الجراحة التجميلية

جراحات التجميل  -أعلى مستويات اجلودة الطبية
تساير متطلبات العصر احلديث في آخن
تندرج عيادة الجراحة التجميلية وجراحات اليدين والحروق يف مجمع مستشفيات آخن الجامعي ضمن أكرث العيادات األملانية شهر ًة يف هذا املجال ،وهي تقدم خدماتها الطبية يف مختلف مجاالت الجراحة التجميلية ،وال
سيام جراحة إعادة بناء الخاليا والتجميل وجراحة اليدين والحروق.

األستاذ الدكتور األكاديمي
الطبيب نوربرت بالوا ،مدير
عيادة الجراحة التجميلية
وجراحات اليدين والحروق
في مجمع مستشفيات آخن
الجامعي

تتمثل األنشطة الطبية الرئيسية للعيادة يف مجال الجراحات التجميلية ،وال سيام
يف منطقة الرأس والرقبة ،وإعادة هيكلة الصدر للمريضات املصنب بالرسطان،
باإلضافة إىل الجراحات الدقيقة يف األطراف .ونقوم لدينا يف مركز اإلصابات
والحروق البالغة بتقديم العالج األويل األسايس لضحايا الحروق ،بالشكل الذي
يتيح لهم الحقاً إمكانية إجراء الجراحات التجميلية بكفاءة عالية .ويوجد نشاط
طبي آخر للعيادة يتمثل يف إجراء جراحات التجميل الشاملة.
فمنذ عام  1997والعيادة تحت إرشاف األستاذ الدكتور األكادميي نوربرت
بالوا ،مدعمة بواحدة من أعىل الوحدات الجراحية الرائدة يف مجال جراحات
التجميل .وانطالقاً من كون مجمع املستشفيات الجامعي يف آخن تابعاً ملعهد
الكفاءة التقني العايل يف منطقة الراين وستفاليا فإنه يتم يف عيادة الجراحات
التجميلية استخدام طرق عالجية مثىل التي دامئاً ما يتم تطويرها وفقاً ألحدث
النتائج العلمية والفنية .وتستخدم العيادة يف تطبيق الربنامج العالجي جميع
اإلمكانيات ووسائل األمان املتاحة ألي مستشفى جامعي كبري ،كام أنها مجهزة
بخدمة مناوبة طبية عىل مدار  24ساعة.

تعد العيادة متفردة ومتميزة بخدماتها العالجية يف مجال الجراحات التجميلية
يف أملانيا ،حيث أنها معتمدة من املجلس األورويب للجراحات التجميلية وإعادة
تكوين الخاليا (.)EBOPRAS
ولدينا يف عيادتنا املتخصصة يف مجال الجراحات التجميلية ميكن تحقيق أفضل
النتائج فيام يتعلق باملتطلبات التجميلية املرغوبة مع الحفاظ عىل كامل
الوظائفالحيوية.
تشمل هذه الباقة العالجية من الربامج الجراحية ذات املعايري الفائقة السبل
الجراحية الوظيفية التي تتم من خالل اتباع طرق تدخلية خاصة عالية الجودة،
مثالً من خالل التقنيات التجميلية التي تتم بواسطة استقطاع جزء من عضو
معني ودمجه يف الجزء املراد تجميله .كذلك فإن عالج التشوهات الخلقية
يف الصدر واليدين والتجميل عقب إزالة األورام باستخدام أجزاء من أنسجة
الجسم ذاته يتم تقدميه يف أغلب األحوال من خالل تطبيق تقنية الجراحات
الدقيقة .كذلك فإنه يتم تقديم العالج لجميع األورام الجلدية ،مثل رسطان
الخاليا القاعدية والورم امليالنيني ،بالتعاون الوثيق مع العيادات التخصصية
املشاركة .تتمثل األنشطة العالجية األساسية للعيادة يف جراحات اليد االنتقائية
واالضطرارية يف إطار خدمات االستزراع عىل مدار  24ساعة والجراحات
الرتميمية ،أي عالج األعصاب املصابة القريبة من النخاع الشويك وجراحة
األعصاباملحيطية.

وإىل جانب استخدام الطرق الجراحية الثابتة فإنه يتم أيضاً تطبيق أحدث
التقنيات املتطورة ،مثل العالج باالستعانة بالخاليا الجذعية املستمدة من
دهون الجسم .وتكفل األعامل البحثية التي تتم يف املعمل الخاص بنا ودورات
التدريب االرتقايئ من خالل حضور املؤمترات العاملية يف الداخل والخارج
استخدام الطرق العالجية التي تستند بصفة دامئة إىل أحدث ما توصل إليه
العلم املتقدم.
وتنعكس األهمية العاملية الكبرية للعيادة يف زيادة معدل توافد املرىض من
مختلف أنحاء أملانيا ومن جميع دول العامل ،وال سيام من غرب أوروبا والعامل
العريب ودول الكتلة الرشقية السابقة.
وباإلضافة إىل ذلك فإن فريق العمل لدينا الذي يتحدث بأكرث من لغة يكفل
إمكانية التواصل مع مرضانا األجانب بدون أية مشاكل ،وبالتايل الرد عىل جميع
استفساراتهم ذات الصلة (التأشرية ومقرتح تقديري للتكاليف والتنقل).

