضبط ما يحرص أخصائيو التخدير لدينا على
تحقيقه .يأخذون وقتهم إلعالمك بنوع التخدير الذي سيتم
استخدامه بالتفصيل ،وتسلسل العملية ،و/أو اإلجابة على
تساؤالتك .بطبيعة الحال ،سيعلمونك أيضا عن مخاطر التخدير
ويشرحون مي زات أساليب التخدير المطبقة في مستشفانا.

في ETHIANUM

الطبيب البروفيسور غونتر جيرمان هو
المدير الطبي لمستشفى  ETHIANUMهايدلبرغ،
ويعتبر عالميا اخصائي ممتاز بالج راحة
المجهرية .يتمتع بعالقات مع العلماء واألطباء
حول العالم وي زاول الج راحة التعويضية منذ
أكثر من  30عام (تجميل وترميم) ،ويتمتع
بخبرة  25عام في مجال ج راحية اليد.

الطبيب أوفه يانيك هو طبيب التخدير في
 ETHIANUMيتمتع بخبرة تتجاوز  25عام في
مشافي العناية القصوى ،كما أنه يتمتع
بمؤهالت العناية المركزة واإلسعاف.

الطبيب البروفيسور رايشنبيرجر ماتياس
المتخصص في الج راحة التجميلية والجمالية،
ي رأس رايشنبيرجر ماتياس قسم ج راحة
التجميل مع البروفيسور جيرمان .تشمل
المجاالت المتخصصة العمليات الج راحية
لتشديد الجلد المترهل بعد فقدان الوزن (على
سبيل المثال ،شد البطن ،وشفط الدهون)
وطيف كامل لج راحة الوجه والثدي.

عالقة الثقة مع المريض مسألة هامة
أيضا للطبيب بيرند شولتز“ :من يقع تحت
مسؤوليتنا يجب أن يشعر أنه بين أياد أمينة
إلى أقصى حد”.
كما أن طبيب التخدير عضو فاعل كطبيب
طوارىء في الصليب األحمر منذ عام .2003

المحاضرة الخاصة الحاصلة على دكتوراه فى
الطب إيفا كولنشبيرجر هي طبيبة متخصصة
فى الج راحة الجمالية والتجميلية .يجد
المصابون فى خبيرة الج راحة الحميمية
ومعالجة الندوب (بعد إيذاء النفس مث الً)
شخص كتوم يمكنهم الحديث معها .لكونها
عالمة فإنها تشغل نفسها باستكشاف إمكانات
الخاليا الجذعية.
يعد الطبيب البروفيسور يورغن هارمز من
أفضل ج راحي العمود الفقري في العالم .تعتبر
األساليب التي طوّ رها في ج راحة الجنف
واستئصال األورام أساليبا رائدة ،كما ابتكر
“قفص تيتانيوم هارمز” إضافة إلى البرغي
متعدد المحاور الذي يعتبر أحدث تقنيات
ج راحة العمود الفقري.
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الدكتور بيرك اوراكسيألوغلو ،متخصص في
ج راحة المخ واألعصاب .يعتمد ج راح العمود
الفقري على مفاهيم فردية ،على سبيل المثال،
عالج األلم عن طريق  CTوطرق الج راحات
باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة،
من تنقل العمود الفقري إلى الم راقبة العصبية
المستمرة.

هيلجا شميتس ،دكتوراه فى الطب ،طبيب
متخصص فى ج راحة العظام ويعد مشخص
أم راض جيد للغاية (كشف باألشعة
والتشخيص السنوغرفيكي وكذلك ال َت ْش خيصٌ
ال َت ْف ري قِي السريري) .إلى جانب المعالجات
المحافظة مثل المعالجة النخاعية والطب
اليدوي وعمليات الرشح فإنه يتعامل مع
تنظير مفصل الكتف والركبة.

الطبيب مايكل ليمان اختصاصي في تقويم
العظام والطب الرياضي .يقدم خدماته في
العديد من المجاالت الرياضية باإلضافة إلى
كبار الرياضيين من كافة الفئات العمرية.
يعد اختصاصي من الدرجة األولى في أم راض
الكتف والوركين ,وخاصة في مجال الج راحة
بالمنظار المفصلي والج راحة بتدخل ج راحي
بسيط (صغرى).

