األطفال

أعلى مستويات الرعاية الطبية للمرضى الشباب
تعد عيادة أورام األطفال يف مجمع مستشفيات مونسرت الجامعي أكرث العيادات خرب ًة يف نطاق األمراض الرسطانية لدى األطفال والشباب.

أ .د .طبيب هيريبرت يورجنس،
مدير العيادة التخصصية في
أمراض األطفال والشباب
وأمراض الدم لألطفال وطب
األورام  -مجمع مستشفيات
مونستر الجامعي

يقوم فريق العمل الطبي املتخصص يف العالج والرعاية الطبية ،تحت إرشاف
األستاذ الدكتور يورجنس ،بتقديم الخدمات العالجية باالستعانة بالتقنيات
الطبية املتطورة يف إطار التعاون الوثيق مع العديد من الزمالء من تخصصات
أخرى يف مجمع مونسرت الجامعي .يتطلب عالج املرىض الشباب املصابني
بالرسطان تكاتف جميع الزمالء والرشكاء يف مختلف التخصصات ،ويرجع
ذلك إىل أن تكامل جميع التخصصات واجتامع آراء مختلف الفروع الطبية
هو السبيل الوحيد لتشخيص جميع أشكال األورام الخبيثة والتغلب عليها
باالستعانة بأحدث الطرق الطبية.
تجدر اإلشارة إىل أن مجمع مستشفيات مونسرت الجامعي يعد من ضمن أكرب
املستشفيات األملانية يف مجال توفري الرعاية الطبية الفائقة .ويكفل فريق
األطباء املتخصصني الفائقني يف مجايل العالج الطبي والرعاية واستخدام التقنيات
الطبية الحديثة توفري أفضل نتائج التشخيص والعالج يف جميع مجاالت الطب
الحديث ،وهو ما يرسي أيضاً عىل عيادة أورام األطفال التي تطورت تحت
إرشاف الربوفيسور هريبرت يورجنس لتصبح أكرب مركز متخصص يف عالج
األمراض الرسطانية عىل مستوى أملانيا .وهنا تجدر اإلشارة إىل أن العيادة تستقبل
سنوياً ما يزيد عن  150حالة من األطفال والشباب حديثي اإلصابة ،حيث يتم توفري
العالج الالزم لهم واملتابعة طويلة املدى .يتيح التعاون الوثيق بني قسم رعاية
املرىض وقسم األبحاث العلمية إمكانية توفري العالج وفقاً ألرقى املستويات الطبية
الحديثة ،باإلضافة إىل التحسني املستمر للخطط العالجية وارتفاع فرص الشفاء
لألطفال والشباب املصابني بأورام خبيثة ،ليس فقط بالنسبة للمرىض يف مونسرت،
بل لجميع املرىض من مختلف الواليات األملانية ومن خارج أملانيا أيضاً.

التخصص  +خربة السنوات الطويلة = الجودة والسمعة العاملية

املرىض األجانب

تعد عيادة أورام األطفال مركز التنسيق األورويب املتخصص يف عالج أورام
العظام (ساركوما إيوينج والساركوما العظمية «الغرن العظمي») .وحتى ميكن
عالج هذه األورام فال بد من توفر التعاون الوثيق بني األطباء األخصائيني يف
مجال عالج األورام ،األمر الذي يتيح إمكانية التحسني املستمر للخطط العالجية
التي تهدف إىل العالح دون برت األطراف .وهنا تجدر اإلشارة إىل أن مدينة
مونسرت تعد منبت إصدار دراسات عاملية يف مجال عالج ما تسمى بأورام الخاليا
الجرثومية من خالل املزج بني التدخل الجراحي والعالج الكياموي والعالج
اإلشعاعي الدقيق ،هذه التوليفة من شأنها أن تضمن أعىل مستوى ممكن من
الرعاية الطبية .وقد تم حتى اآلن يف األقسام امللحقة باملركز والخاصة بجراحات
زرع النخاع العظمي عالج حوايل  300طفل وشاب ،كانوا يعانون بالدرجة األوىل
من أورام دموية خبيثة (مثل اللوكيميا ،رسطان الدم) .وباإلضافة إىل ذلك
فإنه يتم إجراء عمليات زرع النخاع العظمي ،سواء إذا كان املتربع واملستقبل
متساويني أو مختلفني ،باالستعانة بجرعات عالية من العالج الكياموي .كام أن
الجهد الكبري واملستمر املبذول من أجل تحسني مستوى الرعاية الشامل
واملتكامل لألطفال أو الشباب املرىض وأرسهم فقد أوضحته الكثري من
الدراسات الرائدة عىل مستوى العامل يف مجال تحسني جودة الحياة
لألطفال املرىض.

يوجد العديد من األطفال يأتون إلينا يف مونسرت من دول أوروبية وأخرى خارج
أوروبا لتلقي العالج هنا .كام يعد املركز الدويل إلدارة شئون املرىض مبثابة رشيك
التحدث ومركز التنسيق األسايس بالنسبة للمرىض وأرسهم .وإىل جانب الرعاية
الطبية فإننا نقدم ملرضانا الصغار من خارج أملانيا باإلضافة إىل أرسهم باقة
خدمات متخصصة ،تشمل توفري مرتجمني فوريني وغرف للصالة ومطبخ متوائم
مع متطلبات كل مريض بحسب بيئته الثقافية ووسائل نقل للمرىض وأماكن
إقامة للمرافقني ،إن وجدوا ،سواء يف شقق مناسبة أو فنادق يف مونسرت.

وتوجد العديد من شهادات االعتامد من قبل جمعيتني متخصصتني وهي تؤكد
عىل الجودة الفائقة للعملية العالجية يف العيادة .وإىل جانب الخربة الرسيرية
املتخصصة فإن أفراد فريق العمل لدينا يقومون أيضاً باملشاركة يف مرشوعات
بحثية معرتف بها عىل املستوى الدويل .كام أنهم يركزون اهتاممهم بالدرجة
األوىل عىل تطوير خطط عالجية جديدة .ويف هذا اإلطار فإن األهمية القصوى
للنشاط البحثي ترتكز يف املسائل املتعلقة بالعالج املناعي للخاليا والتعامل مع
مشكالت العدوى لدى األطفال الذين يعانون من اضطرابات يف الجهاز املناعي
والقدرة عىل تحمل تأثري األدوية يف سن الطفولة.

