جراحات العظام /الحوادث

التشخيص املتميز وطرق العالج اإلبداعية
تتمتع مستشفى شاريتيه برلني الجامعي بتاريخ متميز وخربة طويلة يف مجايل التشخيص والعالج .يوجد يف أملانيا الكثري من املستشفيات املتخصصة يف مجايل جراحات الحوادث وتقويم العظام وهي تطبق
طرقاً عالجية عالية التخصص وعىل أرقى املستويات الطبية العاملية .والهدف من وراء ذلك :تقديم أرقى جودة طبية مع مستوى خدمي فائق تتناسب مع جميع الفئات العمرية ،بغض النظر عن
األصل واملوطن ،أي للمرىض األملان وغريهم من البلدان األخرى.
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مركز جراحة الجهاز العضيل والهيكيل ( )CMSCمبستشفى شاريتيه ،برلني
يشغل األستاذ الدكتور نوربرت يب هاس (دكتور فخري) منصب مدير مركز
جراحة الجهاز العضيل والهيكيل ( )CMSCمبستشفى شاريتيه ،برلني .يتميز
املركز بأنه يطبق جميع الطرق العالجية فائقة التخصص يف مجال جراحات
الحوادث وجراحات التجديد وتقويم العظام عىل يد خرباء عايل التأهيل.
ومن ضمن باقة العالج الشاملة مركز عالج الرضوض الحادة من الدرجة األوىل
ومركز الجراحات التعويضية وآخر خاص بأمراض وإصابات العمود الفقري
ومركز أمراض األورام التي تصيب الهيكل العظمي العضيل ومركز عاملي
متخصص يف الكتفني.
وباإلضافة إىل ذلك فإنه يتم هناك تطبيق أحدث طرق الجراحات املتطورة ،مثل
ما يطلق عليه «جراحة ثقب املفتاح» وطرق الجراحات بأدىن تدخالت الخاصة
بتنظري املفاصل بغرض إعادة تفعيل وظيفة املفصل ،ويتم تطويرها عىل يد
فريق متخصص يف املجال البحثي .يوجد يف املستشفى فريق متخصص يف
جراحات الكتفني والذراعني واليدين والخرص والركبة والقدم ويقوم عىل تقديم
باقة شاملة من عمليات تنظري املفاصل عقب تعرض املريض إلصابات يف العظم
أو الغضاريف أو األربطة وكذلك لغرض تصحيح تشوهات املفاصل أو تركيب
مفاصل صناعية شاملة عمليات االستعاضة.

وهنا تجدر اإلشارة إىل توفر باقة متنوعة من األجهزة واألنسجة الزراعية
واألعضاء التعويضية التي تشمل أيضاً أنسجة تعويضية لألورام املستأصلة
تستمد من جسم املريض ذاته.
تتم الرعاية األولية والالحقة لحاالت الحوادث وصوالً إىل اإلصابات التعددية ليالً
ونهارا ً وفقاً ألحدث ما توصل إليه البحث العلمي ،وبذلك فإنه ميكن تجنب
التعرض ألرضار الحقة حادة ،وهو ما يتيح إمكانية الدخول مرة أخرى يف مسار
الحياةالطبيعية.
وسواء كان األمر يتعلق برعاية إصابات الحوادث أو املرىض الذين يعانون من
إصابات متعددة وآالم مزمنة يف املفاصل واملصابني بأورام أو روماتزم املفاصل
فإن اسرتاتيجية عملنا ال تتغري ،وهي تتمثل يف التعاون املخلص مع أخصائيي
التخصصات األخرى ،مثل فرع األمراض الروماتزمية.
ويتسم مجال جراحة الحوادث وتقويم العظام لألطفال بصفة خاصة بتعاون
التخصصات الطبية املتنوعة ،أي التعاون املشرتك بني جراحي حوادث األطفال
وأخصائيي تقويم عظام األطفال وأطباء األطفال وخرباء أعصاب األطفال .وهنا
يتم عقد ساعات تحدث مشرتكة مع جميع املتخصصني يف طب األطفال ،كام
يتم دمج باقة شاملة من العمليات التصحيحية للتشوهات الخلقية يف الهيكل
العظمي ضمن خطة عالجية خاصة لكل مريض.
وأثناء اإلقامة يف العيادة الداخلية فإنه يتم بصورة مبكرة ،بالتوازي مع العملية
العالجية ،تقديم عروض عالجية محافظة لجميع األمراض التي تتعلق بجراحات
الحوادث وتقويم العظام ،وذلك عىل أيدي متخصصني .وهنا تجدر اإلشارة إىل
أن العالج الطبيعي والرعاية املتخصصة بواسطة أحدث سبل املساعدة ،مثل
القضبان والضامدات وتركيبات األحذية واألجزاء التعويضية ،تكمل اإلجراءات
الجراحية أو أنه يتم توفريها كبدائل للعملية ذاتها .وعقب االنتهاء من العالج
املكثف فإنه يتم بالتعاون مع مركز فريشوف إلعادة التأهيل تقديم برنامج
للعالج الطبيعي وإعادة التأهيل يف العيادات الخارجية ،ويف مستشفى ميديكال
بارك هوموبلد موله يتم تقديم برنامج إعادة التأهيل يف العيادات الداخلية.

وهنا تجدر اإلشارة إىل أن املجلة اإلخبارية الرائدة يف أملانيا ،دير فوكوس ،قامت
يف يونيو/حزيران  2012بتصنيف مستشفى شاريتيه برلني يف املركز األول من بني
جميع املستشفيات األملانية ،ومركز جراحات العظام والعضالت باعتباره أفضل
مركز لتقويم العظام يف أملانيا .يقوم فريق عمل مركز جراحات العظام
والعضالت عايل التخصص واملكون من أطباء وأخصائيي رعاية ومتخصصني
بعالج املرىض القادمني من برلني وجميع أنحاء أملانيا ومن بلدان غرب أوروبا
واالتحاد السوفييتي السابق والعامل العريب ،وكذلك من بلدان أخرى شديدة
البعد يبحث فيها املرىض عن أخصائيني ذوي الخربة والكفاءة للتعرف عىل
أمراضهم وعالجها ،وهؤالء الخرباء يستطيع املرىض أن يعرثوا عليهم يف االنرتنت
و/أو بفضل السمعة الجيدة التي تنتقل بالدعاية الكالمية بني األفواه .ميكنك يف
مركز جراحات العظام والعضالت مبستشفى شاريتيه برلني الحصول عىل برامج
عالجية فائقة الجودة الطبية واالستمتاع بخدمة عالية للمرىض.