الدكتور .أماديوس هورنيمان ،متخصص في
أم راض النساء والتوليد مع ألقاب إضافية
ألم راض النساء واألورام وطب التوليد وفترة
الوالدة .متخصص في ج راحة المناظير في
أم راض النساء (شهادة  )MIC IIIيقوم بالعمليات
الج راحية لتنظير البطن والرحم.

البروفيسور جيرد غروبر ،متخصص في إنقاذ
األنسجة والورك ودعامة مفصل الركبة .وهو
أخصائي في ج راحة العظام والصدمات
النفسية ،يتمتع بسمعة في جميع أنحاء أوروبا
كخبير في إعادة ترميم الورك وفي التصوير
فوق الصوتي لجهاز الحركة ،وكذلك في
التشخيص بالموجات فوق الصوتية لمفصل
الرضع.

الطبيبة سيلفيا بروسكه اختصاصية باألم راض
الجلدية وأم راض األوعية ،كما أنها مؤهلة لعالج
أم راض بعض التخصصات األخرى التي تتضمن
الحساسية وأم راض األوردة وأم راض المستقيم
والقولون وأم راض الذكورة .وبصفتها متخصصة
في العالج بالليزر للعديد من األم راض من بينها
األورام فهي تعمل في إطار عالقة تعاون وثيقة
مع الج راحين المتخصصين بمستشفى .ETHIANUM

فولفجانج ف رانز ،متخصص في ج راحة
الحوادث والطب الرياضي .باعتباره واح ًدا من
الخب راء ال رائدين في الركبة في ألمانيا ،فهو
يعالج التهاب مفاصل الركبة ،والرباط
الصليبي وتمزق الغضروف المفصلي
باستخدام تقنيات المناظير .من بين مجاالته
المتخصصة ،زرع الغضروف ()ArtroCell 3-D
وطريقة .AMIC

راينهولد بوش ،دكتوراه فى الطب ،هو رئيس قسم
الطب الوقائي .يُجري الطبيب المتخصص فى طب
الباطنة وأم راض القلب والطب الرياضي وطب
الط واريء فحوصات التحقق من الصحة ويقدم
االستشارة فى القضايا المتعلقة بنظام القلب
واألوعيةالدمويةويعالجالمحترفينوالرياضين
اله واة مع التشخيص الطبي الرياضي لألداء.

رالف-إنغو كيرن ،متخصص في ج راحة
العظام وج راحة الحوادث مع ألقاب إضافية في
العالج اليدوي ،والطب الرياضي ،والتشخيص
باألشعة السينية من الهيكل العظمي ،والوخز
باإلبر ،وعلم العظام وتركيبها .المجال األساسي
لطبيب الفريق لفريق كرة القدم TSG 1899
هوفنهايم والعب الجمباز السابق هو معالج
العظام المحافظ.

لودجر سي را ،دكتوراه فى الطب ،طبيب
متخصص فى الطب الباطني .يركز منذ أكثر
من  30عا ًم ا على الحصول على قوة األداء
لكبار المديرين ألطول فترة ممكنة .يقدم
الفحص المتطور من قبله للتحقق من الصحة
لعميالت ولعمالء مستشفى  ETHIANUMخطة
شاملة حقيقية لمستقبلهم الصحي.
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االتصال

إذا كنت بحاجة إلى استشارة أو جراحة ،أو فحص طبي ،يرجى
االتصال بنا في أي وقت عبر اإلنترنت باستخدام نموذج اللغة
اإلنجليزية في :www.ethianum.de/contact-english
أو إرسال بريد إلكتروني إلى  info@ethianum.deأو االتصال بنا
من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8صباحً ا وحتى  6مسا ًء
(توقيت وسط أوروبا) على الهاتف+49 (0)6221 8723-403 :
(المكتب الدولي) أو ( +49 (0)6221 8723-0المقر الرئيسي).

الطوارئ

ETHIANUM Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Vossstrasse 6
 69115غربلدياه

ايناملأ

www.ethianum.de/arabic

