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 هدفي االكبر، هو مساعدتکم في فهم
 مرضکم وايجادي كختصاصي خبير،

العالج المناسب ومرافقتکم طيلة العالج

طب جراحة العظام
المفاصل والقدم

.

؛



 حضرات السيدات والسادة !
 مرضاي االعزاء، مريضاتي

 العزيزات

 ترتبط امراض الجهاز الحركي
 تقريبا دائمًا باالالم. فتصبح

 الحركة في الحياة اليومية
 والرياضية محدودة؛ غير

 مألوفة ومؤلمة. فيکبر القلق و
الشك  حول التطورات القادمة

 فمهم جدا ان يرافقك احد يراعي احتياجاتك الخاصة
 ومتطلبات مرضك، الذي يشرح لك االسباب

 والعواقب. فمعرفت وفهم نوع المرض ينقص الخوف
 والقلق كثيرا الن المريض يستوعب ماذا يسبب
 مرضه من االالم. وبذلك نکون قد قمنا بالخطوة

االولى لبداية عالج فعال

 شرح العالقة بين الجسم وااللم والبحث معکم على.
.احسن الطرق للعالج هو متطلب مهم في عيادتي

 تجهيز عيادتي يوفر كل الوسائل التي يمکن تخيلها
 بحکم تواجد عيادتي في مستشفى بيتا كلينك

  الخاص، تتوفر لديا كل الوسائل للقيام بماحتاجه
 من  فحوصات في يوم واحد، ابتداء من التشخيص

الى العالج
  

يسعدني استقبالکم قريبا في عيادتي.

هنس فيليب شبرنڤورم 

.



االختصاصات
>جراحة املفصل

>جراحة او تنظير مفصل احلوض

: >منظار الركبة او الکاحل

تاكل الغضروف اصابة الغضروف املفصلي، متزق األربطة، خلع صابونة الركبة،
ليونة الغضروف، تصحيح وضعية احملور، مثال الركبة(في مرحلة النمو وكذلك

 (عند الکبار
>استبدال مفصل الورك، الركبة و مفصل الکتف

>استبدال مفصل الورك االصطناعي

طب جراحة عظام األطفال
>عالج تشوهات الورك: تشخيص، عالج باجلبص/عمليات

>تشخيص وعالج امراض القدم لالطفال

>عالج امراض التمثيل الغذائي:

>عالج تکون العظم الناقص، فوسفات سکري

>زراعة مسمار نخاعي

عمليات تبديل مفصل احلوض (تصحيح وضعية احلوض ومتالزمة ليغ كالفيه
بيرثيز

>حقنة البوتوكس المراض فرط التوتر التشنجي

بشکل عام
ورم في العظام: التشخيص والتميز، عمليات باستعمال عظم من اجلسم نفسه <

او عظم بديل
>العالج بالبالزما

>معاجلة نخاعية

>اعادة احلركة بعد توقفها

>طب رياضي: تشخيص، عالج ومرافقة خالل اإلصابات الرياضية

جراحة القدم
تعديل الوكعة، عالج الوكعة <

اصابع القدم املطرقية (تشوه في عظام االصابع الصغيرة نتيجة خللع جزئي في
(املفصل املشطي السالمي وانقباض املفصل السالميالقريب

> (تاكل مفصل سالميات الوسطى (خشونة االصبع االوسط في الرجل
>احتکاك الکاحل: عالج الغضروف للمحافضة عليه و تبديل الغضروف

>  إعوجاج القدم للداخل فى األطفال
>اصابة والم العرقوب

 <



الدكتور هنس فيليب شبرنڤورم
 طبيب جراحي للعظام و جراحة

الرضوض
اختصاصي في العظام

بيتا كلينك الدولية
Joseph-Schumpeter-Allee 15

53227 Bonn

Tele: 0228 90 90 750

 خط الحافلة او المترو:
Konrad-Zuse-Platz: خط الحافلة 606 الى المحطة 

Haltstelle Bonner Bogen: خط الحافلة 607 الى المحطة
Ramersdorf Haltstelle: 62 ,65 ,66 الى المحطة und 68 المترو  

 من كولن:
من الطريق السريع A 59 اتجاه بون/ من مخرج الطريق السريع 

Kreuz Bonn-Ost: Königswinter الى الطريق

السريع A562 في اتجاه بون. اخد منحنى الخروج من الجهة اليسرى واتباع لوحة 
Bonn Beuel 3 المرور

Landgrabenweg ثم المخرج من اليسارفي

Süd/Ramersdorf/Oberkassel تم االتجاه الى اليسار و ا خد الدوار

الشارع Joseph-Schumpter-Alle بعد ذلك انحرف لليمين في اتجاه 
Bonner Bogen وادخل جراج مواقف

السيارات الخاص ببيتا كلينك.

  من بون:
انطالقا من الطريق السريع B9 في اتجاه الطريق السريع 

Königswinter/Flughafen Köln A562 دخول في اول

انحناء بعد Rheinbrücke Richtung Bonn Ramersdorf/Oberkassel ثم اخذ 
منحنى الخروج من الجهة اليسرى

الى الدوار و االنحناء في املخرج الثاني اجتاه شارع 
Joseph-Schumpter-Alle مت اتباع لوحة املرور

Bonner Bogen و الدخول الى مواقف السيارات اخلاص ببيتا كلينك.
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