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طب جراحة العظام؛
المﻔاصﻞ والﻘدم
هدفي االكبر ،هو مساﻋدتﮑﻢ في فﻬﻢ
مرضﮑﻢ واﻳﺠادي كختصاصي خبير،
العﻼج المناﺳب ومرافﻘتﮑﻢ طيلة العﻼج.

حﻀرات السيدات والسادة !
مرضاي االﻋﺰاء ،مرﻳﻀاتي
العﺰﻳﺰات
ترتبط امراض الﺠﻬاز الحركي
تﻘرﻳبا داﺋم ًا 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 ﻋﻼج فعال
شرح العﻼقة بين الﺠسﻢ وااللﻢ والبحﺚ معﮑﻢ ﻋلى.
.احسن الطرق للعﻼج 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 العﻼج
ﻋيادتي.
ﻳسعدني اﺳتﻘبالﮑﻢ قرﻳبا في ﻋيادتي
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االختصاصات
< جراحة املﻔصﻞ
< جراحة او تنظير مﻔصﻞ اﳊوض
< منظار الركبة او الﮑاحﻞ :
تاكﻞ الﻐﻀروف اصابة الﻐﻀروف املﻔصلي ،ﲤﺰق اﻷربطة ،خلﻊ صابونة الركبة،
ليونة الﻐﻀروف ،تصحيﺢ وضعية اﶈور ،مثﻼ الركبة)في مرحلة النمو وكﺬلك
)ﻋند الﮑبار
< اﺳتبدال مﻔصﻞ الورك ،الركبة و مﻔصﻞ الﮑتف
< اﺳتبدال مﻔصﻞ الورك االصطناﻋي

طب جراحة ﻋظام اﻷطﻔال
< ﻋﻼج تﺸوهات الورك :تﺸخيﺺ ،ﻋﻼج باﳉبﺺ/ﻋمليات
< تﺸخيﺺ وﻋﻼج امراض الﻘدم لﻼطﻔال
< ﻋﻼج امراض التمثيﻞ الﻐﺬاﺋي:
< ﻋﻼج تﮑون العظﻢ الناقﺺ ،فوﺳﻔات ﺳﮑري
< زراﻋة مسمار نخاﻋي
ﻋمليات تبدﻳﻞ مﻔصﻞ اﳊوض )تصحيﺢ وضعية اﳊوض ومتﻼزمة ليﻎ كالﻔيﻪ
بيرﺛيﺰ
< حﻘنة البوتوكس المراض فرط التوتر التﺸنﺠي

جراحة الﻘدم
< تعدﻳﻞ الوكعة ،ﻋﻼج الوكعة
< اصابﻊ الﻘدم املطرقية )تﺸوه في ﻋظام االصابﻊ الصﻐيرة نتيﺠة خللﻊ جﺰﺋي في
)املﻔصﻞ املﺸطي السﻼمي وانﻘباض املﻔصﻞ السﻼميالﻘرﻳب
< )تاكﻞ مﻔصﻞ ﺳﻼميات الوﺳطى )خﺸونة االصبﻊ االوﺳط في الرجﻞ
< احتﮑاك الﮑاحﻞ :ﻋﻼج الﻐﻀروف للمحافﻀة ﻋليﻪ و تبدﻳﻞ الﻐﻀروف
< إﻋوجاج الﻘدم للداخﻞ فى اﻷطﻔال
< اصابة والﻢ العرقوب

بﺸﮑﻞ ﻋام
< ورم في العظام :التﺸخيﺺ والتميﺰ ،ﻋمليات باﺳتعمال ﻋظﻢ من اﳉسﻢ نﻔسﻪ
او ﻋظﻢ بدﻳﻞ
< العﻼج بالبﻼزما
< معاﳉة نخاﻋية
< اﻋادة اﳊركة بعد توقﻔﻬا
< طب رﻳاضي :تﺸخيﺺ ،ﻋﻼج ومرافﻘة خﻼل اﻹصابات الرﻳاضية

العنوان

خط الحافلة او المترو:

خط الحافلة  606الى المحطة Konrad-Zuse-Platz:
خط الحافلة  607الى المحطة Haltstelle Bonner Bogen:
المترو  66, 65, 62 und 68الى المحطة Ramersdorf Haltstelle:

من كولن:
من الطريق السريع  A 59اتجاه بون /من مخرج الطريق السريع
 Kreuz Bonn-Ost: Königswinterالى الطريق
السريع  A562في اتجاه بون .اخد منحنى الخروج من الجهة اليسرى واتباع لوحة
المرور Bonn Beuel 3
 Landgrabenwegثم المخرج من اليسارفي
 Süd/Ramersdorf/Oberkasselتم االتجاه الى اليسار و ا خد الدوار
الشارع  Joseph-Schumpter-Alleبعد ذلك انحرف لليمين في اتجاه
 Bonner Bogenوادخل جراج مواقف
السيارات الخاص ببيتا كلينك.

من بون:

انطالقا من الطريق السريع  B9في اتجاه الطريق السريع
 Königswinter/Flughafen Köln A562دخول في اول
انحناء بعد  Rheinbrücke Richtung Bonn Ramersdorf/Oberkasselثم اخذ
منحنى الخروج من الجهة اليسرى
الى الدوار و االنحناء في املخرج الثاني اجتاه شارع
 Joseph-Schumpter-Alleمت اتباع لوحة املرور
 Bonner Bogenو الدخول الى مواقف السيارات اخلاص ببيتا كلينك.
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بيتا كلينك الدولية

Joseph-Schumpeter-Allee 15
53227 Bonn
Tele: 0228 90 90 750

الدكتور هنس فيليب شبرنڤورم
طبيب جراحي للعظام و جراحة
الرضوض
اختصاصي في العظام

